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Rosalie Arruda

rosaliearruda@uol.com.br

Pelo menos três auxiliares do prefeito Álvaro

Dias vão para o embate das urnas. Carlos

Castim, Daniele Mafra, Sheila Freitas deixam as

pastas para disputar mandato na CMN. Castim

e Sheila vão assinar ficha de filiação ao PDT.

É bom lembrar que o prazo de filiação, sem

choro nem vela, sem corona ou com corona,

termina sábado, dia 4. O aviso foi dado mais

uma vez pelo presidente do TRE,

desembargador Glauber Rêgo.

Uma só voz

A oposição ao presidente Bolsonaro e seu

posicionamento frente à pandemia do

coronavírus, peste invisível que impressiona a

todos por sua perversidade e grandeza, fez unir

em uma só voz três ferrenhos adversários. O

ex-presidente Lula, Ciro Gomes e o governador

de São Paulo, João Dória. Que agora trocam

até mensagens em rede social.

Salve, salve!!!!

Ninharia

Em função do valor de R$ 166,52 o diretório

estadual do partido Democratas (DEM/RN) por

pouco não teve suas contas desaprovadas,

relativas a 2017. O juiz eleitoral Desembargador

Cornélio Alves de Azevedo Neto, relator do

processo, votou pela aprovação das contas com

ressalvas, por aplicação irregular de recursos do
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Fundo Partidário e recebimento de recursos de

origem não identificada pelo partido. O voto foi

aprovado pela corte do Tribunal Regional

Eleitoral do RN.

Mais recursos

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-RN)

homologou acordo judicial entre a Companhia

Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) e

o Ministério Público do Trabalho do RN que

permitiu a destinação de R$ 13 milhões para

ações de prevenção e de combate ao novo

coronavírus no Estado.

A conciliação, presidida pelo juiz do trabalho

Michael Knabben, encerrou ação civil proposta

em 2010. Os recursos provenientes do acordo

serão direcionados às secretarias de Saúde do

Estado e dos municípios de Natal e de

Parnamirim, à UFRN e à Liga Contra o Câncer.

EPI's em falta

Ao contrário do que disse o ministro da Saúde,

Henrique Mandetta, 'todos os estados do

Brasil, no momento, têm um "bom grau" de

abastecimento do material necessário, a

afirmativa não se aplica ao RN. Aqui, os

estoques de Epis (Equipamento de Proteção

Individual ) só duram até 10 dias, revelou uma

fonte da saúde à coluna.

O governo do estado vem tentando fechar a

compra, mas não encontra produto no mercado

nacional.

Também no federal

O Ministério da Saúde não descarta a

possibilidade de enviar aviões da FAB para

buscar os insumos na China, a principal

fabricante dos produtos. Isso, se tiver sobrado

algo depois que o governo Trump fez o rapa.

Gigantes da Moda

Grifes internacionais como Gucci, H&M, e

outras famosas, estão disponibilizando suas

redes sociais para a OMS distribuir

informações úteis sobre o coronavírus ao

público de milhões de pessoas.

Xô Corona

O vereador Raniere Barbosa (Avante), já

recuperado, volta para casa depois de dias

internado para tratamento do coronavírus. Fica
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cumprindo isolamento domiciliar.

A propósito

O mundo se aproxima da marca de 1 milhão de

casos confirmados de Covid-19, a doença

provocada pelo novo coronavírus. A notícia

para se comemorar ficam com os 200 mil

curados.

No Brasil, o Ministério da Saúde ainda não tem

um sistema para monitorar as pessoas que

ficaram doentes e agora já estão recuperadas.

Ações do bem

Um grupo de potiguares criou uma plataforma

de voluntários denominada de RN contra o

corona, para promover o encontro de quem

quer ajudar com quem precisa ser ajudado. Um

dos serviços oferecidos por voluntários é o

atendimento de saúde remoto, onde os

pacientes podem receber orientações online. O

site já está no ar

https://rncontraocorona.com.br/

Brasil Conta Comigo

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,

está 'convocando' profissionais da área da

saúde para preencher cadastro reserva on line.

Caso necessário, esses profissionais serão

requisitados para atuar em qualquer ponto do

território nacional. Os conselhos de classe se

obrigam a encaminhar relação completa de

todos os profissionais cadastrados, que

receberão capacitação para o enfrentamento

ao Covid19.

Quebradeira

A Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC) anunciou que

o Governo Federal não aceitou a proposta de

ações de R$ 1 bilhão do Sesc e Senac para o

combate à epidemia do coronavírus (Covid-19)

no Brasil e, ao contrário, manteve a decisão,

determinada através de Medida Provisória

(MP), de cortes de 50% nas contribuições das

empresas para o Sistema S. Em nota, a CNC

lamentou pelo profundo impacto na atuação

das duas instituições. A confederação estima a

demissão de 10.210 colaboradores.

Pela cidade

TUDO LIMPO | Ações integradas entre a

Urbana, Semtas e STTU estão garantindo a

higienização nos transportes públicos e pontos

de ônibus. A limpeza ontem foi no corredor da
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Av. Rio Branco e no terminal das Rocas.

AVIAÇÃO | A Alitalia anunciou que a partir

desta sexta-feira (3) suspenderá

temporariamente o voo AZ675, que conecta

diretamente o Aeroporto de Guarulhos, em São

Paulo, ao Aeroporto Fiumicino, em Roma. Com

isso, a companhia ficará sem voos regulares

para o Brasil.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - Confederação Nacional do Comércio,

SISTEMA S
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Colaboradores do Hotel-Escola Senac
Barreira Roxa receberão treinamento
para abrigar profissionais da saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Os colaboradores do Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa receberão um treinamento

especial sobre as condutas de segurança

necessárias para recepcionar os profissionais

de saúde do estado durante suas folgas. O

equipamento será a segunda casa dos médicos,

enfermeiros e profissionais da saúde em geral

que comprovem conviver com pessoas dos

grupos de risco ou que tenham pessoas

infectadas pelo novo Coronavírus ocupando a

mesma residência onde moram. A equipe de

colaboradores também receberá a vacina contra

a gripe (H1NIN e H3N2), nesta quarta-feira, 1º

de abril.

?Disponibilizamos as instalações do Hotel-

Escola Senac Barreira Roxa, porque

entendemos a gravidade dessa pandemia e

temos consciência da nossa responsabilidade

social em contribuir com medidas que visem

conter o contágio do Covid-19 em nosso estado.

Estamos fornecendo esse apoio, mas adotando

todos os cuidados necessários para resguardar

tanto os profissionais da saúde quanto os

colaboradores do hotel. Tenho convicção de que

esta será mais uma ação nossa, de grande valia

nesse momento de crise?, afirma o presidente

do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz,

que reforçou a necessidade de executar a ação

de forma responsável e em consonância com as

recomendações das autoridades competentes.

A iniciativa de receber os profissionais da saúde

durante esse período de pandemia está sendo

viabilizada por meio de uma parceria do Sistema

Fecomércio RN, que administra o Hotel-Escola

Senac Barreira Roxa, com o Governo do

Estado.

Desde o último dia 22 de março, quando foi

acertada a parceria com o Governo do RN, o

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa passou a

implantar uma série de medidas de prevenção e

adequação às normas recomendadas pela

Organização Mundial de Saúde para o atual

momento de quarentena em todos os seus

ambientes.

Nos apartamentos, foi feita a separação das

camas, mantendo sempre 1,5m de distância

entre elas; além da retirada de itens decorativos
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como abajures e cortinas, restando apenas

objetos essenciais. Espaços de lazer como

piscina, academia, salão de jogos,

brinquedoteca, bar e café estão todos

interditados para circulação. As três refeições

diárias serão oferecidas no restaurante Newton

Navarro, que terá espaços marcados para

circulação e aproximação.

Todos os processos de limpeza e higienização

do hotel estão sendo reforçados com aplicação

de álcool 70% em todas as superfícies, bem

como a distribuição desse item em ambientes

com maior circulação de pessoas. Todos os

colaboradores trabalharão com EPI

(equipamentos de proteção individual), como

máscaras e luvas. Terão acesso ao hotel

somente os colaboradores e profissionais da

saúde que não tenham sido testados positivo

para o Coronavírus.A secretaria de Saúde do

Estado será a responsável por selecionar os

profissionais a serem abrigados no hotel, que

será feito por meio de um aplicativo

desenvolvido em parceria com a Universidade

Federal do Rio Grande do Norte. A expectativa

é que os primeiros profissionais já cheguem ao

Barreira Roxa na sexta-feira, 3.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

MARCELO QUEIROZ
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Operação do MPRN
combate aumento
abusivo no preço e

estocagem de
máscaras

descartáveis;
reajuste chega a
quase 15 mil por

cento

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Daniel Menezes

O Ministério Público do Rio Grande do Norte

(MPRN), com o apoio do CyberGaeco do

Ministério Público de São Paulo e da Polícia

Civil de São Paulo, deflagrou nesta quinta-feira

(2) a operação Ganância. O objetivo é combater

a prática de aumento abusivo no preço de

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

utilizados por profissionais de saúde no combate

à Covid-19. O reajuste no valor de uma máscara

descartável chega a 14.733,33%.

A operação cumpriu quatro mandados de busca

e apreensão nas cidades potiguares de Natal,

Parelhas e Ouro Branco, e ainda no Estado de

São Paulo, na cidade de São Caetano do Sul. A

Polícia Civil paulista, através da 2ª Delegacia de

Investigações sobre Infrações contra o

Consumidor do Departamento de Polícia de

Proteção à Cidadania (DPPC), auxiliou no

cumprimento das ordens judiciais. Foram

apreendidos EPIs e álcool em gel, notas fiscais,

computadores e aparelhos de telefone celular. A

apuração do crime teve início no final do mês

passado, quando uma Prefeitura da Grande

Natal procurou o empresário investigado e pediu

o orçamento de máscaras descartáveis,

equipamento de proteção essencial às

atividades dos profissionais de saúde durante a

pandemia do coronavírus. Na conversa feita

através do aplicativo Whatsapp, o empresário

investigado informou ter 60 milhões de unidades

das máscaras em estoque. O preço até

recentemente praticado no mercado pelo

equipamento era de R$ 0,06 a R$ 0,10 a

unidade. Todavia, no diálogo mantido pelo

aplicativo, ele cobrou, por cada máscara, os

valores de R$ 5,90 (pagamento antecipado); R$
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7,90 (pagamento na fatura); e R$ 8,90 (para o

caso de 60% no pedido e 40% na entrega).

Respectivamente, esses reajustes são de

9.733,33%, 13.066,66% e 14.733,33%.

Diante da cobrança abusiva, servidores da

Prefeitura procuraram o MPRN e denunciaram

o crime. As investigações confirmaram que o

empresário continua aumentando

arbitrariamente o lucro e impondo preços

absurdos e excessivos, além de segurar os

equipamentos em estoque. Para o MPRN, essa

prática causa danos e prejuízos irreparáveis a

toda a sociedade, seja pela iminência da

paralisação dos serviços médicos, e,

consequentemente do atendimento ao público,

seja pela impossibilidade de uso das máscaras

por aqueles infectados que delas realmente

necessitam, possibilitando a propagação da

doença. Além da busca e apreensão de

documentos, computadores e celulares, o

MPRN obteve na Justiça a autorização para

apreender todo o estoque de Equipamentos de

Proteção Individual e ainda de álcool em gel

que estejam em poder do empresário ou da

empresa fornecedora. O material apreendido

será entregue à Secretaria Municipal de Saúde

que fez a denúncia e à Secretaria de Saúde de

São Paulo, que deverão, posteriormente,

indenizar as empresas com os valores justos. A

prática investigada constituiu crime contra a

economia popular e as penas podem chegar a

10 anos de prisão. Disque Denúncia 127O

MPRN disponibiliza o Disque Denúncia 127

para denúncias de crimes em geral. O cidadão

pode ligar gratuitamente para o número. A

identidade da fonte será preservada.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - ECONOMIA
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COLABORADORE
S DO HOTEL-

ESCOLA SENAC
BARREIRA ROXA

RECEBEM
TREINAMENTO
PARA ABRIGAR
PROFISSIONAIS

DA SAÚDE

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Hilneth Correia

Os colaboradores do Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa receberamo um treinamento

especial sobre as condutas de segurança

necessárias para recepcionar os profissionais

de saúde do estado durante suas folgas. O

equipamento será a segunda casa dos médicos,

enfermeiros e profissionais da saúde em geral

que comprovem conviver com pessoas dos

grupos de risco ou que tenham pessoas

infectadas pelo novo Coronavírus ocupando a

mesma residência onde moram. A equipe de

colaboradores também recebeu a vacina contra

a gripe (H1NIN e H3N2), nesta quarta-feira, 1º

de abril.

A iniciativa de receber os profissionais da saúde

durante esse período de pandemia está sendo

viabilizada por meio de uma parceria do

Sistema Fecomércio RN, que administra o

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, com o

Governo do Estado.

Desde o último dia 22 de março, quando foi

acertada a parceria com o Governo do RN, o

Hotel-Escola Senac Barreira Roxa passou a

implantar uma série de medidas de prevenção e

adequação às normas recomendadas pela

Organização Mundial de Saúde para o atual

momento de quarentena em todos os seus

ambientes.

A secretaria de Saúde do Estado será a

responsável por selecionar os profissionais a
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serem abrigados no hotel, que será feito por

meio de um aplicativo desenvolvido em

parceria com a Universidade Federal do Rio

Grande do Norte. A expectativa é que os

primeiros profissionais já cheguem ao Barreira

Roxa na sexta-feira (3).

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

SENAC RN, SISTEMA FECOMÉRCIO RN
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Allyson cobra equipamentos de
proteção individual para saúde e

segurança

Clique aqui para abrir a imagem

O Deputado Estadual Allyson Bezerra

(Solidariedade) denunciou durante segunda-

feira (30), a falta de equipamentos de proteção

individual para profissionais da saúde e

segurança pública no estado.

'Recebemos apelo para que falemos e

busquemos solução para esse problema. Hoje,

médicos, enfermeiros, auxiliares de

enfermagem, policiais militares não têm plena

segurança para o trabalho que já é de risco',

afirmou.

'Esses sim, merecem o título de verdadeiros

heróis da nação, pois, enquanto as famílias

estão sendo orientadas a permanecerem em

suas casas, esses bravos guerreiros, saem do

seu convívio familiar para lutar contra toda a

falta de estrutura da saúde e segurança pública,

colocando sua vida em risco', disse o deputado.

Sobre o material de uso individual, o Governo

do Estado informa que está providenciando

dentro das condições de fornecimento dos

fornecedores. Também aconteceram doações

tanto em Natal como em Mossoró de EPIs.

Acolhimento para profissionais de saúde

O deputado Allyson Bezerra também defendeu

o acolhimento isolado para os profissionais da

saúde, uma vez que os médicos, enfermeiros e

demais profissionais da área temem infectar

seus familiares ao voltarem para casa no final

do expediente.

Allyson sugeriu, por exemplo, que o governo

estadual faça a contratação de um hotel em

Mossoró, para hospedar os profissionais da

saúde durante o período da pandemia.
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'Alguns profissionais estão chegando à

providência de alugar do próprio bolso algum

quarto ou casa, para essa acomodação

provisória. O município e estado podem e

devem estar atento a essa situação

excepcional', concluiu Allyson.

Sobre a questão de hotel de campanha para os

profissionais de saúde ficarem enquanto estão

trabalhando no hospital de campanha, o

governo do estado informou que em Natal o

hotel escolhido foi o Barreira Roxa e em

Mossoró, os técnicos estão visitando alguns

hotéis com a mesma finalidade.

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA
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Colaboradores do Hotel Barreira Roxa
terão treinamento para abrigar

profissionais da saúde

Clique aqui para abrir a imagem

Autor: Suébster Neri

Os colaboradores do Hotel-Escola Senac

Barreira Roxa receberão um treinamento

especial sobre as condutas de segurança

necessárias para recepcionar os profissionais

de saúde do estado durante suas folgas. O

equipamento será a segunda casa dos médicos,

enfermeiros e profissionais da saúde em geral

que comprovem conviver com pessoas dos

grupos de risco ou que tenham pessoas

infectadas pelo novo Coronavírus ocupando a

mesma residência onde moram.

A equipe de colaboradores também receberá a

vacina contra a gripe (H1NIN e H3N2), nesta

quarta-feira, 1º de abril. A iniciativa de receber

os profissionais da saúde durante esse período

de pandemia está sendo viabilizada por meio de

uma parceria do Sistema Fecomércio RN, que

administra o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa,

com o Governo do RN. Desde o último dia 22 de

março, quando foi acertada a parceria com o

Estado, o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa

passou a implantar uma série de medidas de

prevenção e adequação às normas

recomendadas pela Organização Mundial de

Saúde para o atual momento de quarentena em

todos os seus ambientes.

Powered by WPeMatico

Assuntos e Palavras-Chave: FECOMÉRCIO-

RN - BARREIRA ROXA, FECOMÉRCIO RN,

SISTEMA FECOMÉRCIO RN

16

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/multclipp/arquivos/noticias/2020/03/31/38600856/38600856_site.jpg

