
Medida foi confirmada pela gestão estadual nesta segunda-feira como estratégia para conter o 
avanço da pandemia do novo coronavírus. Secretário diz temer antecipação de colapso no sistema

Rodoviários fazem 
protesto para 
exigir aumento 
salarial em maio

Futuro presidente 
do TSE admite que 
eleições podem
ser reagendadas

Cidade do litoral 
do RN libera bares, 
academias e até 
passeio de buggy

Categoria ameaça entrar em 
greve no fim desta semana caso 
não haja acordo em reunião na 
próxima quinta-feira para tratar
da manutenção da data-base

Em conversa com juízes, ministro 
Luís Roberto Barroso defendeu 
que, se for o caso, adiamento
seja o mais curto possível, para
no máximo o mês de dezembro

No primeiro dia do relaxamento 
da quarentena, município 
confirmou o primeiro caso de 
coronavírus. Estabelecimentos 
devem seguir regras
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Mais 100 leitos para enfrentar a pandemia

Coronavírus 09

Prefeitura do Natal inaugurou nesta segunda-feira o Hospital Municipal de Campanha, que terá 
100 leitos para atender pacientes com o novo coronavírus. Local já pode receber pacientes

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (de verde), durante solenidade de inauguração do Hospital Municipal de Campanha nesta segunda; local recebeu bênção religiosa

Alex Régis / Prefeitura do Natal

Natal tem dia de chuvas 
fortes, ruas alagadas e 
de transtornos

Saiba como manter a 
saúde mental durante a 
pandemia da Covid-19

MEC define nesta terça 
quem realmente vai 
assumir reitoria do IFRN

Em frente à agência da Caixa 
no Alecrim, chuva não afastou 
quem procurou receber auxílio 
emergencial de R$ 600

Isolamento pode contribuir 
para agravar ainda mais o 
cenário, desencadeando um 
estado de estresse e ansiedade 

Justiça determinou que 
mais votado em consulta à 
comunidade, José Arnóbio, 
fosse nomeado novo reitor

Tempo 08Calma 10Educação 09

José Aldenir / Agora RN
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Inacreditável que a máxima 
da “mulher de César” ainda 
desafi e o tempo.
Diz a frase proferida há séculos 

que não basta que ela seja honesta.
Deve parecer honesta.

A insistência do presidente Jair 
Bolsonaro em indicar um homem 
de sua absoluta confi ança para a 
direção-geral da Polícia Federal 
acaba de macular uma velha 
senhora.

Depois de indicar e nomear em 
tempo recorde o novo diretor-geral 
da Polícia Federal, este correu 
para mudar o superintendente 
da corporação no Rio de Janeiro, 
atendendo o interesse precípuo do 
chefe da Nação.

Sem protocolos, sem cerimônia 
ou pudor.

Por que não esperar uma 
semana para proceder uma 
mudança que já interessava o 

presidente desde o ano passado?
Caso tivesse emplacado a 

indicação de Alexandre Ramagem 
para a PF, embarreirada pelo 
ministro Alexandre de Moraes, do 
STF, teria este aguardado algum 
tempo para mover as peças assim 
tão rápido?

Consta que o próprio presidente 
da Corte, ministro Dias Toffoli, 
teria se irritado com a decisão 

de Moraes por considerá-la uma 
intromissão discutível num direito 
constitucional da Presidência.

Mais uma vez, porém, 
Bolsonaro preferiu o caminho 
do confronto para mostrar quem 
manda.

Ou como ele mesmo diz: “eu que 
mando”; o presidente sou eu.

Só que a mudança na chefi a da 
PF do Rio atende diretamente a um 
interesse do clã Bolsonaro, como até 
as pedras sabem.

Ao agir com tamanha energia, 
determinação e, sobretudo, 
rapidez, o presidente planta 
simultaneamente dois problemas.

Primeiro, dá consistência às  
acusações do ex-ministro Sérgio 
Moro. E, segundo, atiça os olhares 
para cada passo que der o atual 
diretor geral da Polícia Federal.

Uma Polícia que serve ao 
Estado, e não ao presidente.

Parecer honesto
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NOTAS & INFORMES
VENDA DE CARRO

Os licenciamentos de carros, 
comerciais leves, caminhões e 
ônibus novos no Brasil em abril 
caíram cerca de 76% em abril sobre 
o mesmo mês de 2019, para 55,7 mil 
unidades, informou nesta segunda-
feira a Fenabrave, associação que 
representa concessionários. Na 
comparação com março, o recuo foi 
de 66%.

CONTRA A GRIPE I
A segunda fase da campanha 

nacional de vacinação contra a gripe 
termina na próxima sexta-feira (8). 
Iniciada em 16 de abril, a etapa é 
focada em membros das forças de 
segurança e salvamento, pessoas 
com doenças crônicas ou condições 
clínicas especiais, jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioeducativas, 
população privada de liberdade e 
funcionários do sistema prisional.

CONTRA A GRIPE II
Além dos grupos citados, a 

imunização desta fase se estende 
a indígenas, caminhoneiros, 
motoristas e cobradores de 
transportes coletivo e trabalhadores 
portuários.

LIMITES
Um dia após ser alvo de 

manifestações antidemocráticas em 
Brasília, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu 
respeito a decisões do Supremo 
Tribunal Federal (STF). Ao ser 
questionado sobre a nomeação 
do novo diretor-geral da Polícia 
Federal, Rolando Alexandre 
de Souza, Maia disse que, na 
democracia, cabe aos Poderes impor 

O ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio 
Mello propôs uma mudança no Regimento Interno da 
Corte. Todas as decisões que tratarem diretamente de atos 

de responsabilidade exclusivas de outros Poderes (Legislativo 
e Executivo) passariam a ser tomadas apenas pelo plenário do 
STF. “Esforços devem ser feitos visando, tanto quanto possível, 
preservar a harmonia”, afi rmou o ministro ontem.

Mudança no regimento

limites entre eles.

EFEITO CATASTRÓFICO
A Advocacia-Geral da União 

(AGU) afi rmou à Justiça que 
a liminar imposta ao governo 
contra a realização de anúncios 
comemorativos à ditadura militar 
“possui efeito catastrófi co para a 
imagem da União, bem como para 
a própria economia do País”. O 
Planalto questiona liminar da 5ª 
Vara Federal do Rio Grande do 
Norte, que mandou a União excluir 
nota do ministro da Defesa que 
exaltava o golpe militar de 1964. O 
pedido para retirada do material foi 
feito pela deputada federal Natália 
Bonavides (PT-RN).

PRIMEIRA AÇÃO
O novo diretor-geral da Polícia 

Federal, Rolando Alexandre 
de Souza, trocou o comando da 
superintendência da corporação no 
Rio de Janeiro, área de interesse 
do presidente Jair Bolsonaro e 
seus fi lhos. A mudança foi uma das 
primeiras ações do novo chefe da PF 
após ser empossado nesta sergunda-
feira (4), cerca de 20 minutos depois 

de ser nomeado ao cargo.

QUEDA NA ECONOMIA
A previsão de queda da economia 

este ano voltou a ser ajustada pelo 
mercado fi nanceiro. Pela 12ª semana 
seguida, as instituições fi nanceiras 
revisaram a projeção de queda do 
Produto Interno Bruto (PIB), a soma 
dos bens e serviços produzidos no 
país. Desta vez, a estimativa de 
recuo passou de 3,34% para 3,76%.

CASO MARIELLE I
A ministra do Superior Tribunal 

de Justiça Laurita Vaz pediu a 
inclusão da federalização do caso 
Marielle Franco na pauta de 
julgamento do dia 27 de maio. O caso 
será avaliado pela Terceira Seção 
e a tendência é que o pedido para 
tirar as investigações do Rio será 
rejeitado.

CASO MARIELLE II
A federalização do caso foi 

solicitada em 2018 pela então 
procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, que denunciou o 
conselheiro afastado do Tribunal de 
Contas do Rio, Domingos Brazão.
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Em tempos de pandemia do novo coronavírus em 
todo o mundo, as reuniões e sessões ordinárias têm sido 
virtuais para evitar contato entre pessoas e aumento no 
número de contaminados e pacientes internados pela 
Covid-19. Neste mês de maio, os parlamentos devem 
votar projetos importantes para estados, municípios 
e federação, mantendo a rotina de trabalho do Poder 
Legislativo.

 “No Rio Grande do Norte, o Distema de Deliberação 
Remota tem sido bem aplicado pelos deputados esta-
duais. Votamos projetos, deliberamos e encaminhamos 
matérias no plenário virtual com bons resultados”, des-
taca o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel 
Ferreira (PSDB).

Ainda nesta semana, as votações de projetos que 
tramitam nas comissões da Casa ocorrerão durante 
sessão e os deputados votarão através de um aplicativo 
desenvolvido pela Diretoria de Gestão Tecnológica para 
atender ao período de calamidade pública.

O sistema virtual também já é utilizado para as reu-
niões das comissões, a exemplo da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ).

 A população pode acompanhar as reuniões, sessões 
e debates que ocorrem na Assembleia Legislativa atra-
vés da Tv Assembleia (canal 51.3), do site www.al.rn.
leg.br e também das redes sociais @assembleiarn.

 A atuação do Parlamento através do sistema remo-
to deverá acontecer até 29 de maio, como prevê a reso-
lução da Mesa Diretora publicada na semana passada.

Assembleias legislativas 
têm sessões remotas

Tecnologia

Sessão remota da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte

No RN, votações ocorrem em app criado 
pela Diretoria de Gestão Tecnológica

Reprodução



Os vereadores da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação 
Final da Câmara Municipal de 
Natal se reuniram nesta segun-
da-feira (4) e apreciaram projetos 
de lei, vetos do Executivo Muni-
cipal e decretos legislativos re-
lacionados a diferentes áreas da 
administração municipal.

“As reuniões da comissão 
acontecem com poucas pessoas e 
tomando os cuidados de preven-
ção à Covid-19. Tudo isso porque 
temos grande volume de projetos 
que precisam ser apreciados para 
terem prosseguimento e as sessões 
remotas das quintas-feiras possam 
acontecer”, pontuou a vereadora 
Nina Souza (PDT), presidente da 

comissão. Além dela, participaram 
da reunião os vereadores Ana Pau-
la (PL), Fúlvio Saulo (Solidarie-
dade), Kleber Fernandes (PSDB), 
Luiz Almir (PSDB), Preto Aquino 
(PSD) e Sueldo Medeiros (Pros).

Entre as matérias aprovadas, 

estão a de autoria de Nina Souza, 
que cria campanha de prevenção 
permanente ao câncer de pele; e a 
que trata sobre o calendário de ins-
peção e manutenção das lagoas de 
captação, de autoria de Preto Aqui-
no. Além destes, projetos que criam 
datas comemorativas e decretos 
legislativos para reconhecimento 
de utilidade pública e concessão de 
títulos de cidadanias.

Oito vetos do Executivo esta-
vam em pauta e metade deles foi 
mantida, como aconteceu com o 
veto ao projeto que exigia contrato 
de seguro pessoal para usuários do 
transporte público de passageiros 
em caso de acidentes, de autoria do 
vereador Raniere Barbosa (Avante).
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O secretário adjunto de Saúde 
Pública do Rio Grande do Norte, 
Petrônio Spinelli, atribuiu nesta 
segunda-feira (4) o aumento no nú-
mero de casos da Covid-19 no Esta-
do ao descumprimento das regras 
de isolamento social.

“A situação não é fácil, está 
piorando e o colapso da rede hos-
pitalar pode ocorrer rapidamente. 
A população precisa aumentar o 
isolamento, fi car em casa e adotar 
as medidas protetivas”, afi rmou 
o secretário, na coletiva diária do 
Governo do Estado com a atualiza-
ção das ações de enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus. 

Segundo Spinelli, o decreto 
estadual em vigor já permitiria o 
isolamento de 60% da população e 
bastaria o seu cumprimento para 
diminuir a circulação de pessoas 
- o que diminuiria a escalada de 
casos da Covid-19. No entanto, o 
isolamento tem oscilado entre 45% 
e 50%, segundo o governo.

O secretário alerta que, mesmo 
com o aumento da oferta de leitos, 
como ocorreu na semana passada 
nos hospitais da Polícia Militar e 
Giselda Trigueiro, em Natal, e no 
Hospital São Luiz, em Mossoró, a 
capacidade de atendimento fi ca 
fortemente comprometida. “Os 
leitos instalados e em instalação 
podem não ser sufi cientes. Ou a 
sociedade aumenta o isolamento 

ou vamos entrar em colapso nos 
próximos dias”, reforçou Petrônio. 
O colapso signifi ca a completa fal-
ta de leitos para atendimento das 
vítimas da Covid-19, tanto na rede 
pública quanto na privad.

Um exemplo preocupante é o 
do Hospital São Luiz, em Mossoró, 
que abriu no dia 1º de maio dez 
novos leitos e nesta segunda-feira 
já tinha oito leitos ocupados. O se-
cretário registra que a pandemia 
está em processo de interiorização 
e generalização, ou seja, chega a to-
dos os municípios e atinge também 
pessoas antes consideradas fora 
dos grupos de risco.

NOVO DECRETO
Diante do aumento dos núme-

ros da doença (veja mais na Pág. 6), 
o Governo do RN anunciou que vai 
prorrogar as medidas restritivas, 
com a edição de um novo decreto 
para o enfrentamento à Covid-19. 
As regras que estão em vigor serão 
prorrogadas nesta terça-feira (5) 
por mais 15 dias.

O secretário estadual de Tribu-
tação e integrante do Comitê Esta-
dual de Combate ao Coronavírus, 
Carlos Eduardo Xavier, confi rmou 
para esta terça-feira a publicação 
do decreto que manterá as atuais 
restrições ao funcionamento do co-
mércio, suspensão das aulas e a re-
comendação de manter pelo menos 

60% da população em isolamento.
“Hoje, o isolamento fi ca entre 

45 e 50%, mas a recomendação fei-
ta por cientistas e especialistas na 
área de saúde é de pelo menos 60% 
para conter o contágio e evitar o co-
lapso no serviço público de saúde”, 
afi rmou Carlos Eduardo.

O secretário de Tributação 
destacou que o governo mantém o 
diálogo com os poderes, Defensoria 
Pública, Ministério Público e com 
o setor produtivo para planejar a 
retomada das atividades econômi-
cas com segurança. “Temos grupo 
de trabalho fazendo estudos, mas 
é preciso voltar às atividades com 

segurança. O novo decreto deve 
prorrogar medidas por mais 15 
dias com os mesmos critérios do 
anterior”.

Sobre a obrigatoriedade do 
uso de máscaras, o governo tem 
contribuído com os municípios e 
está fornecendo o equipamento de 
proteção à população mais caren-
te. “Já temos a recomendação no 
último decreto editado e estamos 
recebendo e distribuindo pelo Rio 
Grande do Norte, de acordo com a 
capacidade de produção, as más-
caras confeccionadas nas ofi cinas 
no interior do Estado em parceria 
com a iniciativa privada. Precisa-

mos contar com todo um esforço da 
sociedade, das prefeituras, dos ór-
gãos para que essas medidas sejam 
cumpridas”, destacou.

FISCALIZAÇÃO
Na coletiva, o secretário de Se-

gurança do Estado, coronel Fran-
cisco Araújo, falou sobre a força ta-
refa estabelecida entre Procon-RN, 
Controladoria Geral do Estado e 
Polícias Militar e Civil que está fi s-
calizando estabelecimentos comer-
ciais e aplicando multas àqueles 
que descumprem regras estabe-
lecidas pelos decretos estaduais, 
como a que não permite mais de 
uma pessoa da mesma família em 
compras em supermercados. Da 
mesma forma, aquelas pessoas que 
insistem em fazer aglomeração e 
fazer eventos estão sendo detidas e 
levadas para a delegacia.

O secretário de Segurança do 
Estado, Francisco Araújo, também 
reforçou a necessidade de a popu-
lação obedecer às normas. “O sis-
tema de segurança continua atu-
ando na proteção das pessoas e no 
cumprimento às regras do decreto 
que determina medidas para os es-
tabelecimentos comerciais e para 
a sociedade, entre elas, que sejam 
evitadas aglomerações, passeatas e 
carreatas. Portanto, quem infringir 
e desobedecer será detido e condu-
zido a prestar esclarecimentos”.

Secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, durante coletiva nesta segunda-feira

Nina Souza, presidente da comissão

Governo do Estado decide prorrogar 
regras de isolamento social por 15 dias
Secretário adjunto de Saúde disse que decreto em vigor já permitiria o isolamento de 60% da população e bastaria o seu cumprimento 
para diminuir a circulação de pessoas - o que diminuiria a escalada de casos da Covid-19, mas população não obedece completamente

Decreto

Sandro Menezes / Governo do RN

Marcelo Barroso / Câmara de Natal O apresentador Ratinho 
usou as redes sociais para 
criticar a governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Be-
zerra. No comentário de uma 
publicação no Instagram na 
última quarta-feira (29), Ra-
tinho disse que a governante 
potiguar é “incompetente”.

A crítica do apresentador 
do SBT foi feita em um post 
do deputado federal Fábio 
Faria (PSD-RN). Na publica-
ção, o parlamentar cobrou da 
governadora que reconheces-
se publicamente que o Gover-
no do RN tem recebido ajuda 
do governo federal no enfren-
tamento à Covid-19.

Em uma estratégia de blin-
dar uma eventual medida do 
Supremo Tribunal Federal, o 
presidente Jair Bolsonaro deu 
posse às pressas ao novo dire-
tor-geral da Polícia Federal, 
Rolando Alexandre de Souza, 
nesta segunda-feira (4).

Sem divulgação antecipa-
da nem convidados, a peque-
na cerimônia durou apenas 
20 minutos no gabinete de 
Bolsonaro no Palácio do Pla-
nalto. Na semana passada, 
uma decisão do ministro Ale-
xandre de Moraes impediu 
que Alexandre Ramagem, 
diretor-geral da Agência Bra-
sileira de Investigação (Abin).

Ratinho critica 
Fátima: “Uma 
incompetente”

Bolsonaro nomeia 
e dá posse a novo 
chefe da PF

PolêmicaEm 20 minutos

Comissão da Câmara de Natal se reúne 
para agilizar a tramitação de projetos

Legislativo
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Em uma conversa virtual com 
representantes da Associação dos 
Magistrados Brasileiros (AMB), 
o próximo presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral, ministro Luís 
Roberto Barroso, admitiu que a 
data das eleições municipais de 
2020, cujo primeiro turno está 
marcado para 4 de outubro, pode 
mudar.

Segundo Barroso, porém, a 
decisão deve ser pautada por 
parâmetros sanitários, e não 
políticos. “Por minha vontade, 
nada seria modifi cado, porque as 
eleições são um rito vital para a 
democracia. Portanto, o ideal se-
ria nós podermos realizar as elei-
ções. Porém, há um risco real, e, a 
esta altura, indisfarçável, de que 
se possa vir a ter que adiá-las”, 
adiantou Barroso, que assumirá 
a presidência da Corte eleitoral, 
atualmente comandado por Rosa 
Weber, no fi m do mês de maio.

Como a data do pleito – pri-
meiro fi m de semana de outubro 
– está prevista na Constituição 
Federal, qualquer alteração nes-
se sentido terá que ser feita pelo 

Congresso Nacional. Barroso 
pretende ter uma defi nição sobre 
o assunto em junho. É que neste 
mês precisam ser feitos os testes 
nas urnas eletrônicas. Caso isso 
não seja possível, ele pretende se 
reunir com os presidentes da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), para que uma emen-

da constitucional estabeleça um 
novo calendário.

Além da parte logística da 
Justiça Eleitoral para a organi-
zação das eleições , há ainda uma 
grande preocupação com o calen-
dário político. Os partidos devem 
realizar convenções – instrumen-
tos que ofi cializam as candida-
turas – entre o fi m de julho e o 

dia 5 de agosto. É esse ato que 
dá o sinal verde para o início da 
campanha, em 15 de agosto. Se a 
proibição de aglomerações ainda 
estiver em vigor no país até lá, a 
viabilidade do pleito fi ca compro-
metida.

Na conversa com os magistra-
dos, Barroso defendeu que, se for 
o caso, o adiamento seja o mais 
curto possível. A ideia é reprogra-
mar o primeiro turno para 15 de 
novembro ou, no máximo, dezem-
bro. O futuro presidente do TSE 
também rechaçou a hipótese de 
se fazer a eleição municipal junto 
com a eleição nacional, em 2022, 
o que exigiria a prorrogação por 
dois anos dos mandatos dos atu-
ais prefeitos e vereadores.

“Sou totalmente contra essa 
possibilidade. A democracia é 
feita de eleições periódicas e al-
ternância no poder”, afi rmou. “Os 
prefeitos e vereadores que estão 
em exercício neste momento fo-
ram eleitos para quatro anos”, 
lembrou, acrescentando que o 
mandato atual termina no dia 31 
de dezembro.

Ministro Luís Roberto Barroso, que vai assumir Tribunal Superior Eleitoral em maio

Futuro presidente do TSE admite que 
eleições 2020 podem mudar de data
Em conversa com juízes, ministro Luís Roberto Barroso defendeu que, se for o caso, adiamento
seja o mais curto possível. Ideia é reprogramar o primeiro turno para 15 de novembro ou dezembro

Coronavírus

Carlos Moura / STF

A Secretaria de Meio Ambiente 
e Urbanismo de Natal (Semurb) 
notifi cou no fi m de semana 15 es-
tabelecimentos espalhados pelas 
quatro zonas da cidade. Os locais, 
segundo a Semurb, estavam deso-
bedecendo normas de prevenção 
ao coronavírus e funcionavam nor-
malmente, permitindo aglomera-
ções de clientes.

Os alvos notifi cados foram 
bares, restaurantes, cigarreiras, 
lanchonetes, festas em residências 
e uma clínica médica. As ações no 
sábado (2) e no domingo (3) conta-
ram com o apoio do Grupamento 
Ambiental da Guarda Municipal.

As notifi cações foram reali-
zadas com base em denúncias 
protocoladas no Ciosp (190) e na 
Ouvidora da Semurb. E as abor-
dagens foram feitas conforme o 
Decreto Municipal nº 11.920/2020, 
que defi ne medidas para o enfren-
tamento da pandemia decorrente 
da Covid-19.

Segundo a norma, caberá ao 
Procon e à Semurb, com o auxílio 
da Guarda Municipal, orientar os 
empresários e, em último caso, soli-
citar auxílio da Polícia Militar para 
fazer valer o preceituado na regu-

lamentação, solicitando, inclusive, 
a interdição do estabelecimento. 

Aquele que infringir as dispo-
sições do decreto poderá ser pro-
cessado por crime contra a saúde 
pública, nos termos do artigo 268 

do Código Penal, com pena de até 
um ano de detenção, e multa. 

Segundo o supervisor de fi s-
calização ambiental da Semurb, 
Gustavo Szilagyi, neste primeiro 
momento, foram feitas as notifi -
cações. “O  descumprimento às 
notifi cações será motivo de inter-
dição total da atividade por tempo 
indeterminado, além da aplicação 
de multa de até R$ 50 mil reais e 
responsabilização criminal do in-
frator”, explica Szilagyi.

De todos os estabelecimentos 
notifi cados, o destaque foi para 
uma clínica médica que foi fl agra-
da com aglomeração de pessoas no 
sábado.

Denúncias sobre descumpri-
mento das regras de isolamento e 
distanciamento social para com-
bate ao coronavírus podem ser re-
alizadas na Ouvidoria da Semurb 
pelo telefone (84) 3616-9829, de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 12h, 
ou diretamente pelo 190.

Ação da Semurb e da Guarda Municipal para coibir aglomeração em “cigarreira” de Natal

Em Natal, 15 estabelecimentos são 
notificados por descumprir isolamento

Pandemia

Semurb / Divulgação

Começaram nesta segun-
da-feira (4) os pagamentos 
do Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e 
Renda (BEm), o auxílio do 
governo federal destinado a 
trabalhadores com carteira 
assinada que tiveram a jorna-
da de trabalho e o salário re-
duzidos ou tiveram o contrato 
suspenso temporariamente 
por causa da crise provocada 
pelo novo coronavírus. Se-
gundo o Ministério da Eco-
nomia, os pagamentos serão 
processados pelo Banco do 
Brasil e pela Caixa.

O benefício será pago por 
até três meses e terá o valor 
calculado conforme o acordo 
fi rmado entre o empregado e o 
empregador: o salário pode ser 
reduzido em 25%, 50% ou 70% 
por até 90 dias, com a redução 
equivalente na jornada, e o 
contrato de trabalho pode ser 
suspenso por até 60 dias.

O BEm vai pagar uma 
parcela do equivalente ao se-
guro-desemprego que o tra-
balhador receberia se tivesse 
sido demitido.

Governo começa 
a pagar auxílio 
para quem teve 
salário reduzido

Trabalho

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
solicitou nesta segunda-feira 
(4), à procuradora-geral de 
Justiça do Ministério Público 
do Distrito Federal e Territó-
rios, Fabiana Costa Oliveira 
Barreto, que investigue as 
agressões sofridas por jorna-
listas durante ato realizado 
em Brasília no domingo (3), 
na Praça dos Três Poderes. 
Apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro agrediram com 
chutes, socos e empurrões jor-
nalistas que acompanhavam 
o ato pró-governo.

Ontem, o presidente Jair 
Bolsonaro colocou em dúvida 
a agressão. Ele disse que, “se 
houve”, partiu de “possíveis 
infi ltrados”. Bolsonaro esteve 
na manifestação, mas disse 
que não viu a violência.

Aras pede 
investigação 
sobre agressões 
a jornalistas

Ministério Público
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O governo federal zerou 
o Imposto de Importação de 
mais 81 produtos utilizados 
no combate à pandemia da 
Covid-19 no Brasil.

A medida inclui insumos 
para a produção de ventilado-
res pulmonares e materiais e 
equipamentos de uso médico-
-hospitalar.  Com a nova lis-
ta, chega a 394 o número de 
produtos que tiveram a tarifa 
de importação zerada para o 
combate à pandemia.

Em meio à crise provoca-
da pelo novo coronavírus, a 
dívida pública do Brasil de-
verá bater recorde neste ano. 
Com isso, a marca de 90% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
poderá ser ultrapassada. Em 
dezembro, era de 75,8%.

Esse indicador é usado 
por agências de classifi cação 
de risco para avaliações sobre 
a solvência do país. Quanto 
maior a dívida, maior o risco 
de calote.

394 produtos já 
tiveram taxa de 
importação zerada

Dívida pública 
deverá passar
de 90% do PIB

Tributação Crise

O município de Maxaran-
guape, localizado no litoral do Rio 
Grande do Norte, afrouxou as re-
gras de isolamento social que esta-
vam em vigor na região. A partir 
de agora, por decisão do prefeito 
Luís Eduardo Bento da Silva, está 
liberado o funcionamento de ba-
res, restaurantes, academias de 
ginástica e quiosques e até a reali-
zação de passeios de buggy, desde 
que respeitadas algumas medidas 
de higiene.

O relaxamento das regras está 
em um decreto do último dia 27 
de abril, mas que só foi publicado 
nesta segunda-feira (4) no Diário 
Ofi cial dos Municípios, editado 
pela Femurn, entidade que repre-
senta as prefeituras potiguares. 
Como justifi cativa para relaxar o 
isolamento na cidade, o prefeito 
registrou no decreto que Maxa-
ranguape não tinha nenhum caso 
confi rmado do novo coronavírus - 
o Município teve o primeiro caso 
confi rmado nesta segunda.

No caso dos bares e restau-
rantes, o decreto estabelece que 
os estabelecimentos podem fun-
cionar, desde que as mesas sejam 
constantemente higienizadas e 
estejam afastadas a pelo menos 
2 metros umas das outras. Além 
disso, todos os funcionários devem 
usar máscaras e os proprietários 
devem disponibilizar para os 
clientes e empregados itens como 
álcool em gel, para limpeza fre-
quente das mãos.

No caso dos quiosques – loca-
lizados à beira-mar –, serão per-

mitidas no máximo quatro mesas 
em cada ambiente, desde que seja 
respeitada a distância mínima de 
dois metros entre elas. No restan-
te, quanto à higienização, valem 
as mesmas regras estabelecidas 
para bares e restaurantes.

Para mercados, padarias, far-
mácias e academias de ginásticas, 
o decreto determina que só podem 
entrar nesses estabelecimentos 
apenas três clientes por vez. As-
sim como nos demais segmentos, 
funcionários devem usar másca-
ras e proprietários devem servir 
álcool em gel ou lavatório com 
água e sabão para que clientes fa-
çam a higienização das mãos.

Em todos os casos, funcioná-
rios ou proprietários de comércios 
que apresentarem os sintomas da 
Covid-19 devem se afastar ime-
diatamente do trabalho e procurar 
auxílio médico, se necessário.

Há regras estabelecidas tam-
bém para proprietários de qua-
driciclos, buggys e embarcações. 
O decreto do prefeito de Maxa-
ranguape libera as atividades ex-
ploradas por eles, desde que todos 
os funcionários usem máscaras, 
respeitem distância mínima de 
1,5 m e que os equipamentos se-
jam higienizados constantemente. 
No caso da lotação máxima dos 
barcos, o decreto afi rma que valem 
as regras normais da Marinha do 
Brasil.

Ainda no decreto, o prefeito 
estabeleceu que secretários e dire-
tores de unidades administrativas 
da Prefeitura de Maxaranguape 

voltem gradativamente ao traba-
lho, ordenando que, aos poucos, 
servidores públicos de suas res-
pectivas áreas abandonem o home 
offi ce que foi estabelecido no início 
do agravamento da pandemia do 
novo coronavírus no Rio Grande 
do Norte. Não se incluem nessas 
regras os professores.

Sobre o funcionamento dos ór-
gãos da prefeitura, o gestor local 
afi rmou que cabe a cada secretário 
ou diretor estabelecer o horário de 
funcionamento e limite máximo 
de atendimento ao público, “ob-
servando a peculiaridade de cada 
unidade administrativa”. As pes-
soas que adentrarem aos órgãos 
públicos precisarão usar máscaras 
e higienizar as mãos constante-
mente.

Sobre as aulas na rede munici-
pal de ensino, ainda de acordo com 

o decreto, até esta terça-feira (5), 
a Secretaria Municipal de Educa-
ção, Cultura e Esportes deverá pu-
blicar uma portaria atualizando o 
calendário escolar, com possível 
indicação de quando as aulas se-
rão retomadas.

Por fi m, o decreto proíbe a cir-
culação de coletivos e veículos com 
mais de seis lugares enquanto 
durar o isolamento social (mesmo 
com regras afrouxadas) e obriga a 
população a usar máscaras fora de 
casa.

Segundo o decreto, quem des-
respeitar as novas regras poderá 
ser multado em até R$ 50 mil ou 
ter o estabelecimento interditado.

O DECRETO VALE?
O decreto editado pelo prefeito 

Luís Eduardo Bento da Silva vai 
de encontro às regras previstas em 

decretos válidos para todo o Esta-
do. As normas editadas pela gover-
nadora Fátima Bezerra até agora 
proíbem, por exemplo, a abertura 
de bares, restaurantes e acade-
mias de ginástica, mesmo com 
obediência a regras de higiene.

Segundo as normas estaduais, 
apenas estabelecimentos conside-
rados essenciais podem funcionar, 
e sob regras rígidas – entre os 
quais supermercados e farmácias.

No mês passado, entretanto, 
em sessão por videoconferência, o 
Supremo Tribunal Federal deci-
diu que, além do governo federal, 
os governos estaduais e munici-
pais têm poder para determinar 
regras de isolamento, quarentena 
e restrição de transporte e trânsito 
em rodovias em razão da pande-
mia do coronavírus.

Com a divergência entre os 
decretos, é possível que o caso seja 
judicializado.

Localizado a cerca de 40 Km de 
Natal, o município de Maxaran-
guape tem pouco mais de 12 mil 
habitantes, segundo a estimativa 
populacional do Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). De acordo com a Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), a cidade confi rmou nesta 
segunda-feira o primeiro caso da 
Covid-19. Existem ainda três ca-
sos suspeitos e um descartado.

No Estado inteiro, a Sesap atu-
alizou nesta segunda-feira para 
1.421 o número de casos confi rma-
dos da doença. Entre eles, estão 62 
mortes.

Município a 40 Km de Natal é um dos destinos turísticos do Litoral Norte do Estado

Maxaranguape, no litoral do RN, libera 
bares, academias e até passeio de buggy
Como justificativa para afrouxar o isolamento, o prefeito registrou que Maxaranguape não tinha nenhum caso confirmado
do novo coronavírus até semana passada. Estabelecimentos podem abrir na cidade, desde que atendam a regras de higiene

Decreto

Instagram / Reprodução

Moro pede que Supremo divulgue seu 
depoimento com acusações a Bolsonaro

Inquérito

A defesa do ex-ministro da Justi-
ça e Segurança Pública Sérgio Moro 
pediu ao ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
que libere a íntegra do depoimento 
de mais de oito horas que o ex-juiz 
prestou na Superintendência da 
Polícia Federal, no último sábado 
(2). A fala ocorreu no inquérito que 
apura denúncias feitas por Moro de 
que o presidente Jair Bolsonaro te-
ria tentado interferir no trabalho da 
Polícia Federal.

“Considerando que a impren-

sa, no exercício do seu legítimo e 
democrático papel de informar a 
sociedade, vem divulgando trechos 
isolados do depoimento prestado pe-
lo requerente em data de 2 de maio 
de 2020, esta defesa, com intuito de 
evitar interpretações dissociadas de 
todo o contexto das declarações e ga-
rantindo o direito constitucional de 
informação integral dos fatos rele-
vantes – todos eles de interesse pú-
blico – objeto do presente Inquérito, 
não se opõe à publicidade dos atos 
praticados nestes autos, inclusive 

no tocante ao teor integral do depoi-
mento prestado pelo requerente”, 
afi rma a defesa.

Também nesta segunda, o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, solicitou a Celso de 
Mello a oitiva dos ministros Luiz 
Eduardo Ramos (Secretaria de 
Governo), Augusto Heleno Ribeiro 
Pereira (Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência) e 
Walter Souza Braga Netto (Casa 
Civil) e da deputada federal Carla 
Zambelli (PSL/SP).



A presidente da Câmara Mu-
nicipal de Canguaretama, verea-
dora Irmã Lila (PSDB), iniciou um 
movimento que pede a reabertura 
do hospital regional que funciona-
va na cidade, mas que está fecha-
do desde o ano passado por decisão 
do Governo do Estado. Segundo a 
parlamentar, o hospital poderia 
abrigar leitos de atendimento a 
pacientes com o novo coronavírus.

“Nosso município e região 
precisam de ações em defesa da 
população. O hospital de Can-
guaretama precisa ser reaberto e 
ajudar no combate à Covid-19. É 
inadmissível vê-lo fechado, e to-
da uma região ter que sofrer com 
deslocamento dos familiares até 
Natal”, frisa Irmã Lila, lembrando 

que a Secretaria de Estado da Saú-
de Pública (Sesap) não cadastrou 
nenhuma unidade hospitalar da 
região Agreste Potiguar como refe-
rência para a Covid-19 até agora.

O Hospital de Canguaretama 
era um dos principais do Agres-
te, até ser fechado em 2019. “Es-

tamos organizando as câmaras 
municipais do Agreste junto com 
prefeitos interessados para, jun-
tos, mobilizarmos a região. Não 
podemos admitir que o Agreste, 
hoje com quase 200 mil habitan-
tes, fi que sem uma unidade de re-
ferência para a Covid-19”, frisa a 
presidente da Câmara Municipal.

De acordo com a plataforma de 
acompanhamento da pandemia 
do novo coronavírus montada pelo 
Laboratório de Inovação Tecnoló-
gica em Saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(Lais/UFRN), Canguaretama tem 
17 casos confi rmados da Covid-19, 
com três óbitos. É o oitavo municí-
pio do Rio Grande do Norte com o 
maior número de casos da doença.
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O Brasil registrou 263 mortes 
decorrentes do novo coronavírus 
de domingo (3) para segunda-feira 
(4), segundo informações atuali-
zadas pelo Ministério da Saúde. 
Com isso, chegou a 7.288 o nú-
mero total de óbitos provocados 
pela doença no País. Até domingo, 
eram 7.025 vítimas.

O número total de casos con-
fi rmados passou de 101.147  para 
105.222, um acréscimo de 4.075 
casos de um dia para o outro. A 
taxa de letalidade está em 6,9%.

No domingo, dia em que o Bra-
sil ultrapassou 100 mil casos con-
fi rmados de Covid-19 e 7 mil mor-
tes pela doença, o presidente Jair 
Bolsonaro acompanhou um ato de 
caráter antidemocrático, no qual 
manifestantes aglomerados pe-
diam a saída do deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) da presidência da 
Câmara e o fechamento do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Ao defender a fl exibilização 
do isolamento social - estratégia 
defendida por especialistas para 
conter o coronavírus -, o presiden-
te disse que “infelizmente” muitos 
serão infectados pelo novo corona-
vírus, e que muitos perderão suas 
vidas, mas emendou afi rmando 
que “é uma realidade, que temos 
que enfrentar”.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, a 

Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) atualizou nesta 
segunda-feira para 62 o número 
de óbitos em decorrência da Co-
vid-19. O boletim epidemiológico 
aponta ainda que o Estado tinha, 
até a manhã de ontem, 1.421 ca-
sos confi rmados da doença e 4.974 
suspeitos.

O número de pacientes recupe-
rados permanece o mesmo da atu-
alização de domingo (3): são 415. 
Casos descartados após exames 
laboratoriais até o momento são 
4.462. O Estado tinha até ontem 
de manhã 23 óbitos em investiga-
ção e, segundo o boletim, possui 
uma taxa de ocupação dos leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) que oscila entre 40% e 45%.

ATUALIZAÇÃO
Após a divulgação do boletim 

da Sesap, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Natal (SMS) anunciou 
a confi rmação de três novas mortes 
por causa do coronavírus, elevando 
o total no Estado para pelo menos 
65 - esse dado deve ser confi rmado 
nesta terça-feira (5) pela Sesap.

De acordo com a SMS, os pa-
cientes que morreram eram dois 
homens - um de 59 anos, diabético 
e hipertenso, e outro de 59 anos 
com diabetes, hipertensão e dis-
lepdemia - e uma mulher de 79 
anos com doença cardíaca crônica. 
Os três estavam no grupo de risco 
para a Covid-19. Com isso, Natal 
agora tem 16 óbitos causados pela 
doença, se igualando a Mossoró.

Brasil tem 263 novas mortes por 
Covid-19; RN tem total de 65 óbitos

Em Canguaretama, presidente da 
Câmara cobra reabertura de hospital

Pandemia

Agreste

Boletim aponta que Estado tem 1.421 casos da doença e 4.974 suspeitos

Presidente da Câmara, Irmã Lila (PSDB)

Número de pacientes recuperados permanece o mesmo da atualização
de domingo (3): são 415. Casos descartados até o momento são 4.462

Sumaia Villela / Agência Brasil
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O ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), não vê “crise institucional”, tampouco 
“desafi o à Justiça”, nos desabafos do presidente Jair Bolsona-

ro contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial 
no veto à sua primeira escolha para dirigir a Polícia Federal. Para ele, 
tudo deve fi car limitado aos desabafos: “O importante”, disse, “é que 
as decisões judiciais têm sido cumpridas”.

O presidente do STJ disse que haveria impasse institucional se 
as decisões da Justiça não fossem cumpridas. “Mas não é o caso”, 
disse. À Rádio Bandeirantes, Noronha advertiu que a desobediência 
a decisões da Justiça seria grave e levaria o Congresso a tomar de-
cisões extremas. Noronha considera que muito desse barulho é de 
gente pouco habituada à democracia, mas isso, necessariamente, 
não a coloca em risco. Para o ministro, “o Brasil vive no esplendor 
democrático” e as manifestações são livres, exceto quando atentam 
contra as instituições.

STJ não vê crise com decisões 
judiciais cumpridas

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

PROMESSA É DÍVIDA
O relator da PEC do 

“orçamento de guerra”, deputado 
Pedro Paulo (MDB-RJ), prometeu 
que após a pandemia vai integrar 
iniciativas com o objetivo de 
reduzir o tamanho do Estado e as 
regalias do setor público.

LANTERNA DISPUTADA
Levantamento do instituto 

Paraná Pesquisa sobre a 
eleição presidencial mostrou 
que o governador paulista João 
Doria (PSDB), parece haver 
“queimado” a largada: afora os 
lanterninhas Guiulherme Boulos 
e Wilson Witzel, o tucano é 
apenas o terceiro “de baixo para 
cima”, com 3,8%.

FÔLEGO NA CHEGADA
Apesar do seu desempenho 

pífi o nas primeiras pesquisas, 
não se deve subestimar João 
Doria: na sua primeira eleição, 
para prefeito de São Paulo, 
largou com 2% das intenções de 

voto. E venceu no primeiro turno.

O PAI DA MATÉRIA
A nomeação do novo 

diretor-geral da Polícia Federal 
é o triunfo da sensatez. Até 
Alexandre Ramagem, vítima do 
STF, aconselhou o presidente 
a partir para outro. E sugeriu 
Rolando Alexandre de Souza.

FALTA COERÊNCIA
Projeto de deputado do PDT 

pune com rigor maior quem 
fraudar o programa de auxílio 
emergencial. Há seis meses, 
quando Bolsonaro propôs algo 
assim contra fraudadores do 
Bolsa Família, virou “malvado”. 

MEMÓRIA DE PEIXE
O general Braga Netto 

agradeceu à mineradora Vale 
pelas doações de material de 
proteção, como máscaras e testes 
rápidos. A empresa vem fazendo 
“bondades” para se limpar da 
lama de Mariana e Brumadinho.

DF faz desinfecção e testagem 
em massa na Papuda

A expansão do Covid-19 no Distrito Federal parece sob controle, 
mas a situação da população carcerária é a que mais preocupa 
o governador Ibaneis Rocha. Ele determinou já para esta terça-
feira (5) uma operação para desinfetar os presídios do Complexo 
Penitenciário da Papuda, realizar testagem em massa e distribuir 
máscaras de proteção. O governador também mandou transferir os 
presos para um prédio novo.

SINAL DE ALERTA
O sinal de alerta foi ligado 

no governo do DF quando se 
verifi cou o contágio de 250 
pessoas no complexo prisional.

HOSPITAL DE CAMPANHA
Há duas semanas, Ibaneis 

determinou providências da 
Secretaria de Saúde para 

construir hospital de campanha 
no âmbito da Papuda.

PEGANDO TODO MUNDO
Além da população 

carcerária, também 
funcionários do sistema, 
principalmente agentes 
carcerários, acabaram 
contaminados.

Cláudio
Humberto



A Petrobras informou nesta 
segunda-feira, 4, que bateu recorde 
de exportação de petróleo em abril, 
com a marca de 30,4 milhões de 
barris, uma média de 1 milhão de 
barris diários, em meio à pior crise 
já atravessada pelo setor por causa 
da pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), que afetou drasticamen-
te a demanda global pela commo-
dity.

A empresa não informou o va-
lor das exportações, mas disse que 
“contribui para o reforço de caixa 
da companhia”. “O volume expor-
tado em abril é 145% superior ao 
comercializado internacionalmen-
te em abril de 2019. O recorde an-
terior era de 771 mil barris por dia, 
alcançado em dezembro de 2019”, 
informou a estatal em nota no perí-
odo da manhã desta segunda-feira.

O principal destino das vendas 
externas foi a China, que fi cou com 
60% do total vendido. Além do gi-
gante asiático, a Petrobras usual-

mente comercializa petróleo para 
os mercados americano, europeu, 
indiano e outros destinos na Ásia.

“Estamos direcionando nos-
sos esforços para exportação de 
petróleo e derivados por meio de 
uma série de ações logísticas, que 
possibilitam a expansão da nossa 
capacidade. Esperamos continu-
ar com uma boa performance das 
nossas exportações, em função da 
retomada da demanda da China, 
em conjunto com ações para desen-
volver novos mercados para nossos 

produtos”, afi rmou na nota a dire-
tora de Refi no e Gás da Petrobras, 
Anelise Lara.

A estatal explicou que o esforço 
de venda externa se deve à contra-
ção do mercado interno e em meio 
ao “período desafi ador da economia 
mundial, com grande redução da 
demanda global por petróleo e de-
rivados, ocasionada pelo surto do 
novo coronavírus (Covid-19).”

Com a queda da demanda in-
terna, com redução pela metade 
das vendas de gasolina, e de cerca 
de 20% do óleo diesel, a Petrobras 
se viu obrigada a diminuir a capa-
cidade de utilização das suas refi -
narias, que hoje gira em torno dos 
62%. 

Segundo a Petrobras, o cresci-
mento nas exportações acompanha 
tendência observada no primeiro 
trimestre de 2020, quando as ven-
das ao exterior tiveram aumento 
de 25% em relação ao trimestre 
anterior (4º trimestre de 2019).
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Ibovespa fecha pregão com 
resultado negativo

Índice

O Ibovespa iniciou o pregão 
com perda em torno de 3%, che-
gando a operar na mínima aos 
77.848,30 pontos, se alinhando 
ao mau humor externo desta 
segunda-feira (4) e ainda se 
ajustando às perdas registras 
internacionalmente na sexta-
-feira. Isso porque no dia 1º de 
maio a B3 fi cou fechada em 
razão da celebração do Dia do 
Trabalho. Depois de fechar 
abril com a melhor alta para o 
período, de 10,25% desde 2009 
(15,55%), o dia é de recuo pra-
ticamente generalizado, com 
apenas quatro ações subindo de 
um total de 73, às 11h13. O Ibo-
vespa caía 2,78%, aos 78.264,68 
pontos.

Em Nova York, a queda era 
menos intensa, entre 0,40% 
(S&P 500) e 0,77% (Dow Jo-
nes), com até o Nasdaq subin-
do 0,39%, após a mudança de 
sinal para alta nas cotações do 

petróleo tanto no mercado ame-
ricano como no londrino. Vários 
líderes mundiais estão anun-
ciando, conjuntamente, estí-
mulos para combater os efeitos 
recessivos do novo coronavírus 
que pressionam a demanda pe-
lo óleo e por outros produtos no 
globo.

O diretor-geral da Organi-
zação Geral da Saúde, Tedros 
Adhanom, por exemplo, afi r-
mou que várias vacinas contra a 
pandemia estão sendo testadas 
em humanos. Sobre o assunto, 
o presidente francês, Emma-
nuel Macron, disse que quando 
o medicamento estiver pronto, 
o acesso terá que ser “para to-
dos”. Já o primeiro-ministro do 
Japão, Shinzo Abe, disse que a 
resposta ao coronavírus requer 
cooperação global e que o país 
doará US$ 834 milhões para o 
desenvolvimento da vacina pa-
ra combate à doença.

Mais de 30 milhões barris em abril

Petrobras bate recorde de 
exportação de petróleo em abril

Combustível

Divulgação /Agência Petrobras

A Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern) lan-
ça nesta terça-feira (5), às  15h, o 
Plano de Retomada Gradual da 
Economia Potiguar. O documento 
propõe um planejamento estratégi-
co para direcionar o funcionamento 
– de forma progressiva e segura 
–  das atividades econômicas com o 
escalonamento da fl exibilização do 
isolamento social e para o período 
pós-isolamento. 

O plano, elaborado a partir 
de dados e estimativas ofi ciais e 
observando as recomendações pre-
conizadas pelos órgãos de saúde 
pública no enfrentamento da Co-
vid-19, será apresentado ao Gover-
no do RN.

O Plano de Retomada Gradual 
surgiu dentro da proposta da Sala 
de Situação do Mais RN, que é o 
programa de planejamento estra-
tégico e de desenvolvimento da 
Fiern. Ao debater sugestões para 
a construção conjunta de soluções 
neste período de pandemia do novo 
coronavírus, foi criado um grupo 
multidisciplinar, coordenado pela 

Fiern, com participação de repre-
sentantes de outras federações 
– Fecomércio, Fetronor, Faern -, 
Sebrae, AGN, professores da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e representantes 
do governo do Estado.

O presidente do Sistema Fiern, 
Amaro Sales de Araújo, enfatiza 
que é preciso planejar a recupe-
ração de forma responsável para 
quando o retorno for possível, mi-
nimizando os efeitos da crise insta-
lada. 

“Diante da pandemia que atin-
ge o país com graves consequências 
nos setores sanitário, de saúde 
pública e econômico, a Fiern, preo-
cupada com a situação dos empre-
sários e da economia do Rio Gran-
de do Norte, formou um grupo de 
trabalho para discutir soluções e a 
sugestão resultante, que será feita 
ao Governo do RN, é no sentido de 
indicar caminhos, de ver uma luz 
no fi m do túnel e apontar como ca-
minhar até ela”, afi rma.

Amaro Sales também destaca 
que o grupo tem forte participa-

ção dos mais diversos setores, com 
mais de 20 pessoas envolvidas, 
debatendo as possibilidades em 
vários campos e direções. “O grupo 
multidisciplinar conta com a equi-
pe do Mais RN, representantes 
das federações, do professor Aldo 
Dantas do Ministério do Desen-
volvimento Regional, os profes-

sores da UFRN Anderson Mol do 
Departamento de Administração 
e Pablo Ruyz do Departamento 
de Geografi a, do professor Ricardo 
Valentim do HUOL, representan-
tes das Prefeituras de Natal e de 
Mossoró, da Unidade de Doenças 
Tropicais e das Secretarias de De-
senvolvimento Econômico (Sedec), 

de Agricultura e Pesca (Sape) e de 
Tributação (Set)”, pontua o presi-
dente da FIERN.

O coordenador do Mais RN, o 
consultor José Bezerra Marinho, 
observa que o plano de retorno gra-
dual traz a preocupação com a dig-
nidade humana em sua totalidade. 

“O plano pensa o ser humano, 
o trabalhador, o empresário indus-
trial, o produtor, do ponto de vista 
da integridade física, considerando 
a ameaça na saúde pública, com 
os óbitos e o colapso no sistema 
de atendimento hospitalar, como 
também no da independência e 
sobrevivência econômica. Estamos 
diante de uma crise sanitária e 
epidemiológica inédita no mundo, 
precisamos planejar, de agora, o 
futuro pós-pandemia”, disse o con-
sultor.

A apresentação será feita nes-
ta terça-feira, às 15h, por meio de 
videoconferência. A programação 
terá a a participação do setor pro-
dutivo (FIERN, Fecomércio, Fe-
tronor, Faern), da UFRB, do setor 
médico-científi co e do Governo,

Amaro Sales, presidente da Fiern: planejar a recuperação de forma responsável

Fiern lança plano com sugestões para a 
retomada gradual da economia potiguar
Documento vai indicar ações para o planejamento estratégico das atividades econômicas a partir do escalonamento das 
medidas de flexibilização do isolamento social e para a restabelecimento do setor produtivo para o período pós-pandemia

Mais RN

José Aldenir/AgoraRN



TERÇA-FEIRA, 05.05.2020Geral8

A barragem Armando Ri-
beiro Gonçalves, maior reser-
vatório de água do Rio Gran-
de do Norte, atingiu 55,97% 
de sua capacidade máxima. 
A informação foi divulgada 
nesta segunda-feira (4) pelo 
Instituto de Gestão de Águas 
(Igarn). O relatório do Igarn 
mostra que, com capacidade 
para 2,37 bilhões de metros 
cúbicos, a Armando Ribei-
ro Gonçalves acumula hoje 
1,328 bilhão de metros cúbi-
cos. Em 2019, o reservatória 
tinha 802 milhões de metros 
cúbicos.

O gás natural canaliza-
do está mais barato para 
os usuários da Companhia 
Potiguar de Gás desde sex-
ta-feira (1º). A medida bene-
fi cia mais de 26 mil clientes 
nos segmentos industrial, 
comercial, residencial e au-
tomotivo. No Gás Natural 
Veicular (GNV), a diminuição 
chegou a R$ 0,20 no metro 
cúbico, já para a indústria, o 
gás fi ca 9,87% mais barato.
A redução foi autorizada pela 
Agência Reguladora de Servi-
ços Públicos do Rio Grande do 
Norte (Arsep).

Maior barragem 
potiguar passa 
dos 55% da 
capacidade total

Gás natural 
canalizado fica 
mais barato no 
RN

Recuperação Preço

A chuva forte que caiu nesta se-
gunda-feira (4) alagou ruas, dani-
fi cou semáforos e causou diversos 
problemas em Natal. No bairro das 
Rocas, na Zona Leste, um muro 
desabou e destruiu parte de uma 
casa. O local foi isolado pela Defesa 
Civil do Município.

Por volta das 10h da manhã, 
três importantes vias estavam fe-
chadas por conta dos alagamentos: 
Avenida Afonso Pena, Avenida 
Bernardo Vieira e Rua Mossoró. 
No início da tarde, os locais já esta-
vam liberados para o tráfego.

Ainda na madrugada, um muro 
desabou sobre uma residência na 
Rua CGU, no bairro das Rocas, na 
Zona Leste de Natal. O local do in-
cidente é conhecido como “Comuni-
dade do Jacó”, e é um dos locais da 
capital potiguar que mais sofrem 
com a ocorrência de chuvas fortes.

Segundo a Defesa Civil Munici-
pal, a casa atingida não era habita-
da. O imóvel havia sido interditado 
anteriormente após chuvas fortes 
ocorridas no passado. A Defesa Ci-
vil interditou parte da via para as 
ações de retirada dos entulhos.

Apesar das chuvas desta segun-
da-feira, a previsão da semana, de 
acordo com a Unidade Instrumen-
tal de Meteorologia da Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do Rio 

Grande do Norte (EMPARN) é de 
poucas chuvas em todas as regiões 
do RN, com concentração de preci-
pitações no início e fi nal da semana 
no litoral Leste e na Costa Branca. 
“Essas chuvas são ocasionadas pe-
lo Sistema de brisa (no Leste) e ins-
tabilidades associadas a presença 
da Zona de Convergência Intertro-
pical (ZCIT)”, explicou o chefe da 
unidadade, Gilmar Bristot.

Na capital potiguar as tempe-
raturas devem variar, até domin-
go(10) entre 23°C e 28°C e no in-
terior, nas regiões serranas, entre 
20°C e 30°C.

No entanto, o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) emitiu 
um alerta de chuvas intensas para 
98 municípios do Rio Grande do 
Norte. As chuvas terão entre 20 e 
30 milímetros por hora. O alerta é 
válido até esta terça-feira (05).

BALANÇO DAS CHUVAS
O boletim pluviométrico da 

EMPARN registrou a ocorrência 
de chuvas em 66 postos de moni-
toramento entre a sexta-feira (1º) 
até segunda-feira (04). As chuvas 
aconteceram em todas as regiões 
do estado com maiores volumes 
acumulados na região Oeste. A 
cidade de Upanema registrou 46,4 
milímetros (mm). Em Natal, as temperaturas devem variar até domingo (10) entre 23°C e 28°C

Natal tem dia de chuvas fortes, ruas 
alagadas e de transtornos no trânsito
Temporal que atingiu capital potiguar causou acúmulo de água em diversos pontos da cidade e causou deslizamento de terra 
no bairro das Rocas, na Zona Leste; previsão do tempo é de que chuvas fortes voltem a acontecer no próximo fim de semana

Cotidiano

José Aldenir/AgoraRN

PREVISÃO DA SEMANA:

Terça-Feira (05/05)

Céu parcialmente nublado a claro 
em todo o Estado com pancadas de 
chuvas isoladas no Litoral Leste.

Quarta-Feira (06/05)

Céu parcialmente nublado a 
claro em todo o Estado com 
possibilidade de pancadas de 
chuvas no Litoral Leste.

Quinta-Feira (07/05)

Céu parcialmente nublado a claro 
em todo o Estado com pancadas de 
chuvas isoladas.

Sexta-Feira (08/05)

Céu parcialmente nublado a claro 
em todo o Estado com pancadas de 
chuvas isoladas, principalmente no 
Litoral Leste.

Sábado (09/05)

Aumento da nebulosidade em 
todo o Estado com predominância 
de Céu parcialmente nublado e 
pancadas de chuvas.

Domingo (10/05)

Predominância de Céu parcialmente 
nublado a claro em todo o Estado 
com pancadas de chuvas.

 O Sindicato dos Trabalhadores 
e Transportadores Rodoviários do 
Rio Grande do Norte (Sintro) fi ze-
ram protesto nesta segunda-feira 
(4) em Natal. Os ônibus do sistema 
público de transporte bloquearam 
as avenidas Rio Branco e Ulisses 
Caldas, nas proximidades da sede 
da Prefeitura da capital, para pe-
dir reunião com o prefeito Álvaro 
Dias. O grupo exigiu a garantia da 
data-base para a categoria e o fi m 
das demissões de trabalhadores no 
setor.

Após o encontro com o prefeito 
Álvaro Dias, fi cou acordado que 
será feita nova reunião na próxima 
quinta-feira (7). Neste dia, o Sindi-
cato das Empresas de Transporte 
Urbano de Natal (Seturn) também 

estará presente.
O Sintro reclama que as empre-

sas de ônibus não querem cumprir 
com data-base. Os trabalhadores 
também querem a garantia de be-
nefícios como vale-alimentação e 
passe livre. Além disso, com o início 
da pandemia do novo coronavírus, 

mais de 400 trabalhadores do setor 
foram demitidos desde março. O 
Sindicato quer o fi m das demissões.

Ainda de acordo com o Sintro, 
caso não haja acordo na reunião da 
quinta-feira, os trabalhadores do 
sistema público de transporte irão 
paralisar as atividades por tempo 
indeterminado a partir da sexta-
-feira (8).

Além da paralisação no centro 
de Natal, os rodoviários também 
bloquearam outro trecho da Ave-
nida Rio Branco, em frente à sede 
do Sintro, impedindo o fl uxo do 
tráfego entre o Alecrim e a Cidade 
Alta. Após reunião com o prefeito, 
que terminou no início da tarde, o 
transporte público voltou a funcio-
nar.

Protesto atrapalhou tráfego em Natal

Rodoviários fazem protesto pela 
manutenção da data-base salarial 

Transporte

José Aldenir/AgoraRN



O Hospital de Campanha mon-
tado pela Prefeitura de Natal para 
receber exclusivamente pacientes 
com a Covid-19 começou a fun-
cionar nesta segunda-feira (4). A 
unidade vai funcionar inicialmente 
com 100 leitos clínicos, além de du-
as unidades semi-intensivas. Ou-
tros 20 leitos de Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI) estão sendo 
preparados para funcionar nos pró-
ximos dias. Nenhum paciente está 
internado no local ainda. 

O prefeito Álvaro Dias destacou 
a ampliação da capacidade de aten-
dimento para casos de Covid-19 
em Natal. “Estamos entregando 
um Hospital de alta qualidade e 
ampliando a capacidade de atendi-
mento da rede pública municipal. 
Quero deixar a mensagem para a 

população de que siga atendendo 
às recomendações para fi car em ca-
sa, saindo só em casos de extrema 
necessidade”, disse.

Para o secretário municipal de 
Saúde, George Antunes, o momen-
to é de não relaxar, mesmo com 
a ampliação dos leitos exclusivos 

para atendimento dos pacientes 
com Covid-19. O titular da SMS 
informou que a Prefeitura já con-
seguiu consertar dois respiradores 
que estavam sem funcionar e está 
comprando peças para viabilizar o 
funcionamento dos outros oito. 

O gestor da Saúde em Natal 
explicou ainda como vai se dar a 
dinâmica de recebimentos dos pa-
cientes. “Essa é uma unidade de 
porta fechada, ou seja, não é para 
o cidadão que está com os sintomas 
se dirigir direto para cá. Ele deve 
buscar primeiramente as Unida-
des Básicas de Saúde ou as Unida-
des de Pronto Atendimento (UPA), 
que irão fazer a avaliação dos casos 
e a posterior regulação do paciente 
para o Hospital de Campanha”, 
encerrou.
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Apesar da decisão da última 
da Justiça Federal da última 
sexta-feira (1º) determinando o 
imediato afastamento do reitor 
pró-tempore do Instituto Fede-
ral de Educação Tecnológica do 
Rio Grande do Norte (IFRN), 
Josué de Oliveira Moreira, no-
meado para o cargo em 17 de 
abril de 2020, o Ministério da 
Educação (MEC) ainda não se 
posicionou sobre o caso.

Sem uma defi nição sobre 
a reitoria, o imbróglio já afeta 
atividades administrativas do 
IFRN. A instituição está com 
três pró-reitorias com vacância 
nos cargos: ensino, pesquisa e 
extensão e a de administração. 
Além disso, a diretoria de gestão 
de pessoas também está vaga.

Em sua decisão, a juíza fede-
ral Gisele Leite entendeu que a 
nomeação de Josué de Oliveira 
foi ilegal. Ela determinou a no-

meação de José Arnóbio, que 
venceu as eleições para reitor 
em 2019, mas que fora preterido 
pelo MEC.

No entanto, até esta segun-
da-feira (4) o Ministério da Edu-
cação não tinha se pronunciado 
ofi cialmente. Segundo apurou o 
Agora RN, a pasta foi notifi ca-
da da decisão judicial às 15h09 
da segunda-feira. Com isso, o 
Ministério da Educação tem de 
efetivar a nomeação de José Ar-
nóbio nesta terça-feira (5).

MEC define nesta terça-feira 
destino da reitoria do IFRN

Polêmica

José Arnóbio: eleito reitor em 2019

Hospital está instalado na Via Costeira

Hospital de campanha de Natal é 
inaugurado com 100 leitos
Espaço terá capacidade para 100 leitos clínicos e duas unidades semi-
intensivas; Prefeitura espera abrir 20 leitos de UTI nos próximos dias

Covid-19

José Aldenir/AgoraRN



habilitados e receber as primeiras 
recomendações. Os canais de escuta 
são terapêuticos e certamente irão 

benefi ciar a população.

ESTABELEÇA HORÁRIOS E SE 
MANTENHA INFORMADO POR 

CANAIS CONFIÁVEIS
O excesso de informações pode causar 

picos de ansiedade constantes. Evite 
fi car com televisões e rádios l

igados o dia todo consumindo 
notícias sobre o coronavírus. No 

entanto, é de extrema importância 
que todos estejam bem informados 
e que acompanhem as novidades 
e resoluções acerca do tema. Uma 

dica é escolher períodos do dia para 
acompanhar os noticiários e utilizar 
o resto do tempo livre para praticar 

atividades físicas e manter a rotina de 
trabalho e da família. É importante que 

em um momento como esse, todos 
tenham acesso à informação correta 

proveniente de canais ofi ciais, como o 
do Ministério da Saúde, para evitar o 
pânico. Acompanhar informações de 
outros países também pode agravar 
a situação de maneira equivocada, já 
que estamos falando sobre um vírus 
novo, que pode se adaptar de formas 

distintas ao redor do mundo.
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Saiba como 
manter a 
saúde mental 
durante a 
quarentena

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o Brasil como líder 
em volume de pessoas ansiosas do mundo, com 18,6 milhões de bra-
sileiros. Isso representa cerca de 10% da população convivendo com o 

transtorno. O isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus pode 
contribuir para agravar ainda mais o cenário, desencadeando um estado de 
estresse e ansiedade permanentes que podem fragilizar o sistema imuno-
lógico e debilitar o equilíbrio mental. Saiba como proteger a saúde mental:

alternativas.
Estamos muito acostumados a 

pôr a intelectualidade em prática. 
Quando começamos a usar mais o 

corpo e outras fontes de percepção, 
automaticamente podemos relaxar 
a parte cognitiva, algo importante 

para manter a calma. Dentro de casa, 
temos oportunidade de cozinhar, 
de fazer jardinagem, organizar o 

espaço de trabalho e desempenhar 
outras atividades que auxiliem para 
o relaxamento, estado natural do ser 
humano. Só assim conseguimos criar, 

inovar, acolher e ajudar o outro.

SAÚDE MENTAL NA QUARENTA: 
TENHA EMPATIA

Em meio às difi culdades físicas e 
psicológicas que o período pode 
apresentar, preze pela empatia. A 

criação de uma rede de apoio entre 
todos torna tudo mais suportável. 
Mesmo que à distância, procure 

manter contato com conhecidos e 
preste atenção caso demonstrem 
instabilidades emocionais. Uma 

solução para o momento é investir em 
terapias on-line, que são tão efi cazes 
quanto as presenciais e não vão pôr 
em risco a saúde do profi ssional e 
do paciente. Com a resolução do 

Conselho Federal de Psicologia, que 
liberou o atendimento virtual para 
evitar o alastramento da pandemia 
da Covid-19, as pessoas poderão 

receber acolhimento de profi ssionais 

quarentena. Aproveite as redes sociais 
para manter contato com familiares, 
amigos e colegas de trabalho. Por 

mais que o contato pessoal não seja 
possível, ligações e videochamadas 

podem facilitar as relações e amenizar 
os impactos da distância. Além disso, 

é possível encontrar fi lmes, séries, 
livros e jogos gratuitos voltados para 
diversas faixas etárias. Com o grande 
número de pessoas em isolamento 

social, as empresas também passaram 
a oferecer maiores recursos à 

população: operadoras como Vivo e 
Claro disponibilizaram o acesso a uma 
série de canais por assinatura; Amazon, 

Sky, Netfl ix e Globoplay liberaram o 
conteúdo para não assinantes por 

tempo limitado; Plataformas de ensino 
à distância, como Stoodi e Udemi, 
e grandes universidades e centros 
educacionais, como Senai, FGV e 
Harvard, disponibilizaram cursos 

para diversas áreas com certifi cado 
gratuitamente.

MANTENHA-SE ATIVO
Apesar da tecnologia ser uma 

aliada, evite desenvolver uma rotina 
sedentária. Procure formas de fazer 

atividades físicas dentro de casa. 
Planeje um cronograma com alguns 
exercícios que podem ser feitos até 

mesmo com sacos de alimentos, 
por exemplo. Atividades manuais 
estimulantes, como artesanato e 
gastronomia, também são boas 

MANTENHA A CALMA
O isolamento tende a exercer maior 

impacto emocional quando já 
existe predisposição para quadros 

depressivos ou para ansiedade. 
A imunidade também corre risco, 
caso um estado de estresse venha 
a ocorrer com frequência. Quando 
acontece, uma série de hormônios 

de defesa, como adrenalina, cortisol 
e noradrenalina, entram em ação e 
prejudicam o sistema imunológico, 
abrindo brechas para o contágio de 

novas doenças. 
Lembre-se de que seu esforço 

contribui para o bem coletivo. Em 
primeiro lugar, é importante ter 

em mente que seu esforço pessoal 
impede que um número ainda maior 
de pessoas se contagie com o vírus. 

O isolamento é importante para 
quem apresenta ou não sintomas 
da doença, afi nal, o quadro pode 

ser assintomático ou pode demorar 
para que se manifeste. A quarentena 
pode interromper a propagação da 

pandemia e salvar vidas.

APOIE-SE NA TECNOLOGIA
A tecnologia é uma grande aliada para 
o equilíbrio da saúde mental durante a 



CONCESSÃO DE LICENÇA PREVIA (LP)

AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA CNPJ/MF 34.086.384/0001-29: com sede à Av. Paulo Raimundo 
Câmara, Nº01, Bairro Centro, Frutuoso Gomes/RN torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença Prévia para a atividade de posto de 
combustível.

Leandro Jadson Holanda da Silva
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís XVI), CNPJ: 24.206.617/0017-93, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
de Operação, com prazo de validade até 30/04/2026 para a revenda varejista de combustíveis líquidos (Posto de 
Combustível), localizado na  Rodovia BR 101, s/n, Granja Areia Branca, Município de São José de Mipibu/RN..

Marcondes Augusto de Oliveira.
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

RESINORTE INDÚSTRIA DE POLÍMEROS S/A, CNPJ: 17.026.189/0001-94, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Renovação de 
Licença de Operação – RLO, com prazo de validade até 28/04/2026, em favor do empreendimento de fabricação de 
diluentes, tintas e resinas termoplásticas e termofi xas, localizado na Margem da BR 304, Loteamento 9914, Centro 
Industrial Avançado, Macaíba/RN.

Andréia Pires Camelo Costa
Diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
CNPJ: 08.358.046/0001-99

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada no Ramo de Construção Civil, para execução de serviço, de 
construção de uma praça pública, com recursos da  sessão onerosa, situada ao lado do mercado público municipal, 
na avenidas  Benvenuto Holanda, Centro, SN - Severiano Melo/RN. As 08:30h do dia 22/05/2020.Informações: 
licitacoespmsevmelo@gmail.com

SEVERIANO MELO/RN, 05 DE MAIO DE 2020

FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PEDIDO DE  LICENÇA AMBIENTAL 
 

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99 - Torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação,  para Agricultura irrigada de Melão, Melancia, Banana e culturas afins, com área de 256,28ha, localizada no Sitio 
Santana, S/N, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN; 
E: 
Licença Simplificada, para Agricultura Irrigada em uma área de 100ha, destinada ao cultivo de Melão e outras culturas 
irrigadas, localizado no Sítio Santana, S/N, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN; 
 

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA -    SÓCIO-ADMINISTRADOR 
 

ANFIP-RN - ASSOCIAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DOS AUDITORES 
 FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

 
EDITAL DE  CONVOCAÇÃO  - DE ELEIÇÕES GERAIS 

Pelo presente Edital, em conformidade com o Artº. 37º, § 5º do Estatuto em vigor, ficam convocados todos os associados da 
ANFIP-RN, para participarem das Eleições Gerais a serem realizadas no dia 16/06/2020, das 09h00 às 16h00, na sede da 
ANFIP-RN, à Rua Engº. Nelson Bahia, 1781 – Cidade Jardim – Natal/RN – CEP:59078-280, onde funcionará a Mesa Coletora 
e Apuradora com as respectivas urnas coletoras de votos “diretos” e “por correspondência”, para tratar da seguinte “Ordem 
do Dia”: 

 Eleição para os Conselhos Executivo e Fiscal, biênio julho/2020 a junho/2022.   
 

Natal/RN, 04 de maio de 2020. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE NATAL Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

                       O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do 
Rio Grande do Norte, 
                      F A Z  S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos 
de nº 0829708-43.2015.8.20.5001, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em que é Autor FRANCISCO JOSE PEREIRA 
FALCAO LAMY e Réu JANDIR YAVORSKI TAVARES ROCHA, que pelo presente Edital, CITA JANDIR YAVORSKI 
TAVARES ROCHA CPF: 052.090.164-98, tendo como último endereço conhecido na BR. 101, Norte, KM 46 GALPAOF1, 
DISTR. DE ALIMENTOS MONTE HERMON, Distrito Industrial, MAMANGUAPE - PB - CEP: 58280-000, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os 
termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do 
Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de 
costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 11 de abril de 2020, Eu, 
HEBERTO OLIMPICO COSTA, Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e 
Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. 

JOSÉ CONRADO FILHO 
Juiz de Direito 

 
 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

. O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão 
Presencial com Registro de Preços nº 011/2020, no dia 19 de maio de 2020, às 10:00 horas, objetivando: A 
aquisição de equipamentos e material permanente, para atender as Unidades Básicas de Saúde deste Município de 
Rio do Fogo/RN, proveniente da Emenda Parlamentar – Proposta n° 11419.125000/1190-01, o Edital na íntegra, 
estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, 
Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores 
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com. 

  
Rio do Fogo/RN, 04 de maio de 2020. 

Valério Sampaio Carneiro - PREGOEIRO 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação modalidade Pregão Presencial 
com Registro de Preços nº 010/2020, no dia 19 de maio de 2020, às 09:00 horas, objetivando: a aquisição de um 
veículo de passeio, para realizar o transporte das equipes para as Unidades Básicas de Saúde deste Município de 
Rio do Fogo/RN, proveniente da Emenda Parlamentar – Proposta n° 11419.125000/1190-01, o Edital na íntegra, 
estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de setembro, S/N, centro, 
Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores 
Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: cplriodofogo@hotmail.com. 

  
Rio do Fogo/RN, 04 de maio de 2020. 

Valério Sampaio Carneiro - PREGOEIRO 
 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Touros, Tiago Farias 
(PROS), acabou sendo detido na 
noite deste domingo (3) por des-
cumprimento ao decreto estadual 
que estabelece normas para evitar 
a propagação da Covid-19. O vere-
ador, que tem 23 anos, deve res-
ponder pelo artigo 268 do Código 
Penal, que sanciona com multa e 
detenção aqueles que infringirem 
determinação do poder público, 
destinada a impedir a introdu-
ção ou a propagação de doença 
contagiosa. Os policiais militares 
de Touros receberam diversas 
denúncias de moradores da Vila 
Assis, distrito de Touros. Segundo 
informações que constam nas re-
des sociais e grupos de WhatsApp 
de Touros, a comemoração reuniu 
dezenas de pessoas, tinha paredão 
de som e a presença de pessoas in-
gerindo bebidas alcoólicas.

O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) decidiu prorro-
gar mais uma vez o a validade das 
Carteiras de Identifi cação Estu-
dantil emitidas para o exercício do 
ano de 2019. O novo prazo vai até 
31 de maio.

A medida foi editada pela por-
taria nº 0029/2020, assinada pelo 
diretor-geral do DER, Manoel Mar-
ques, e publicada no Diário Ofi cial 
do Estado, em 30 de abril. A cartei-
ra é o documento de comprovação 
da condição de estudante, para 
o gozo e benefício do abatimento 
em passagens intermunicipais de 
transporte rodoviário.

A medida já está em vigor e 
atinge cerca de 50 mil alunos de 
todos os municípios do estado, e 
também do IFRN e universidades. 
A portaria segue orientação em 
nível Nacional e Estadual de evi-
tar a aglomeração de pessoas nas 
centrais de atendimento de entida-
des estudantis responsáveis pela 
emissão de novas carteiras de estu-
dante, além de diminuir o fl uxo de 
pessoas em espaços coletivos para 
combater o contágio pelo coronaví-
rus, obedecendo determinação das 
autoridades de saúde.

As entidades estudantis ca-
dastradas no DER-RN são: União 

Nacional dos Estudantes (UNE), 
União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas (UBES), Associa-
ção Nacional dos Pós-Graduandos 
(ANPG), Centro Estudantil Poti-
guar (CEP), Associação Estudantil 
Potiguar -(AEP/RN), Associação 
Central Dos Estudantes Nordesti-
nos (ACEN/RN), União em Defesa 
dos Estudantes do RN (UDERN), 
Associação Estudantil do Rio 
Grande do Norte (AERN), União 
Norte-Rio-Grandense dos Estu-
dantes (URNE).

No último dia 20 de abril, a Se-
cretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) já havia prorroga-
do a validade dos cartões de gra-
tuidade do transporte público de 
Natal e carteirinhas estudantis por 
causa da pandemia do novo coro-
navírus. No entanto, os estudantes 
precisavam regularizar o cadastro 
no Portal do Estudante até o dia 30 
de abril para continuar utilizando 
o benefício da meia-passagem até o 
dia 18 de maio sem a necessidade 
da emissão de um novo cartão.

TERÇA-FEIRA, 05.05.2020 Geral 11

José Aldenir/AgoraRN

Medida já está em vigor e atinge cerca de 50 mil alunos de todos os municípios

Medida vai beneficiar 50 mil alunos das redes de educação dos municípios 
e do Estado, de institutos federais e de universidades públicas e privadas

Mau exemplo

DER prorroga a validade de carteiras 
estudantis intermunicipais até dia 31

Decreto

Presidente da Câmara 
de Touros descumpre 
decreto e é preso após 
organizar festa 
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Reprodução

O ator Flávio Migliaccio mor-
reu aos 85 anos no Rio de Janeiro. 
Ele foi encontrado morto em seu 
sítio em Rio Bonito, nesta segunda-
-feira (4), na região conhecida como 
Serra do Sambê. Ele cometeu sui-
cídio e deixou uma carta à família 
em que diz que a humanidade “não 
deu certo”.

O corpo de Flávio foi encontra-
do pelo caseiro, Nelson Soares da 
Silva, no quarto do ator. O boletim 
de ocorrência foi feito pela quarta 
companhia do 35 BPM.

Antes de morrer, o ator deixou 
uma carta de despedida para os 
familiares. “Me desculpem, mas 
não deu mais. A velhice neste país 
é (…) como tudo aqui. A humanida-
de não deu certo. A impressão que 
foram 85 anos jogados fora num 
país como este e com esse tipo de 
gente que acabei encontrando. Cui-
dem das crianças de hoje”, disse na 
carta.

A última participação do ator 
na TV foi em 2019 na novela “Ór-
fãos da terra”, no papel de Mamede 
Aud. Ele também participou do fi l-
me “Hebe”, sobre a apresentadora 
Hebe Camargo, ao lado de Andrea 
Beltrão. Flávio avisou para a afi -
lhada, Morgana, que iria para Rio 
Bonito, na semana passada. Mi-
gliaccio era muito querido no mu-

nicípio e participava ativamente da 
vida cultural e política da cidade.

Flávio tinha 17 irmãos. Entre 
eles, a atriz Dirce Migliaccio (1933-
2009), que fi cou muito conhecida 
como a Judiceia Cajazeira, de “O 
Bem-Amado”, e como a Emília, de 

“Sítio do Pica-Pau Amarelo”.  O 
ator começou a carreira profi ssio-
nal no Teatro Arena (antes, traba-
lhou como balconista e como mecâ-
nico). O primeiro papel de Flávio 
no teatro foi o de um cadáver em 
“Julgue você”. O ator participou de 

novelas importantes para a histó-
ria da TV brasileira como  “Corrida 
do ouro”(1974), “O casarão” (1976), 
“O astro”( 1977), “Pai Herói” ( 
1979), além de programas de hu-
mor, como “Viva o gordo” e “Chico 
Anysio show”.

Último trabalho de Flávio Migliaccio na Globo foi na novela ‘Órfãos da Terra’, de 2019. Ator participou de mais de 30 novelas

Aldir Blanc é autor ou coautor de diversas canções fundamentais da MPB

Flávio Migliaccio é encontrado morto aos 
85 anos; ator deixa carta de despedida

Escritor e compositor Aldir Blanc morre 
aos 73 anos, vítima da covid-19

Corpo do artista paulista,  de 85 anos, foi encontrado morto em sítio localizado na cidade de Rio 
Bonito, no estado do Rio de Janeiro; boletim de ocorrência policial registrou a morte como suicídio

Tragédia

Luto na música

Reprodução / TV Globo

Aldir Blanc //Divulgação

O compositor e escritor Aldir 
Blanc morreu, aos 73 anos, nesta 
segunda-feira (4) no Hospital Uni-
versitário Pedro Ernesto, em Vila 
Isabel, Zona Norte do Rio. 

Ele estava com covid-19 e seu 
quadro de saúde era considerado 
grave.

O artista foi internado no 10 de 
abril. Neste dia, o compositor deu 
entrada na CER do Leblon com 
infecção urinária e pneumonia, 
que evoluíram para um quadro 
de infecção generalizada. Uma de 
suas fi lhas, Isabel, chegou a pedir 
doações para possibilitar a trans-
ferência e tratamento do artista.

As primeiras informações des-
cartavam a possibilidade, mas no-
vos exames mostraram suspeita 
de coronavírus e o compositor foi 

submetido ao teste específi co de 
covid-19, que se revelou positivo.

O exame foi realizado pelo La-
boratório Central Noel Nutels, da 
rede estadual.

Aldir Blanc é autor ou coautor 
de diversas canções fundamen-
tais da música popular brasileira, 
como O Bêbado e a Equilibrista, 
Bala com Bala, O Mestre-Sala 
dos Mares, De Frente Pro Crime 
e Caça à Raposa, além de outras 
quatro centenas de letras e com-
posições.

Aldir Blanc Mendes nasceu no 
Rio de Janeiro, no dia 2 setembro 
de 1946. Em 1966, ingressou na 
Faculdade de Medicina, especia-
lizando-se em psiquiatria. Em 
1973, abandonou o curso para de-
dicar-se à música.

OFestival on-line de ci-
nema francês traz 50 longas-
-metragens gratuitamente 
produzidos pelo país europeu. 
Os fi lmes fi zeram parte das 
últimas edições do Festival 
Varilux de Cinema Francês. 
Todos estão disponíveis com 
legendas em português. São 
comédias, dramas, fi lmes his-
tóricos, fantásticos e infantis, 
e estão disponíveis  até o dia 
27 de agosto.

A iniciativa solidária, pa-
trocinada pela Embaixada da 
França no Brasil e Essilor/
Varilux, é realizada pela Bon-
fi lm para amenizar os dias 
de quarentena. Para assistir, 
basta acessar http://festival-
variluxemcasa.com.br/ e se-
lecionar um fi lme. O usuário 
será encaminhado para uma 
plataforma de streaming. Se-
rá preciso fazer um cadastro 
na primeira vez.

Aos 90 anos, a atriz Daisy 
Lúcidi foi internada em um 
hospital do Rio de Janeiro 
com o novo coronavírus. Ela 
está na CTI do Hospital São 
Lucas, em estado grave, po-
rém estável, e respira com 
a ajuda de aparelhos. A in-
formação foi divulgada pelo 
neto da atriz, Cau Mendes. 
“Gostaria de pedir a todos os 
amigos e fãs da minha avó, 
Daisy Lucidi, que mandem 
boas vibrações para que ela 
consiga se recuperar dessa 
terrível Covid 19. No momen-
to ela se encontra em estado 
grave mas com situação clíni-
ca estável”, disse.

Festival de 
cinema francês 
disponibiliza 
50 filmes

Atriz Daisy 
Lúcidi é 
internada no 
Rio de Janeiro

Internet

Susto

Filme “A revolução em Paris”
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A Secretaria de Cultu-
ra de Natal publicou nesta 
segunda-feira (4), no Diário 
Ofi cial do Município (DOM), 
a convocatória do “Cultura na 
Cidade”. A edição especial do 
projeto é voltada para a difu-
são de conteúdo no canal da 
Prefeitura no YouTube (you-
tube.com/natalprefeitura) du-
rante o período de isolamento 
social. 

A convocatória é voltada 
para a seleção e veiculação de 
produções artísticas de forma 
colaborativa. As inscrições 
seguem até a quinta-feira 
(7) através do formulário dis-
ponível no blogdafuncarte.
com.br. “É uma possibilidade 
única de visibilidade e popu-
larização dos conteúdos neste 
período”, comentou o secretá-
rio de Cultura Dácio Galvão. 

Serão admitidos conte-
údos artísticos fi ccionais, 
documentais, sonoros, lives, 
registro de shows, palestras, 
debates literários, perfor-
mance de humor, registros de 
artes visuais, dança e quais-
quer outras manifestações 
artísticas que cumpram com 
os critérios de relevância pa-
ra acesso, além das condições 
técnicas para veiculação do 
material. 

“A Prefeitura está dispo-
nibilizando sua plataforma 
no YouTube com milhares de 
inscritos e uma divulgação 
massiva. É uma possibilidade 
única de visibilidade e popu-
larização dos conteúdos neste 
período”, comenta o secretário 
Dácio Galvão, que apresenta 
como exemplo a parceria com 
o escritor e produtor cultural 
potiguar Daniel Campos, que 
preparou um livro infantil 
digital para todas as famílias 
e crianças que estão em qua-
rentena ou isolamento em 
suas casas.

“O e-book fi cou disponível 
gratuitamente no site da Pre-
feitura e a ação teve destaque 
a nível nacional, sendo notícia 
no GloboNews e várias outras 
TVs pelo Brasil”, relembra 
Dácio. O livro de Daniel Cam-
pos conta a história de um 
vírus malvado que invade a 
cidade. É o Vírus Malvadão. 
Porém, três crianças muito 
inteligentes e criativas encon-
tram a solução para salvar a 
cidade desse inimigo. 

Na convocatória lançada 
nesta segunda, serão selecio-
nados até 100 inscritos por 
ordem e data de inscrição, 
sendo 20 para suplência.

Projeto “Cultura 
na Cidade” 
convoca 
conteúdos  

YouTube

Lives 
Transmissões ao vivo começam nesta terça-feira (5) e seguem até 5
de junho. Shows podem ser acompanhados no YouTube e Instagram

DoSol
O Festival DoSol começa nes-

ta terça-feira (5) com uma edição 
especial. Já marca registrada no 
cenário de eventos locais, o festival 
agora acontece online – em razão 
da pandemia do novo coronavírus.  

Até 5 de junho, 32 artistas 
potiguares irão se apresentar nas 
lives promovidas pelo DoSol. De 
acordo com os sócios Ana Morena 
e Anderson Foca, o novo formato 
contempla o público e a equipe 
responsável.  

As lives serão às 18h no per-
fi l do Instagram @festivaldosol e 
terão sessions com duas músicas 
postadas no canal do YouTube 
(youtube.com/dosoltv). 

A produção das músicas exclu-

sivas fi ca a cargo de cada artista, 
que poderá exercer sua criativida-
de para gravar em casa as faixas 
escolhidas. 

“As sessions pré-gravadas pe-
los artistas são feitas de forma ca-
seira com os recursos que cada um 
tem disponível em casa. Os que 
tiverem como mixar e editar, óti-
mo, mas para quem não tem esses 
recursos, a equipe DoSol vai dar 
o acabamento e deixar o material 
mais interessante para o público”, 
disse Ana Morena. 

Em paralelo, o DoSol também 
quer dar visibilidade aos profi ssio-
nais que fi cam por trás dos palcos. 
Nos stories do Instagram ofi cial, 
serão vistos todos os que fazem 

parte da equipe que trabalha nos 
bastidores de todos os projetos cul-
turais da organização. Profi ssio-
nais da produção, equipe técnica, 
designers, fotógrafos e documen-
taristas vão falar um pouco sobre 
o trabalho e histórias de vida.   

“Um ponto que queremos 
ressaltar nesse período incerto e 
inédito da vida de quem vive de 
produção cultural é justamente 
que cada profi ssional consiga en-
xergar sua importância dentro do 
processo, saiba da sua capacidade 
e principalmente se sinta plena-
mente ativo de sua criatividade e 
execução”, afi rmou Anderson. A 
ação irá remunerar todos os envol-
vidos.  

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

5/5 – Luiz Gadelha 
6/5 – Clara 
7/5 – Cazasuja 
8/5 – Dusouto 
9/5 – Pedro Mendes 
10/5 – Simona Talma 
11/5 – Aiyra 
12/5 – Khrystal 
13/5 – Júlio Lima 
14/5 – Eliano 
15/5 – Sourebel 
16/5 – Potyguara Bardo 
17/5 – Rafaela Brito 
18/5 – Yrahn Barreto 
19/5 – Camomila Chá 
20/5 – Pretta Soul 
21/5 – Varanda 
22/5 – Fukai 
23/5 – Luísa e os Alquimistas 
24/5 – Ananda Krishna 
25/5 – Luaz 
26/5 – Ângela Castro 

27/5 – Luan Bates 
28/5 – Dega 
29/5 – Caio Padilha 
30/5 – Txio Paulinho 
31/5 – Zé Canxagá 
1/6 – Silvia Sol 
2/6 – Black Whitch 
3/6 – Hell Lotus 
4/6 – Plutão Já Foi Planeta 
5/6 – Filipe Toca 

Banda Plutão já foi Planeta fará live no dia 4 de junho para o Festival DoSol Banda Fukai, nome do rock independente natalense, está na programação do festival

Pedro Mendes se apresenta no sábado

Khrystal se apresenta na semana que vem

Caio Padilha toca no dia 29 de maio

Potyguara é
atração no 
próximo dia 16
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua libriana promete um dia ideal para somar forças 
com quem tem interesses semelhantes aos seus. Unir-
se aos colegas vai deixar seu trabalho muito mais 
produtivo, por isso, faça parcerias e estimule a troca 
de ideias. 

A Lua passa mais um dia em companhia do seu signo e 
hoje faz excelentes aspectos com os astros, favorecendo 
seus assuntos profi ssionais e pessoais. Os talentos 
librianos fi cam em evidência e seu prestígio tende a subir 
com chefes e superiores. 

Se depender das infl uências astrais, essa terça virá de 
encomenda para você colocar o serviço em ordem e 
brilhar em suas atividades profi ssionais. A Lua prossegue 
em sua 6ª Casa e forma excelente aspecto com Vênus, 
seu regente, destacando seu lado talentoso.

Seu dia pode começar meio preguiçoso e será preciso 
sacudir a poeira para renovar seu ânimo e dar conta dos 
seus compromissos. A boa notícia é que será mais fácil 
encarar e resolver de uma vez por todas uma questão que 
preocupa ou aborrece você. 

Cenário astral perfeito sem defeitos para o seu signo! 
Além de passear em seu paraíso astral, a Lua troca 
ótimas energias com Vênus, que prossegue em 
Gêmeos, fortalecendo seu magnetismo e sua simpatia. 
Charme e habilidade para cativar a atenção alheia.

Lua e Vênus dão apoio para os seus objetivos e abrem 
os caminhos para você realizar alguns dos seus ideais. Há 
boas chances de alcançar algo que deseja muito com a 
cooperação de outras pessoas. No campo profi ssional, a 
união deve ser o lema.

 O dia deve transcorrer sem maiores preocupações 
e você pode ver sua produtividade subir, ainda mais 
se realizar seus compromissos no sossego do seu lar. 
Com a Lua agindo em sua 4ª Casa Astral e em clima de 
paz com vários planetas, tudo vai fl uir bem.

Competência e profi ssionalismo são características 
fortes do seu signo e hoje esses dons estarão à 
disposição do seu progresso e sucesso. Quem 
garante é a Lua, que brilha no ponto mais alto do seu 
Horóscopo e sorri para os astros.

Graças às vibrações generosas da Lua libriana, você 
terá pela frente um dia de ótimas promessas e pode 
conseguir grandes feitos, ainda mais se souber 
explorar sua energia mental, versatilidade e simpatia. 
Sua comunicação assertiva vai te colocar em destaque.

A concentração planetária em signos do seu elemento 
regente, o Ar, soa como um bálsamo para o seu signo e 
traz vigorosas energias para a sua vida como um todo. 
Lua, Vênus e Marte formam aspectos maravilhosos e 
dão sinal verde para você buscar novos estímulos. 

Planejar os gastos e organizar as finanças estará 
entre as suas prioridades hoje. A Lua Crescente 
atravessa sua Casa das Posses e forma aspecto 
positivo com Vênus, incentivando a cuidar dos 
interesses materiais.

Sua intuição, que já é aguçada, estará ainda mais 
poderosa nesta quinta-feira. Promessa da Lua libriana, 
que também troca vibrações harmônicas com Vênus 
e Marte, favorecendo a resolver assuntos importantes 
que você vem empurrando com a barriga. 

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)

A televisão vai sair da 
pandemia muito mais forte

É interessante verifi car como a televisão, de 
forma geral, conseguiu rapidamente se adaptar à 
complicada situação atual.

Globo, Record, SBT e até a Band, mesmo 
diante de tantas difi culdades e condições 
completamente atípicas para todas, conseguiram 
rapidamente adaptar as suas programações, 
mesmo com gravações paralisadas e estúdios 
fechados.

A todas foi oferecida a oportunidade de se 
reinventar um pouco e buscar alternativas 
impossíveis de serem imaginadas até antes da 
pandemia.

É certeza que a TV, depois de tudo, vai sair 

bem diferente.
Por exemplo, sábado, o “Caldeirão do Huck”, 

graças ao esforço da sua produção, conseguiu 
colocar no ar um programa 100% inédito e ainda 
estrear um quadro, “Pequenos Gênios”, que já 
tem quatro episódios gravados.

Mas o mais interessante foi a exibição do 
quadro “Gonga la Gonga”, com Luciano Huck 
e os seus participantes, inclusive os convidados 
Larissa Manuela, Hugo Gloss e Rafael Portugal, 
todos em casa. 

Tudo isso é novo e diferente. Um tempo 
exatamente para se arriscar, porque muito disso 
vai fi car para o momento seguinte.

RESULTADO NATURAL
Record fechou o mês de abril 

na frente do SBT, 4,7 a 4,5, na 
média 24 horas.

É a diferença que o 
jornalismo de uma faz sobre 
a outra. Mesmo com números 
maiores em São Paulo e Rio, 
o SBT não foi bem em outras 
praças.

É POR AÍ
Apostar na criatividade e 

valor do profi ssional brasileiro 
sempre foi e continuará sendo o 
melhor negócio para a televisão 
brasileira.

Está aí a prova. Olha o 
barulho que as lives estão 
fazendo. Tudo por conta e obra 
do nosso pessoal.

OUTRO EXEMPLO
O “Melhor da Tarde”, da 

Cátia Fonseca, na Band, está 
há mais de 50 dias sendo 
apresentado da casa dela.

A audiência tem observado 
crescimentos e a parte 
comercial também. Prejuízo 
nenhum. Produção trabalhando 
remotamente e no estúdio/
domicílio; além da Cátia, só o 
diretor/marido Rodrigo Riccó 
e o diretor assistente André 
Szimanski.

E OUTRA
Nessa altura dos 

acontecimentos, com todas as 
TVs apertando os cintos, sai 
muito mais barato reexibir 
a produção nacional do que 
comprar os direitos de uma 
novela e ainda ter que dublá-la.

Bate-Rebate
OO Arte 1, com o isolamento, aumentou em 25% o número de seus seguidores...Está agora com 153 mil...E 

vai se tornando o canal mais procurado por vários artistas...Roberta Sá e Tony Belloto, por exemplo, são alguns dos 
muitos que entraram com lives nesses últimos dias.A propósito de live, a do Roberto Carlos, na Globo, domingo, 
Dia das Mães, será levada ao ar a partir das 15h...A Globo vai transmitir os primeiros 45 minutos...Depois vai 
seguir no Multishow e Globoplay.Na dramaturgia da Globo não se trabalha mais com a possibilidade de voltar 

com as gravações de novelas em junho ou julho...Só em agosto, na melhor das hipóteses.Que pena! Aldir Blanc e 
Flávio Migliaccio. Muito triste.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

“Floribella” reuniu em seu 
roteiro Patrícia Moretzsohn e 
Jaqueline Vargas, e Elisabetta 
Zenatti na direção-geral.  

UM BOM ARQUIVO
No fi nal da década passada, 

quando Elisabetta Zenatti 
cuidou do seu Artístico e 
Murilo Fraga da Programação, 
a Band experimentou um 
momento de importantes 
realizações.

Entre elas, estreias do 
“Jogo Aberto”, “Band EC”, “Por 
Dentro da Bola”, contratação 
de Milton Neves e lançamento 
do “Terceiro Tempo”, 
transmissões de Parintins, 
“Floribella”, “CQC” e “E-24”.

OLHA ESSA
Exemplo dos bons para 

as várias TVs, de diferentes 
regiões: a TV Jornal do Recife, 
afi liada do SBT, marcou para o 
dia 16, 12h30, a estreia do “Tá 
Puxado”.

São 26 episódios, com 
exibições aos sábados, com 
as participações de Jeison 
Wallace e Matheus Ceará. 
Trabalho em parceria com a 
produtora pernambucana All 
Screens, inteiramente rodado 
no Nordeste.

ENTRE AS DUAS
Confi rmando, o SBT 

vai escolher “Carrossel” 
ou “Carinha de Anjo” para 
substituir a primeira parte de 
“Poliana”.

Há ainda quem aposte em 
“Chiquititas”, correndo por 
fora.

FLORIBELLA  A Band decidiu reprisar “Floribella”, estrelada por Julia-
na Silveira(foto), em substituição a “Ouro Verde”, por não ter fechado 
todas as questões contratuais em relação à portuguesa “Valor da 
Vida”, que fi cará para uma outra oportunidade. A produção, voltada 
para o púbico infanto-juvenil estreia em julho.

Dessa Pires
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Pesquisa da Avaaz 
divulgada nesta segunda-
feira (4) indica que nada 
menos do que 73% (!) dos 
brasileiros acreditam 
em notícias falsas sobre 
coronavírus.

Daí o motivo de ser 
imprescindível sempre 
ressaltar a importância do 
trabalho dos jornalistas neste 
momento.

DESINFORMAÇÃO GIGANTE
A pesquisa também 

foi conduzida nos Estados 
Unidos e na Itália. 
Comparando: o número de 
brasileiros que acreditaram 
em notícias falsas é o 
maior entre os três países, 
seguidos por 65% dos 
norte-americanos e 59% 
dos italianos, que também 
são números muito altos de 
desinformação.

PONTO
A governadora Fátima 

Bezerra acerta ao manter as 
aulas no RN suspensas até 
31 de maio e já sinalizando 
que poderão continuar assim 
no mês de junho. 

Com o número de 
casos aumentando 
signifi cativamente no Brasil, 
ainda não é hora de relaxar.

UM PASSO À FRENTE
Lembrando que, por conta 

das medidas já adotadas de 
distanciamento e fechamento 
de boa parte do comércio, 
o RN se mantém entre os 
estados com menor número 
de casos e óbitos provocados 
pelo novo coronavírus.

APOIO
E nas redes sociais, 

é notável o apoio dos 
seguidores com relação 
às ações tomadas pelo 
Governo do Estado contra 
a pandemia. Basta ler os 
muitos comentários que são 
deixados por lá quando a 
governadora anuncia novas 
medidas ou a manutenção 
das antigas.

REFERÊNCIA
É notícia nos principais 

jornais do País que o artista 
plástico potiguar Abraham 
Palatnik, de 92 anos, está 
internado em estado grave, 
desde o dia 29 de abril, no 
Rio de Janeiro, com sintomas 
de Covid-19.

Palatnik é pioneiro 
da arte cinética, que 
tem como a base de sua 
pesquisa a investigação 
do movimento, a partir de 
cores, luzes e elementos 
mecânicos.

RÁPIDAS 
• Do jornalista José Simão: “Novo diretor da PF: Rolando Alexandre! Rolando Lero! Enrolando as investigações dos 

‘zeros’!”.
• Falando nisso, em uma de suas primeiras ações, o novo diretor-geral da PF decidiu trocar o chefe da Polícia Federal 

do Rio, foco de interesse da família Bolsonaro, pois é lá que se investiga o envolvimento dos fi lhos ‘zeros’ do presidente 
em milícias. Bingo!

• E, aliás, deu no O Antagonista: “‘Quero o Rio!’, diz Bolsonaro em mensagem a Moro”.
• Por conta das questões socioeconômicas, em SP os negros têm 62% a mais de chances de morrer por covid-19 

em relação aos brancos.

OBRAS
Os “aparelhos 

cinecromáticos” são um dos 
trabalhos mais conhecidos do 
artista. Um deles, chamado Azul 
e Roxo Em Primeiro Movimento, 
foi exibido na I Bienal de São 
Paulo em 1951.

ROBÔS DETECTADOS
O perfi l “Bot Sentinel” - @

BotSentinel – é uma plataforma 
gratuita desenvolvida no Twitter 
para detectar e rastrear robôs 
políticos e contas não confi áveis. 
Nas últimas semanas, ele vem 
‘entregando’ o trabalho constante 
dos robôs pró-Bolsonaro – os 
mesmo que também servem para 
atacar e denegrir os adversários 
do presidente.

ACHADOS
Nesta segunda, eles 

detectaram os robôs 
tentando levantar a ‘tag’ 
#NaTrincheiraComBolsonaro, 
após o presidente afi rmar, em 
manifestação em Brasília,

LIVE COM 
MINISTRO POTIGUAR

O potiguar ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
Marcelo Navarro Ribeiro Dantas 
participa nesta quinta-feira (7) 
da Live “A Pandemia e o Sistema 
de Justiça”, promovida pela 
Ordem dos Advogados do Brasil 
no Rio Grande do Norte no seu 
canal no Youtube (OAB-RN).

Para discutir a temática, 
também foram convidados o 
ministro aposentado do Supremo 
Tribunal Federal Carlos Ayres 
Brito e o advogado e jornalista 
Heraldo Pereira.

TEMA
O encontro online tem por 

objetivo discutir as mudanças 
estruturantes nas instituições, 
na sociedade e também os 
desafi os profi ssionais durante e 
após a epidemia da Covid-19.

PARA PARTICIPAR
A Live acontece a partir 

às 15h30 e não é necessária a 
inscrição. Para participar basta 
acessar o canal OABRN no 
YouTube no dia e hora marcados 
para a transmissão.

HOMENAGEM
A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN) prestou homenagem 
à memória das vítimas da 
Covid-19 no Brasil, na sessão 
remota do Senado de sábado 
(2). “Peço um minuto de silêncio 
em homenagem aos 6.750 
brasileiros e brasileiras vítimas 
da covid-19 e seus familiares”, 
solicitou Zenaide aos colegas 
senadores, durante a reunião 
que aprovou o projeto de ajuda 
emergencial aos estados e 
municípios.

Jornalista, apresentadora e infl uenciadora digital, a Miss RN 2004 
Suzana Schott sabe como se divertir com o fi lho Guguinha nesta quarentena!

De máscara e com distanciamento: Vereador Kleber 
Fernandes pronto para mais uma reunião da 
Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal

Ela também: Registro da senadora 
Zenaide Maia no seu home work durante
o isolamento contra o novo coronavírus 

Jornalista Michelle Rincon pronta para as compras no 
supermercado em tempos de pandemia 

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Ezequiel Ferreira, comemorou o aniversário no 
último domingo, dia 3 de maio, junto da família. O 
parlamentar foi muito festejado nas redes sociais



Desde o início da pandemia do 
novo coronavírus as equipes brasi-
leiras não comemoram mais gols, 
venda de ingressos ou contratos 
de patrocínio, mas passaram a ce-
lebrar as vendas nas lojas virtuais. 
Promoções em artigos ofi ciais, cam-
panhas de divulgação via e-mail ou 
redes sociais têm movimentado o 
comércio neste setor e ajudado os 
clubes a compensarem as perdas 
fi nanceiras causadas pela parali-
sação do calendário.

As lojas online, aliás, são um 
dos poucos setores dos clubes que 
não foram fechados durante a 
pandemia. Pelo contrário. Vários 
times brasileiros revelaram uma 
tendência do segmento dominar 

o setor. Assim como os brasileiros 
têm se acostumado a pedir comida, 
táxi e as compras de mercado com 
a ajuda da tecnologia, o hábito tem 
se estendido à compra das camisas 
e produtos ofi ciais do time.

Parceira de nove clubes brasi-
leiros na operação de lojas virtuais, 
a Netshoes tem realizado promo-
ções de fretes grátis e notado o cres-
cimento na procura. “Apesar de es-
tarmos com os campeonatos e jogos 
parados, tivemos um aumento de 
quase 10% no número de sessões 
nas lojas de times de futebol. In-
clusive, em abril, tivemos o maior 
número de sessões do ano”, disse a 
gerente comercial da empresa, Pa-
trícia Lopes.

Para aumentar o fl uxo de 
clientes durante a pandemia, os 
clubes têm feito preços reduzidos e 
caprichado na divulgação. O Sport 
afi rma ter aumentado as vendas 
em 118% em comparação à média 
do primeiro trimestre. Diminuição 
de 30% nos valores dos produtos, 
opções de parcelamento e oportu-
nidades de entrega grátis foram os 
segredos para o crescimento. 

Os times têm desfrutado das 
lojas virtuais por ser um ramo de 
baixo custo de manutenção e cada 
vez com mais opções para atrair 
consumidor. Times como Forta-
leza, Ceará, Bahia e Coritiba têm 
como diferencial serem os próprios 
donos e gestores das marcas.
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Lojas online são um dos poucos setores dos clubes não afetados pela pandemia

Lojas virtuais amenizam prejuízos dos 
clubes brasileiros durante a pandemia
Vendas de produtos em lojas virtuais têm movimentado o comércio neste setor e ajudado os clubes a compensarem as perdas 
financeiras causadas pela paralisação do calendário; agremiações esportivas comemoram aumento de até 10% nas vendas

Custos
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