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EMPRESAS DE ÔNIBUS 
CULPAM PREFEITURA 
PELO COLAPSO DO SETOR
CRISE. 6 | Consultor do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Público de Natal (Seturn), Nilson 
Queiroga, afirma que o segmento 
perdeu a capacidade de renovar 
a frota ao longo dos últimos 

anos. Segundo a entidade, a 
prefeitura é incompetente para 
fazer licitação para regulamentar 
o transporte público da capital 
e a Secretaria Municipal de 
Mobilidade (STTU) é omissa 

frente aos desafios do setor.
Ainda de acordo com Nilson 
Queiroga, em razão da pandemia, 
as empresas de ônibus somam 
prejuízos mensais que superam a 
marca de R$ 3 milhões.

HOTELARIA DEMITIU 70% 
DOS EMPREGADOS NO 
RN, APONTA ABIH

FAZER POLÍTICA COM A  
COVID-19 É UM ERRO, 
AFIRMA GEORGE SOARES

ENTREVISTA. 3 | Hotelaria potiguar 
foi um dos setores que mais 
sofreram com os efeitos perversos 
da pandemia para as atividades

CREMERN DEFENDE 
IVERMECTINA NO 
COMBATE DA 
COVID-19 EM NATAL

MORRE O JORNALISTA 
PAULO MACÊDO, AOS 
88 ANOS, DECANO DO 
COLUNISMO SOCIAL

RENATO FEDER 
RECUSA CONVITE PARA 
ASSUMIR O MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO

SAÚDE. 8 | Conselho Regional de 
Medicina permite possibilidade de o 
médico optar pelo uso da invermectina 
para o tratamento de pacientes 
acometidos pela infecção do coranavírus

CRISE. 5 | Um dos principais nomes 
do jornalismo social nas últimas cinco 
décadas, Paulo Macêdo morreu na 
tarde do domingo (05) em um hospital 
particular de Natal

CARGO. 4 | Secretário de Educação 
do Paraná, Renato Feder, avisou que 
não vai ser ministro da Educação após 
convite do presidente Jair Bolsonaro; 
cargo está vago há duas semaanas

OPINIÃO. 3 | Líder do governo na 
ALRN defende união para esforço 
conjunto contra o vírus e a favor da 
população do RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RETOMADA É OPORTUNIDADE PARA 
RECONQUISTAR MERCADO, DIZ 
PUBLICITÁRIO ARTURO ARRUDA

RETOMADA É OPORTUNIDADE PARA 
RECONQUISTAR MERCADO, DIZ 
PUBLICITÁRIO ARTURO ARRUDA
ENTREVISTA. 10 | Diretor da Art & C 
ressalta que o papel das agências 
neste momento para se tornarem cada 
vez mais relevantes para os clientes

Em razão da crise gerada pela pandemia, empresas demitiram 20% dos trabalhadores em Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DE VOLTA AO BATENTE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RETOMADA. 8 | Bares e restaurantes de Natal voltam a 
abrir as portas na próxima quarta-feira (08), mas terão de 
cumprir regras biossanitárias para a proteçao dos clientes

A VERDADE INCÔMODA 
SOBRE O ISOLAMENTO

UFRN DESMEMBRA CURSOS 
EM CAICÓ E CURRAIS NOVOS

ANEEL USA DÓLAR PARA 
AJUDAR ‘PARCEIRAS’

GIGANTE SE APROXIMA 
DO “MASTER CHEF”

NOTAS E INFORMES. 2 | DANIELA FREIRE. 4 | 
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REPARAÇÃO HISTÓRICA
Enquanto grande dos Estados Unidos comemorava no sábado (04), o feriado 

de 4 de julho, Dia da Independência norte-americana, manifestantes em Bal-
timore, nos Estados Unidos, derrubaram uma estátua de Cristóvão Colombo, 
considerado o descobridor do continente americano. 

REPARAÇÃO HISTÓRICA II
O monumento estava no bairro de Little Italy, na cidade de Baltimore, há 

mais de 30 anos, e é a mais recente estátua a ser retirada nas últimas semanas 
em meio a protestos. Nos últimos meses, em diversas partes dos Estados Unidos, 
grupos de manifestantes iniciaram “caçada” às estátuas de personagens ligadas 
à escravidão e ao colonialismo. Por conta do fato desta semana, a cidade de São 
Francisco removeu uma estátua do explorador genovês da sede do parlamento 
local.

Depois de sobrevoar Santa 
Catarina para ver de perto os 
estragos do “ciclone bomba” 
e aterrissar na residência 
o� cial do embaixador norte-
americano no Brasil, Todd 
Chapman, para comemora 
o dia da independência dos 
Estados Unidos, 4 de julho, 
sem máscara, o presidente 
Bolsonaro é mesmo uma 
metamorfose ambulante.  

Eleito com discurso de 
modernizar a máquina pública 
e reduzir os gastos com o alto 
funcionalismo, e pedir para 
que os servidores aceitem o 
congelamento de seus salários 
por causa da pandemia, ele 
acaba de abrir espaço para 
militares da ativa e da reserva 
engordarem seus vencimentos. 
E, num período de horas, por 
meio de jetons, turbina os 
ganhos de seus aliados nos 
conselhos de empresas estatais.

 Esses adicionais, como 
revelou neste � nal de semana 
o jornal O Estado de S.Paulo,  
chegam a R$ 40 mil por pessoa 
e, somados aos salários, 
permitem vencimentos 
superiores ao limite salarial da 
administração pública.

Os felizardos são 333 civis 
e 12 militares, dos quais dez da 
ativa, incluindo aí os ministros 
Marcos Pontes, da Ciência, 
Tecnologia e Inovações  e 
Bento Albuquerque, das Minas 
e Energia, que acumulam 
vencimentos como integrantes 
do governo e de conselhos 
de estatais. Isso, poucos dias 
após reajustar vencimentos do 
grosso das Forças Armada ao 
custo de bilhões por ano.

Com isso, Bolsonaro dá 
um passo decisivo para se 
tornar um museu de grandes 
novidades, tomando a imagem 
emprestada do saudoso Cazuza. 
Ou, se quiserem, fazendo tudo 
igualzinho a dos tempos do PT, 
quando a máquina de Estado 
era aparelhada sem a menor 
cerimônia. Só que, desta vez, 
é o aparelhamento ideológico 
oposto.

Com uma nova onda da 
pandemia à vista, a formidável 
escalada do governo em favor 
de sua própria sobrevivência, 
não dando a mínima para os 
brasileiros mortos até agora 
pelo coronavírus, indica o 
tamanho de um futuro incerto.

A manchete da edição inaugural da edição de fim de semana do Agora 
RN, mostrando a contrariedade do Comitê Científico do Nordeste com o fato 
de o Rio Grande do Norte estar retornando às atividades normais, quando não 
deveria, incomodou. Além disso, o assunto também abriu um debate.

O jornalismo existe para mostrar todas as posições de um debate que, 
nesse caso, está longe de acabar. 

As evidências internas e externas mostram que se os casos de pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus se elevarem agora, do jeito que os hospitais 
estão, estaremos comprando grandes complicações.

Vale lembrar que o Rio Grande do Norte tem 34.645 infectados por 
Covid-19 e 1.213 mortes pela doença. Dados do Governo do Estado apontam 
que todos os 167 municípios potiguares têm hoje contaminações pelo novo 
coronavírus.

Não resta dúvida de que as pessoas e empresas de todos os setores 
produivos estão desesperadas para voltar. No entanto, a experiência 
internacional mostra que, se precisarmos recuar, o retorno ficará mais 
demorado, o que por si só é um fator de grande abatimento.

Há um ditado que diz: “O apressado come cru”. Ou seja, não se pode ter 
impaciência para esperar o cozimento. Desta forma, a pandemia tem testado 
todos os limites de uma sociedade já castigada pela crise econômica.

Nesse momento, o governo federal deixou os estados e prefeituras à sua 
própria sorte, rivalizando com esses entes ao invés de se unir a eles.

No fim de tudo, nós vamos pagar a conta.
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A VERDADE INCÔMODA
SOBRE O ISOLAMENTO 
SOCIAL NO RN

CICLONE DA 
IRRESPONSABILIDADETÔ FORA 

O secretário de educação 
do Paraná, Renato Feder, 
aprendeu rápido como lidar com 
o presidente Jair Bolsonaro. Ao 
que tudo indica, ele desistiu do 
convite feito pelo presidente 
para comandar o Ministério da 
Educação (MEC). Neste domingo, 
Renato Feder publicou nota 
recusando o convite.

EXPLICAÇÃO
Feder � cou incomodado ao 

ter prometido ao presidente que 
� caria quietinho até a nomeação e 
ver seu nome vazado pelo próprio 
Bolsonaro. Outro bom motivo que 
teria levado o pretende a recusar 
ocupar o lugar de Decotelli, 
o Breve, aquele do currículo 
turbinado: a omissão de Bolsonaro 
aos ataques sofridos por ele por 
parte de correntes evangélicas e 
olavistas.

COVID NA FAMÍLIA
A avó materna de Michelle 

Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo 
Ferreira, teve de ser intubada 
neste domingo no Hospital 
Regional de Santa Maria. Aos 80 
anos, ela testou positivo para o 
novo coronavírus.

JARDIM DE ESPINHOS
O colunista Lauro Jardim, 

de O Globo, contou neste � m de 
semana que o ex-advogado dos 
Bolsonaros, Frederick Wassef, 
anda falando uma história 
fantástica ligando o assassinato 
do capitão Adriano da Nóbrega 
a um possível plano de acabar 
com a vida de Fabrício Queiroz, o 
homem da rachadinha de Flávio 
Bolsonaro, quando este ainda 
era deputado estadual pelo Rio 
de Janeiro. Wassef teria dito que 
pretende conceder logo, logo 
uma entrevista sobre o assunto. 
O problema é que tanta conversa 
assim abre precedentes perigosos 
para a família presidencial, que 
deseja ver todo esse assunto 
enterrado.

RÁPIDAS
>> Hoje, 6 de julho, é dia de 

Santa Maria Goretti 
>> Também é o Dia 

Internacional do Beijo. Algo 
proibido em tempos de pandemia.

>> Prefeitura do Natal vai 
abrir esta semana o Centro de 
atendimento para enfrentamento 
da Covid-19. A unidade  vai 
funcionar no Ginásio Dias, na zona 

>>  Artesãos potiguares 
ganham nesta segunda-feira (06) 
loja virtual. O endereço é: www.
lojafeirarte.com.

>> Ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF) determinou 
neste domingo (05) a soltura do 
blogueiro bolsonarista Oswaldo 
Eustáquio.

Norte de Natal.
>>  Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) inicia nesta 
terça-feira (07) mais uma fase 
do programa de testagem dos 
servidores da pasta. A atividade 
vai acontecer no auditório da 
Policlínica Zeca Passos, na Ribeira.

>>  Companhia de Limpeza 

Urbana de Natal (Urbana) promove 
dia 10 audiência pública para 
discutir a licitação para o serviço 
de limpeza da capital potiguar. 

>>  Escola Estadual Ubaldo 
Bezerra, em Ceará Mirim, 
receberão em dezembro a unidade 
reformada. Custo foi de R$ 3 
milhões.

Notas&Informes
DESINFECÇÃO

Nesta segunda-feira, 6, a partir 
das 13h30, o Comando Conjunto 
Rio Grande do Norte e Paraíba, 
composto pela Marinha do Brasil 
(Comando do 3o Distrito Naval), 
Exército Brasileiro (7a Brigada de 
Infantaria Motorizada) e Força 
Aérea Brasileira (ALA 10), realiza 
a desinfecção das instalações do 
Instituto de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Natal 
(NATALPREV).

AJUDA A ESTUDANTES
O deputado Hermano Morais 

(PSB) encaminhou requerimento 
ao Governo do Estado e à Secretaria 
de Estado do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social 
(Sethas), cobrando regularização e 
rapidez no processo de distribuição 
das cestas básicas aos estudantes 
da rede pública estadual, durante o 
período de pandemia.

CHINA NÃO COMOVE
A despeito de ter doado na 

semana passada mais de duas 
toneladas de materiais de combate 
ao coronavírus ao Brasil, o 
embaixador chinês Yang Wanming 
não conseguiu atrair ao evento  o 
chanceler Ernesto Araújo. A China 
é o maior parceiro comercial do 
Brasil.  

BRASIL LAICO
Está em curso no Tribunal 

Superior Eleitoral um debate sobre 
a possibilidade de tornar o abuso 
de poder religioso um motivo para 
a cassação de mandatos na política 
brasileira. A legislação eleitoral 
proíbe expressamente o abuso de 
poder “de autoridade”, em termos 
gerais, informa o site Nexo.

EUA COMPLICADO
Hospitais em Austin, Texas, 

podem ser “invadidos” dentro de 
duas semanas se as tendências 
atuais do novo coronavírus se 
mantiverem, alertou o prefeito 
Steve Adler no domingo para o � e 
New York Times.

Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, 
por quem tenho grande apreço, mas 
declino do convite recebido”“RENATO FEDER

AO RECUSAR CARGO DE MINISTRO DA EDUCAÇÃO

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Deputado George Soares 
(PL) defende união entre 
Governo do Estado e a opo-

sição para esforço conjunto contra 
o coronavírus. Em entrevista ao 
Agora RN, ele fala sobre o trâmite 
de projetos importantes para o go-
verno estadual, como a reforma da 
previdência.

Agora RN – A Assembleia Le-
gislativa retomou nesta semana 
a discussão em torno da Reforma 
da Previdência. Parte da oposição 
protestou e defendeu que a propos-
ta só veja votada em plenário quan-
do as sessões presenciais voltarem. 
Vai ser possível esperar?

George Soares – A proposta 
foi retomada em virtude da obriga-
ção legal, por meio da lei aprovada 
no Congresso Federal, que estabe-
lece a data limite de apreciar a PEC 
da Previdência nos Estados, Distri-
to Federal e Municípios até o dia 31 
de julho deste ano. Se esse prazo 
mudar, mudaremos também esse 
entendimento.

Agora RN – Ao enviar a proposta 
de reforma, o governo estimou uma 
economia de R$ 40 milhões por 
mês. Com as mudanças feitas pela 
comissão especial, essa estimativa 
de economia sofreu alterações?

GS – As emendas propostas 
pelos Deputados estadais, dois 
da situação e dois da oposição, e 
aprovadas pelo relator, o Deputado 

FAZER POLÍTICA COM A COVID-19 É ERRO 
GRAVÍSSIMO, ADVERTE GEORGE SOARES
OPINIÃO | Líder da base governista na Assembleia 
Legislativa estadual, George Soares (PL) fala dos 
desafios para a votação da reforma da previdência e 
da politização sobre a crise da Covid-19  

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Raimundo Fernandes, vem para 
melhorar o projeto. E são muito 
bem-vindas.
Agora RN – Como o senhor ava-

lia a gestão do Governo do Estado 
na crise do coronavírus?

GS – A crise provocada pelo co-
ronavírus é incalculável e sem pre-
cedentes. Portanto, um fato dessa 
magnitude tem opiniões e efeitos 
para todo lado. Mas o Governo do 
Estado e todos os governantes do 
mundo, não tenho dúvida, estão 
dando o seu máximo para contro-
lar a pandemia. 

Agora RN – Críticos acusam a 
governadora Fátima Bezerra de 
“omissão” no enfrentamento da 
Covid-19. O senhor acha que o iso-

lamento adotado por ela foi o que 
provocou essa sensação?

GS – Não. Essa é uma doença 
sem vacina e sem cura, que é trans-
mitida pelo contato. Não tem outra 
medida a ser tomada a não ser o 
isolamento social. Ou tem? Como 
disse anteriormente, não se deve 
politizar um fato dessa grandeza. O 
mais correto seria todos se unirem, 
a situação e a oposição, em prol da 
população e tentar salvar as vidas 
das pessoas. Fazer política com 
uma crise de saúde mundial é um 
erro gravíssimo e o povo saberá se-
parar isso nas urnas. 

Agora RN – O senhor acredita 
que é o momento de liberar a reto-
mada das atividades econômicas?

GS – Acho que sim. Depois de 
semanas e semanas com o isola-
mento social que foi decretado e o 
convívio com a doença, e com a mí-
dia dando uma grande contribui-
ção na informação de como lidar 
com a Covid-19, acho que já é pos-
sível voltarem algumas atividades 
econômicas de forma gradativa.

Agora RN – O RN fechou quase 
17 mil vagas de emprego com car-
teira assinada de janeiro a maio, 
segundo o Caged. Além disso, o se-
tor produtivo acumula perdas mi-
lionárias, que refletem na baixa na 
arrecadação do Estado. O senhor 
tem visto no governo algum projeto 
para recuperar a economia no pós-
-pandemia?

GS – O Rio Grande do Norte 
terá uma condição limitada de 
aportar investimos na economia, 
até porque o Estado já estava 
nessa situação antes da pande-
mia. Vivemos em uma situação 
financeira crítica. Esse aporte 
terá que vir do Governo Federal e 
dos Bancos Públicos e Privados. 
Terão que colocar recursos nas 
mãos dos empresários, cobrando 
juros baixos, e fazer girar a eco-
nomia. Vontade de trabalhar, o 
brasileiro e nosso povo potiguar 
tem de sobra.

Agora RN – Como o senhor ava-
lia a polêmica em torno da compra 
de respiradores pelo Consórcio 
Nordeste?

GS – Lamento tudo isso que 
vem ocorrendo, mas não tenho 
dúvidas da idoneidade do Governo 
do Estado nesse caso. Meu desejo 
é que os malfeitores devolvam os 
recursos do nosso estado e paguem 
pelos seus crimes.

 O Rio Grande do Norte 
terá uma condição limitada 
de aportar investimos na 
economia, até porque o 
Estado já estava nessa 
situação antes da pandemia. 
Vivemos em uma situação 
financeira crítica”

“
GEORGE SOARES
DEPUTADO ESTADUAL

Rio Grande do Norte contabilizou 34.645 casos confirmados da doença até este domingo (05)

Todos os 167 municípios do RN têm 
casos confirmados de coronavírus 

NÚMEROS

Todos os 167 municípios do Rio 
Grande do Norte têm hoje ca-
sos confirmados de Covid-19. 

Segundo dados da Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap), o Estado 
acumula 34.645 registros de pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus. O 
número de mortes relacionadas com 
a doença alcançou a marca de 1.213 
entre os potiguares.

Segundo o mais novo boletim da 
Sesa, publicado no domingo (05), as ci-
dades de Água Nova (Alto Oeste) e João 
Dias (Oeste) foram as duas últimas a 
contabilizar novos contaminações. Os 

dois municípios têm apenas um caso 
confirmado, respectivamente. O Esta-
do registrou o primeiro caso da doença 
no dia 12 de março.

A notícia de que todas as cidades 
potiguares têm casos da doença acon-
tece no primeiro fim de semana após o 
início da flexibilização de parte das ati-
vidades econômicas. O Governo do Es-
tado autorizou a retomada de parte do 
comércio na última quinta-feira (02).

Ainda de acordo com a Sesap, o 
Rio Grande do Norte teve aumento de 
13 mortes em relação ao boletim do úl-
timo sábado, quando o Estado somou 

1.200 óbitos. Com relação aos casos de 
infecção pelo novo coronavírus, os nú-
meros passaram de 33.910 para 34.645, 
ou seja, aumento de 735 casos.

O Ministério da Saúde registrou 
novos 602 óbitos pela covid-19 no Bra-
sil, alcançando 64.867 vítimas. A pasta 
também confirmou 26.051 contamina-
ções nas últimas 24 horas.

O País tem 1.603.055 casos da do-
ença. Do total de casos, 906.286 estão 
recuperados e 631.902, em acompa-
nhamento. 

O Estado de São Paulo segue com 
mais casos (320.179) e óbitos (16.078) 

AFP
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CAPITÃO É QUEM MANDA
Insistiu-se na lorota, na escolha 

do titular do MEC, de que os 
militares exigiam ser “consultados”. 
Mal sabem que, no atual governo, 
militares não dão palpites, nem 
indicam ministros. Eles apenas 
batem continência.

PLANTÃO PERMANENTE
Parlamentares ávidos por cargos 

nos estados têm assediado o general 
Braga Netto, ministro da Casa Civil. 
Paciente, ele os recebe e atende 
ligações até altas horas, mas adverte: 
quem decide é o presidente.

ESTA ELEIÇÃO É INADIÁVEL
A Câmara elege, nesta segunda 

(6), o 3º secretário da Mesa Diretora, 
após saída de Fábio Faria (PSD-RN), 
nomeado ministro. A vaga é do PSD. 
O 3º secretário gerencia licenças 
médicas e viagens de deputados.

CONVERSA MOLE
Comentaristas de TV fechada, 

claramente carentes de fontes, 
continuam recorrendo a truques 
como “ala militar” ou “ala ideológica” 
para con� rmar a desinformação 
observada pelo ministro Augusto 
Heleno (GSI).

ATIVISTAS PRESOS. JÁ O PCC...
Sobre a prisão de bolsonaristas, 

a procuradora � améa Danelon 
recomenda analisar “crimes de 
fato graves” que exigem prisão. 
A� nal, este é o País cuja Justiça 
solta bandidos do PCC alegando 
“pandemia”.

SEGUIDORES
Os seguidores do chanceler 

Ernesto Araújo no Twitter variam de 
deputados a militantes, autoridades 
internacionais etc., mas também 
os ex-ministros da Saúde, Luiz 
Mandetta, e da Justiça, Sérgio Moro.

MÁQUINAS A POSTOS
A reabertura gradual da 

economia em várias cidades e 
estados iniciadas este mês teve 
impacto direto na indústria. Segundo 
a FGV, houve alta de 15,2 pontos no 
índice de con� ança do setor, o maior 
da série histórica. 

NA ONDA DA PANDEMIA
Levantamento da plataforma 

Inteligov mostra que os parlamentares 
de todas as esferas do Legislativo 
estão loucos pelos holofotes do covid: 
apresentaram 6.325 projetos relativos à 
pandemia, até agora.

O tom ameno do presidente Jair Bolsonaro coincidiu com uma sequência 
de vitórias do governo na Câmara, que aprovou a medida provisória do 
Trabalho durante o surto do Covid, a MP que � exibiliza o ano letivo no 
combate à pandemia, assim como a MP que concede linha de crédito 
especial a pequenas e médias empresas. Tudo desde 16 de junho. Este novo 
momento tem a ver também com a chegada do centrão à “base governista” e 
do PSD, com a recriação do Ministério das Comunicações.

NÃO É COINCIDÊNCIA
Desde a posse de Fábio Faria 

no Ministério das Comunicações, 
em 17 de junho, o governo 
coleciona vitórias na Câmara.

OUTRA MP
A Câmara também aprovou o 

texto-base da medida provisória 

que reduz contribuições das 
empresas ao sistema S.

OUTRA VITÓRIA
O projeto de lei que 

reformula o Código de Trânsito 
é de autoria do Poder Executivo 
e também foi aprovado pela 
Câmara.

A crise se agrava, mas a agência “reguladora” de energia elétrica Aneel 
continua agindo como parceira de empresas e distribuidoras, em 
vez de regular em benefício do consumidor que a sustenta. Após a 

demagogia de proibir o corte de luz de famílias de baixa renda, por falta de 
pagamento na pandemia, liberou aumento na conta para “compensar as 
perdas”. Como outras agências, usou a antiga lorota: “a alta no dólar”. Como 
acontece com os combustíveis, a Aneel deve fazer vista grossa e quando 
a pandemia passar e o dólar cair, não haverá redução na tarifa. Além de 
autorizar os aumentos, a Aneel sinaliza com empréstimo de até R$16 bilhões 
para dar “alívio” às distribuidoras pela queda na demanda. Entre 2002 e 2009, 
governo Lula, distribuidoras cobraram R$7 bilhões a mais do que deveriam 
dos consumidores e � cou tudo por isso mesmo. Apenas nos 24 municípios 
da grande São Paulo, o reajuste médio será de 4,23% para sete milhões de 
consumidores comerciais e residenciais.

APOIO | Ministros saíram em defesa com relação à pressão que Ricardo Salles (Meio Ambiente) e 
Ernesto Araújo (Relações Exteriores) têm recebido para deixar o governo do presidente Jair Bolsonaro 

Ministros com assento no Pa-
lácio do Planalto e amigos 
do presidente Jair Bolsonaro, 

Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de 
Governo, e Jorge Oliveira, da Secreta-
ria-Geral, saíram em defesa de Ricar-
do Salles, titular do Meio Ambiente, e 
Ernesto Araújo, à frente das Relações 
Exteriores, que, recentemente, têm en-
frentado críticas internas. 

Os dois elogiaram os trabalhos dos 
ministros e indicaram as respectivas 
áreas de atuação como “complexas”, 
“importantes” e “fundamentais para 
que o Brasil tenha sucesso”.  O poti-
guar Fábio Faria, das Comunicações, 
também publicou uma mensagem de 
apoio a Salles.  

“O ministro Salles tem feito um 
grande trabalho à  frente do Minis-
tério do Meio Ambiente, uma pasta 
complexa. Firme na busca por inves-
timentos em projetos sustentáveis 
para a Amazônia, atuou na aprova-
çãoo do Marco Regulatório do Sane-
amento, e segue dedicado ao lado de 
Bolsonaro”, publicou Fábio Faria em 
suas redes sociais.

Recentemente, os dois têm recebi-

do críticas nos bastidores. Uma ala do 
governo acredita que Salles e Araújo 
são entraves para o avanço de acordos 
comerciais e internacionais. Segundo 
esta visão, ações da dupla prejudicam 
a imagem do país no exterior.

O Brasil registrou um novo aumen-
to de queimadas na Amazônia, que em 
junho foi o maior observado para o mês 
desde 2007. Na quinta-feira, um dia após 
a divulgação dos números, durante reu-

nião da cúpula dos chefes de Estado 
do Mercosul, Bolsonaro a� rmou que o 
governo brasileiro busca “desfazer opi-
niões distorcidas” sobre a atuação do 
país na na proteção da � oresta. 

Ricardo Salles foi questionado se 
deixaria o governo e respondeu que 
segue “na labuta”. 

Ele ainda sinalizou ter apoio do 
presidente para continuar no cargo: “O 
presidente nem cogita isso ai”. 

Ministro Fábio Faria defendeu nas a atuação do colega Ricardo Salles, do Meio Ambiente

Fábio Faria usa redes sociais para 
defender o colega Ricardo Salles

O secretário de Educação do Pa-
raná, Renato Feder, avisou que 
não vai ser ministro da Edu-

cação após convite do presidente Jair 
Bolsonaro. O chefe do Planalto foi pres-
sionado pela ala ideológica do governo 
e por militares para não colocar Feder 
no comando do MEC.

“Agradeço ao presidente Jair Bolso-
naro, por quem tenho grande apreço, 
mas declino do convite recebido. Sigo 
com o projeto no Paraná, desejo sorte 
ao presidente e uma boa gestão no Mi-
nistério da Educação”, escreveu Renato 
Feder em suas redes sociais. 

Ele relatou que recebeu o convite 
de Bolsonaro para ser ministro na noi-
te da última quinta-feira (02).

Alas ligadas ao escritor Olavo de 
Carvalho e aos militares no governo 
pressionam o presidente Jair Bolsonaro 
a reverter o convite feito ao secretário. 
Com isso, ele � cou de fora antes mes-
mo de ser anunciado o� cialmente e é 
o segundo cotado da pasta que cai sem 
nunca ter sido ministro efetivamente.

A pasta do MEC está sem titular 
desde a saída de Abraham Weintraub, 
no último dia 18, após o governo ser 
pressionado a fazer um gesto de trégua 
ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
O ex-ministro chamou integrantes da 
Corte de “vagabundos” em uma reu-
nião ministerial. 

Após a saída de Weintraub, o pre-
sidente Bolsonaro chegou a escolher 
o economista Carlos Alberto Decotelli 
para a pasta. O governo, porém, pediu 
que ele deixasse o cargo após questio-
namentos a seu currículo.

Antes de anunciar o “não” ao con-
vite de Bolsonaro, o secretário Renato 
Feder usou as redes sociais para reagir 
à pressão de alas ligadas ao escritor 
Olavo de Carvalho e aos militares no 
governo federal.

Pelo Twitter, o paranaense publi-
cou uma série de mensagens neste 
domingo (05) com seu currículo e se 
defendeu de ataques que recebeu.

Uma das respostas dadas por ele 
foi à suposta divulgação de livros com 

“ideologia de gênero” - um tema caro a 
bolsonaristas - no Paraná. “Não existe 
nenhum material com esse conteúdo 
aprovado ou distribuído pela Secreta-
ria”, escreveu.

Os militares também foram surpre-
endidos com o convite do presidente e 
querem um nome ligado a eles. Dessa 
forma, a nomeação de Renato Feder 
era uma dúvida no Palácio do Planalto.

Ainda nas redes sociais, o parana-
ense escreveu no Twitter que gostaria 
de ser avaliado pelos índices da Edu-
cação no Paraná, e não por manifesta-
ções feitas no passado. Em 2007, Feder 
escreveu um livro defendendo a extin-
ção do MEC e a privatização da rede de 
ensino no Brasil.

Renato Feder recusa convite para 
assumir o Ministério da Educação

CARGO VAGO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Renato Feder relatou que recebeu o convite de Bolsonaro para ser ministro na quinta-feira (02)

ASCOM
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Hoteleiro de Tibau do Sul, 
município que abriga o 
distrito de Pipa, um dos 

mais celebrados do País, o presi-
dente da Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira ( ABIH) no RN,   
José Odécio Rodrigues Júnior, viu 
o setor que ele representa derreter 
nos últimos meses por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

Nessa entrevista, ele fala o que 
será preciso ser feito para o seg-
mento de hotéis, que representa 
15% do faturamento do turismo, 
para tirar os empresários do pesa-
delo que estão vivendo, junto com 
os 70% de funcionários já demiti-
dos.

Agora RN - Se houve um setor 
atingido pela pandemia ele foi o 
turismo. Como o senhor vê a situa-
ção do turismo potiguar no pós-co-
rona vírus?

José Odécio – Vejo a situação 
do turismo nos próximos seis me-
ses com bastante preocupação.  
Penso que o setor vai amargar uma 
ocupação muito baixa e, é claro, 
com um grande prejuízo consoli-
dado. Isso vai trazer demissões no 
setor e o fechamento de empresas. 
Nesse momento, o governo federal 
está pagando parte da folha de pa-
gamento dos funcionários e ame-
nizando a situação dos hotéis que 
estão fechados. Mas no momento 
que começarem a reabrir, o fluxo 
de turistas será pequeno, o que é 
um problema, pois os custos do 
setor, especialmente da hotelaria, 
são muito altos. Portanto, não pre-
vejo qualquer crescimento à vista 
nos próximos seis meses.

Agora - O Governo Federal tem 

HOTELARIA DEMITIU 70% DOS 
TRABALHADORES, APONTA ABIH
ENTREVISTA | Hotelaria potiguar foi um dos setores 
que mais sofreram com os efeitos perversos da 
pandemia para as atividades diárias; segmento pede 
ajuda ao poder público em busca de sobrevivência

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

sido eficiente na atenção aos em-
presários do setor hoteleiro?

JO – Até agora quem mais aju-
dou efetivamente a hotelaria até 
agora foi o Governo Federal. Ele 
editou a Medida Provisória que ga-
rantiu a suspensão dos contratos 
de trabalho, a redução proporcio-
nal de jornada e de salário, lançou 
vários fundos para o financiamen-
to de empresas, alguns deles com 
dificuldades de operacionalização 
em face da burocracia dos bancos 
públicos e privados. As entidades 
do setor estão batendo muito nes-
sa questão em Brasília. Então diria, 
sim, o Governo Federal tem dado a 
maior ajuda nesse momento.

Agora - Como hoteleiro, quais 
as medidas implantadas pelo se-
tor para minimizar a crise e até 
quando os empresários poderão 
se sustentar com a baixa demanda 
causada pela pandemia?

JO – Em primeiro lugar, sem 
ter muito o que fazer, o setor fe-
chou as portas para passar essa 
tempestade. E agora, quando se 
avizinha a reabertura, trabalha-
mos intensamente na elaboração 
do protocolo nacional do setor, 
leia-se, a Associação Brasileira 
da Indústria Hoteleira e demais 
entidades do segmento e que em-
basou a concessão de um selo de 
qualidade por parte do Ministério 

do Turismo com o aval da Anvisa. 
E a ABIH participou ativamente do 
protocolo estadual que também 
garante um selo internacional para 
o Rio Grande do Norte. Ao mesmo 
tempo, estamos implantando nos 
hotéis medidas de segurança sa-
nitária em parceria com o Senac. 
A intenção é justamente deixar os 
hóspedes mais tranquilos quando 
visitarem nossos hotéis.  

Agora – Mesmo assim, houve 
muitas demissões no setor?

JO – Infelizmente, sim. Calculo 
na ordem de 70%.

Agora – Existe um plano B para 
o setor hoteleiro, que responde por 
15% do faturamento do turismo e 
por milhares de empregos.  

JO – Nosso plano B depende 
de ajuda oficial na concessão de 
créditos e na ajuda no pagamento 
do salário dos funcionários. Mas 
são precisas outras medidas para 
sair da crise que dependem tam-
bém dos governos estadual e mu-
nicipal. Logo de início, o governo 
do estado reduziu o ICMS sobre a 
energia elétrica de 25% para 12%, 
o que vai ajudar bastante, mas só 
até dezembro. Nossa esperança é 
que o governo estadual possa pror-
rogar isso até o final do ano que 
vem como forma de diminuir esse 
custo, que é muito grande, no setor. 
Tem também a água cobrada por 
demanda, que trabalhamos junto 
com o Estado.

Agora – E com a prefeitura de 
Natal?

JO – Bem, junto a prefeitura, 
esperamos que seja possível zerar o 
ISS e também uma redução de IP-
TU, que é um custo alto para os ho-
téis, que num momento de crise o 
empresário não tem como, bancar 
esse custo, tendo em vista a queda 
brutal da demanda. Se todas essas 
medidas a que me referi durarem 
até o final do ano que vem, creio 
que vamos vencer essa luta.

PROTEÇÃO

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), defendeu a necessidade de 
uma “reorganização” do papel 
dos sindicatos brasileiros. Para 
o parlamentar, a reforma traba-
lhista aprovada em abril de 2017 
enfraqueceu as entidades repre-
sentativas dos trabalhadores que, 
atualmente, enfrentam dificulda-
des para custear suas ações.

“A votação da lei trabalhista 
que eu conduzi teve um papel im-
portante. De fato, a legislação bra-
sileira, não estimulava o emprego 
e não protegia o trabalhador. 
Havia um poder excessivo nos 
sindicatos, mas o outro lado [pa-
tronato] formou maioria e levou o 
pêndulo para um lado que, agora, 
precisa ser reorganizado em um 
ponto de equilíbrio”, disse Maia.

Para o presidente da Câmara, 
é preciso “construir um caminho” 
que permitam às organizações 
financiar-se. “Não tenho dúvida 
nenhuma de que os sindicatos 
têm que ter condições de finan-
ciar seu trabalho. Não com aquele 
mesmo volume de financiamento 
que gerava uma distorção e que 
acabou gerando uma reação da 
sociedade, mas é bom termos os 
sindicatos participando da nossa 
vida democrática”, disse.

RODRIGO MAIA 
DEFENDE IMPORTÂNCIA 
DOS SINDICATOS 
BRASILEIROS 

Paulo Macêdo é considera do decano do colunismo social e do jornalimo no RN

Morre Paulo Macedo, aos 88 anos, 
decano do colunismo social no RN

LUTO

O jornalista Paulo Macedo mor-
reu na tarde deste domingo 
(05), aos 88 anos, em Natal. A 

causa da morte ainda não foi confir-
mada pela família.

Ele estava internado em um hos-
pital particular após sofrer acidente 
doméstico e quebrar o fêmur. Segundo 
informações preliminares, a causa da 
morte teria sido Covid-19.

Decano do colunismo social e do 
jornalimo no Rio Grande do Norte, ele 
era integrante da Academia Norte-rio-
grandense de Letras (ANL) e do Conse-
lho Estadual de Cultura.

Paulo Macedo era cearense e che-
gou ao Rio Grande do Norte no início 
dos anos 50, na cidade de Patu. Traba-
lhou no jornal Folha da Tarde e depois, 
em 1954, com a inauguração da Rádio 

Nordeste, começou sua carreira de 
cronista social.  Na década de 1960, ele 
passou a integrar a equipe do Diário de 
Natal. Trabalhou no jornal até o início 
da década de 2000. Também atuou na 
redação da Tribuna do Norte.

Na TV, Paulo Macêdo também con-
duziu o programa Sala Vip por mais de 
30 anos.  Atualmente, a atração fazia 
parte da grade da TV Futuro.
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O Sindicato do Transporte Ur-
bano de Natal (Seturn) con-
tabiliza um prejuízo mensal 

de R$ 3 milhões desde março pas-
sado. De acordo com a entidade, o 
valor é referente às perdas com a 
revogação do reajuste da tarifa de 
ônibus do início do ano e, por con-
ta da pandemia, também da queda 
de 70% do fluxo de passageiros ao 
longo dos últimos três meses.

Segundo o consultor técnico do 
Seturn, Nilson Queiroga, a Secreta-
ria de Mobilidade Urbana de Natal 
(STTU) tem um posicionamento 
de omissão diante do colapso do 
serviço público de transporte. Ele 
pede que a licitação para o servi-
ço, prevista para acontecer ainda 
este ano, dê mais liberdade para a 
atuação das empresas. “O modelo 
precisa ser moderno e competitivo, 
para que se possa corresponder às 
necessidades da população”, avalia

Agora RN - A economia poti-
guar foi duramente atingida pela 
pandemia do novo coronavírus. 
Todos os setores amealham prejuí-
zos imensuráveis ao longo dos últi-
mos três meses. Como as empresas 
do transporte público enfrenta-
ram este período? As empresas de 
ônibus já enfrentavam grave crise 
financeira antes da pandemia, co-
mo foi a perda das receitas? Quan-
tas demissões foram efetuadas?

Nilson Queiroga  - Com mui-
ta dificuldade. Antes da pandemia, 
o Seturn entrou à Prefeitura do 
Natal um laudo pericial apontan-
do prejuízos superiores a R$ 92 
milhões. Esse valor corresponde 
ao período entre 2016 e 2018. O 
laudo mostrou erro na metodolo-
gia de cálculo da tarifa de ônibus 
de Natal. A STTU reconheceu o 
erro e corrigiu a tarifa em 28 de 
fevereiro. A tarifa passou para R$ 
4,35. No entanto, o prefeito Álvaro 
Dias redução para R$ 4,25. Só que, 
logo depois, ele revogou o aumento 
antes mesmo de passar a vigorar. 
Ele alegou alguns motivos para 
voltar atrás, e também prometeu 
compensações para o setor, como 
a retirada de imposto. Isso só foi 
acontecer agora em julho, Ficamos 
no prejuízo. A revogação implica 
em um prejuízo mensal de R$ 1,2 
milhão por mês. Depois da decre-
tação do estado de calamidade, 
este valor subiu para R$ 3 milhões. 
Durante o período, a frota passou a 
circular com 30% e proibindo que 
pessoas possam viajar em pé. Por 

“MÁ GESTÃO COLAPSOU SISTEMA DE 
TRANSPORTE EM NATAL”, DIZ SETURN 
ÔNIBUS | Enfrentando grave crise financeira ao longo 
dos últimos anos, as empresas do sistema público 
de passageiros de Natal pedem maior participação 
da Prefeitura do Natal no custeio do serviço

REPRODUÇÃO

conta da restrição à circulação dos 
ônibus, as demissões do setor fo-
ram necessárias. Houve uma redu-
ção de 70% no fluxo de passageiros. 
Até agora, 20% dos trabalhadores 
do setor foram demitidos. 

ARN - Governo do Estado e 
Prefeitura do Natal anunciaram 
a redução da carga tributária do 
setor. A ação será valida enquanto 
perdurar a pandemia. Como o Se-
turn avalia estas medidas?

NQ - A desoneração chegou 
tarde, mas o Governo do Estado já 
fez a parte dela (portaria de deso-
neração foi publicada no dia 03). 
A alíquota foi desonerada em 50% 
sobre o ICMS do óleo diesel. Vamos 
conseguir comprar taxando ape-
nas 9% deste tributo. É um grande 
avanço. É algo que há muito tempo 
lutávamos. A Prefeitura do Natal 
anunciou a redução do ISS, mas 
até agora só está prometendo. Não 
fez ainda nada. Estamos cobrando, 
o tempo está passando e as empre-
sas estão com muita dificuldade. 
Estes dois tributos, sendo concreti-
zadas as duas desonerações, repre-
sentam uma compensação de R$ 
0,20. Isso se aproxima de equacio-
nar o reajuste da tarifa do início do 
ano, revogado pelo prefeito Álvaro 
Dias, que seria de R$ 0,25.

ARN - As empresas de ônibus 
de Natal somam dívidas milioná-
rias em impostos não pagos. Em 
março, segundo reportagem do 
Agora RN, o débito fiscal do setor 
ultrapassava a marca do R$ 160 
milhões. Com a pandemia, a situa-
ção deve ter piorado ainda mais. O 

setor entrou em colapso?
NQ - Os débitos estão judicia-

lizados. As dividas foram contes-
tadas. Havia cobranças indevidas, 
muitas em duplicidade. As empre-
sas têm fortes argumentos jurídi-
cos e apresentaram contestação 
para toda esta dívida, algumas até 
com ganho de causa. As empresas 
também têm muitos questiona-
mentos cobrando dívidas da Pre-
feitura do Natal. Isso contabiliza 
um valor muito maior que o débito 
das empresas. O Município passou 
42 meses sem reajustar tarifa. O 
sistema está em colapso há muito 
tempo. As empresas perderam a 
capacidade de renovar a frota de 
Natal. Até 2012, idade média dos 
veículos era de três anos e meio. 
Depois disso, com a má gestão 
pública do sistema de transporte, 
as empresas perderam a condição 
de renovar os veículos. Isso a pre-

feitura municipal nem exige mais. 
O Município tenta licitar há anos. 
Tentativas desastradas; ninguém 
se interessou. As empresas não 
têm condições, ao longo da pan-
demia, de pagar mais os benefícios 
dos trabalhadores. Há atrasos nos 
pagamento dos salários diretos. A 
gestão da Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Natal[STTU] tem uma 
postura de omissão a esse colapso. 
O Seturn já enviou cartas pedindo 
soluções e medidas, mas a resposta 
foi o silêncio.

ARN - A Prefeitura do Natal pre-
tende iniciar este ano o processo 
de licitação do transporte público. 
Como o Seturn avalia o processo? 
Como as empresas que atuam hoje 
no setor pretendem participar do 
processo licitatório mergulhadas 
em dívidas?

NQ - Importante e prioritária. 
A crise do sistema de transporte 
de passageiros é de todo o Brasil. 
Não é algo apenas local. No entan-
to, aqui em Natal, o setor nunca 
foi visto como prioridade pelo 
poder público. A licitação tem que 
ser feita para atender a realidade 
atual do sistema de transporte de 
Natal. Não pode ser um edital feito 
apenas por fazer. Precisa ser um 
documento que atenda às reais 
necessidades da população para 
a prestação do serviço. O estudo 
deve ser feito para atender essas 
premissas. Não pode repetir os er-
ros das licitações que não deram 
certo. Também é necessário um 
novo modelo de tarifação. Quem 
financia hoje o sistema é o usuá-
rio, que paga com sacrifício todo 

o custo do serviço, incluído as ta-
rifas sociais e gratuidades. Esses 
pagamentos têm que ser despesas 
públicas. Isso não pode sair do bol-
so do trabalhador. Aqui em Natal, 
de cada três passageiros, um não 
paga a passagem.  Então, o usuá-
rio pagante chega a pagar R$ 1 a 
mais para arcar com os programas 
sociais. Isso é uma injustiça. Além 
disso, é necessário modificar o sis-
tema de contratação. Atualmente, 
as empresa não podem aumentar 
o número de veículos, mudar o 
horário de atendimento ou mesmo 
alterar uma rota. Quando se pede 
para fazer isso, há uma demora 
que chega a durar meses. Quando 
somos respondidos, a maioria da 
vezes é de forma negativa. O sis-
tema está engessado. O modelo 
precisa ser moderno e competitivo, 
para que se possa corresponder às 
necessidades da população. Em 
outros serviços, como o de energia, 
por exemplo, quando se precisa 
trocar um poste ou transformador 
de energia, a concessionária não 
vai pedir autorização ao Municí-
pio.  O que queremos é que seja um 
certame atrativo e viável, que as 
empresas possam investir e, com o 
tempo, não terminar com prejuízo.

ARN - Em diversos lugares do 
mundo, a preocupação para o pós-
-pandemia é de como o sistema pú-
blico de transporte vai operar para 
garantir a segurança sanitária 
dos passageiros. Na Europa, por 
exemplo, alguns países iniciaram 
políticas de incentivo ao uso de bi-
cicletas, como forma de reduzir a 
pressão do transporte público. As 
empresas de ônibus de Natal terão 
capacidade para garantir a condi-
ções biossanitárias para a seguran-
ça dos passageiros?

NQ - As empresas reforçaram 
as ações de limpeza dos veículos. 
Estamos acompanhando diaria-
mente o fluxo de passageiros, dis-
ponibilizando aumento da frota 
nos horários de pico. Há críticas 
sobre o possível aumento de con-
tágio nos ônibus. Mas isso não é 
verdade. O ônibus urbano é muito 
arejado; a ventilação é grande. Não 
é um lugar fechado. Aí, sim, o risco 
é ainda maior, como hospitais e 
supermercados. Temos poucos re-
gistros de contágios entre os opera-
dores do setor. Acreditamos que o 
transporte público é seguro. Temos 
a sugestão para aumentar a segu-
rança sanitária, que é a de adotar 
apenas o uso de cartão magnético 
entre os passageiros. Isso evitaria 
o manuseio de cédulas e moedas, 
reduzindo ainda mais a possibili-
dade contágio. A prefeitura deveria 
adotar isso. O carregamento das 
passagens pode ser feito por apli-
cativo. Não há dificuldades. 

O sistema está engessado. 
O modelo precisa ser 
moderno e competitivo, para 
que se possa corresponder 
às necessidades da 
população. (...) O que 
queremos é que seja um 
certame atrativo e viável”

“
NILSON QUEIROGA
CONSULTOR TÉCNICO DO SETURN
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EVOLUÇÃO |  Entre os dias 14 de maio e o dia 24 de junho, segundo levantamento da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), contágios pelo coronaírus entre os moradores da capital potiguar passou de 1% para 6,1% 

Entre os dias 14 de maio e o dia 
24 de junho, a quantidade de 
natalenses infectados pela Co-

vid-19 aumentou seis vezes. A taxa 
de contaminados passou de 1% da 
população para 6,1% ao longo do pe-
ríodo, segundo números divulgados 
pela pesquisa EpiCovid-19 BR.

O estudo foi conduzido pela coor-
denado pela Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel).  A análise abrangeu 
89.397 pessoas em 133 cidades do 
país para avaliar a proporção da po-
pulação com anticorpos para o novo 
coronavírus. 

No Rio Grande do Norte, os pes-
quisadores entrevistaram 1.725 pes-
soas nas cidades de Natal, Mossoró e 
Caicó. A capital lidera a taxa de pre-
valência de infectados com o novo 
coronavírus, com 6,1% da população 
contaminada pelo novo coronaví-
rus. O vírus foi encontrado em 5,6% 
da população de Mossoró, na região 
Oeste do Estado. Em Caicó, no Seridó 
potiguar, a taxa foi de 2,3%.

Segundo as estimativas da EpiCo-
vid-19, a capital potiguar tem, hoje, 
49 mil pessoas que têm ou tiveram 
a Covid-19. De acordo com dados da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), com dados do último sábado 
(05), a capital potiguar somava, ofi-
cialmente, 12.099 casos confirmados 
infecção pelo novo coronavírus. A 
cidade somava à época 506 mortes 
relacionadas com a doença.

Na primeira etapa da pesquisa, 
entre os dias 14 e 21, a partir dos 
dados da EpiCovid-19, Natal somava 
pouco mais de 8 mil de pessoas in-

Natal somava até o sábado (05) mais de 12 mil casos de confirmados de Covid-19

Estudo nacional aponta que Natal 
tem quase 50 mil casos de Covid-19

O Ministério Público do Trabalho 
no Rio Grande do Norte (MPT/
RN), o Ministério Público do Es-

tado do Rio Grande do Norte e o Minis-
tério Público Federal no Rio Grande do 
Norte (MPFRN) divulgaram nota em 
que se posicionam sobre a decisão do 
Governo do Rio Grande do Norte e da 
Prefeitura de Natal autorizando a rea-
bertura inicial e gradual da economia.

De acordo com o comunicado, a 
decisão contraria dados científicos de 
transmissibilidade do vírus do Comitê 
Científico do Rio Grande do Norte, do 
Comitê Científico do Consórcio Nor-
deste e da Fiocruz.

Segundo o documento, “uma de-
cisão sensata de reabertura exige a 
certeza quanto à estabilidade dos nú-
meros relativos aos critérios científicos 
indicativos, e, ainda, a previsão de um 

plano concreto e efetivo de testagem 
da população e medidas de vigilância 
epidemiológica, os quais não foram 
contemplados nem no decreto estadu-
al nem no municipal”.

Há a possibilidade de ação judicial 
e “lockdown” caso a taxa de transmis-
sibilidade da Covid-19 não diminua. 
“Assim, ao tempo em que informa à 
sociedade potiguar acerca da ausência 
de dados científicos que respaldem a 
abertura da economia, e considerando 
que não há previsão de testagens em 
grande escala, o MINISTÉRIO PÚBLI-
CO, por meio dos três ramos no Estado, 
estuda a adoção das medidas cabíveis 
para garantir o enfrentamento adequa-
do da pandemia no Estado e prevenir 
maiores, mais graves e irreversíveis 
danos à população”, detalha a nota 
produzida pelos órgão de controle. Órgãos criticam flexibilização do isolamento

Órgãos de controle no RN ameaçam 
judicializar pedido de lockdown

CORONAVÍRUS

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

fectadas. Após este período, avaliam 
os pesquisadores, houve um relax     
amento da regras de distanciamento 
social. As taxas da população cum-
prindo o isolamento sempre ficaram 
abaixo dos 50% entre maio e junho. 
Desta forma, o aumento da circula-
ção das pessoas permitiu a evolução 
da rápida da doença entre os nata-
lenses.

Em relação ao Brasil, segundo os 
dados entre 14 e maio e 27 de junho, 
a quantidade de brasileiros que já fo-
ram infectados pela Covid-19  passou 
de de 1,9% da população para 3,8%. 
A pesquisa foi patrocinada pelo Mi-
nistério da Saúde. O Governo Federal 
contratou pesquisadores do Ibope e 
forneceu os testes sorológicos rápi-
dos para análise da população.

 O município com maior preva-
lência no país, dentre os 133 investi-

gados, foi Sobral (CE), com 26,4% da 
população amostrada já tendo tido 
contato com o coronavírus. Além 
disso, Boa Vista (RR), com 22,6%, e 
Fortaleza (CE), com 20%, formam o 
pódio de cidades com a maior taxa 
de infectados de todo o Brasil.

O estudo EpiCovid-19 BR, que 
mapeia a epidemiologia do corona-
vírus no Brasil, concluiu as três fases 
previstas no cronograma original. 
A pesquisa foi feita em 133 cidades, 
espalhadas por todos os estados do 
Brasil. Na primeira fase, foi possível 
completar 200 ou mais das 250 en-
trevistas e testes previstas em 90 das 
133 cidades. Na segunda fase, 200 ou 
mais entrevistas e testes foram obti-
dos em 120 das 133 cidades. Na ter-
ceira fase, foi possível realizar 200 ou 
mais entrevistas e testes em todas as 
cidades participantes.

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

OLIPAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 33.305.230/0001-18, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo -  SEMUR/SGA a Licença de Instala-
ção e Operação para um loteamento habitacional, Smart City Natal II,  localizado no bairro Jardins, Zona 
Expansão Urbana, São Gonçalo do Amarante/RN. 

Jacira Teixeira Rocha de Oliveira
Sócia

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA, CNPJ: 03.845.812/0002-07 torna público 
que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 22/03/2023 em 
favor do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado 
na AV. PEDRO ALVARES CABRAL, CENTRO CEP: 59.184-000 no município de VERA CRUZ/RN.

SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES  
Sócio Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS)

O Sr José Edilson Barbosa, CPF 512.950.834-34, torna público que está solicitando ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação da 
Licença simplificada (RLS) para extração de areia no leito do rio Curimataú, localizado no município 
de Nova Cruz/RN.

Proprietário
José Edilson Barbosa

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00016/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da concor-
rência nº 00016/2020, cujo objeto é selecionar e contratar empresa especializada para execução de 
serviços elétricos no sistema de climatização da Unidade SEST SENAT – Natal/RN, conforme Edital e 
seus Anexos, em favor da Construtora Ângelo Diniz Eireli EPP (CNPJ 19.503.944/0001-00) no valor de 
R$ 124.597,25 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00018/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da concorrên-
cia nº 00018/2020, cujo objeto é selecionar e contratar empresa contratar empresa especializada para 
a prestação de serviços laboratoriais de exames radiológicos para tratamento odontológico, na espe-
cialidade ortodontia, para o SEST - Unidade B29 Natal/RN, conforme Edital e seus Anexos, em favor 
da ROC Radiologia Conceito LTDA (CNPJ 29.926.902/0001-35) no valor de R$ 234.330,00 (duzentos 
e trinta e quatro mil, trezentos e trinta reais).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Em documento publicado em 18 
de maio, o Conselho Regional de 
Medicina do Rio Grande do Nor-

te (Cremern) dispôs uma proposta de 
atendimento médico para os pacientes 
acometidos pela Covid-19. Neste docu-
mento, uma das medicações a serem 
utilizadas é a ivermectina. Segundo o 
conselho, foi em base neste documento 
que a Prefeitura de Natal decidiu a dis-
tribuição de 1 milhão de comprimidos 
do medicamento em unidades básicas 
do município e no Centro de Profilaxia.

Inicialmente, Cremern conside-
ra a situação atual da pandemia da 
Covid-19 e de que a automedicação é 
desaconselhável e prejudicial a saú-
de. Na proposta, são trazidos dados 
de um estudo internacional, de 169 
hospitais localizados em três conti-
nentes, sobre pacientes com Covid-19. 
“Outras alternativas terapêuticas têm 
sido estudadas, entre elas destaca-se 
a ivermectina”, diz. Nele é mostrado 
que a mortalidade global teve uma di-
minuição entre os grupos de pessoas 
que utilizaram a ivermectina como 
tratamento, com 1,4% de mortalidade. 
Já os que não utilizaram, tiveram uma 
porcentagem de 8,5. A mortalidade 
em pacientes que estavam submetidos 

à ventilação mecânica com o uso da 
ivermectina foi de 7,3% e os que não 
utilizaram o medicamento, 21,3%.

“Diante da emergência de saúde 
pública que estamos vivenciando, com 
ameaça de colapso da assistência de 
saúde em níveis secundário e terciário, 
e valorizando a experiência clínica exi-
tosa de outros centros que adotaram 
a atenção precoce aos acometidos 

pela Covid-19, este Conselho defende 
a possibilidade do médico optar por 
intervenções consagradas de acolhi-
mento e terapêutica, seguras, com 
riscos previsíveis e contornáveis, com o 
intuito de salvar vidas”, diz a Cremern 
no documento.

No entanto, outras entidades mé-
dicas criticam o uso do medicamento, 
como a Sociedade Brasileira de Pneu-

mologia e Tisiologia, que publicou, em 
29 de junho, um posicionamento sobre 
tratamento e profilaxia de coronavírus. 
“Não existem evidências científicas de 
que quaisquer das medicações dispo-
níveis no Brasil, tais como ivermectina, 
cloroquina ou hidroxicloroquina, isola-
das ou associadamente, colaborem pa-
ra melhor evolução clínica dos casos”, 
afirmou a entidade.

 DISTRIBUIÇÃO DE IVERMECTINA
O prefeito de Natal, Álvaro Dias 

(PSDB) anunciou na semana passada 
a proposta de distribuir a ivermectina 
no centro de profilaxia, localizado no 
ginásio Nélio Dias. “Vamos iniciar um 
trabalho de distribuição em massa da 
ivermectina, com todo o acompanha-
mento médico necessário”, explicou 
ele, em publicação no Twitter.

Segundo o titular da Secretaria 
Municipal de Saúde, George Antunes, 
serão adquiridos 1 milhão de compri-
midos de ivermectina. 

O fármaco será distribuído no 
centro de tratamento do ginásio Nélio 
Dias e nas unidades básicas de saúde. 
A distribuição, ainda de acordo com o 
município, será feita mediante prescri-
ção médica.

Cremern defende ivermectina no 
combate da Covid-19 em Natal 
SAÚDE |  Conselho Regional de Medicina defende a possibilidade de o médico optar pelo uso da invermectina para o tratamento de pacientes 
acometidos pela infecção do novo coranavírus, mesmo “com riscos previsíveis e contornáveis”; utilização do fármaco é alvo críticas no Brasil

Cremern publicou em maio documento defendendo o uso da ivermectina contra a Covid-19

ELPÍDIO JR 

O Agora RN recebeu uma denún-
cia anônima de um homem do 
município de Santa Cruz, no 

Agreste potiguar, onde cinco respira-
dores entregues pelo Governo Estadual 
para as Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) do hospital da cidade permane-
cem nas caixas, pois não foram instala-
dos pela prefeitura.

“A governadora Fátima Bezerra 
enviou no começo de junho os respira-
dores, que estão fechados, quase trinta 
dias (depois). Já morreram vários santa-
cruzenses e vão morrer muito mais. Os 
respiradores trancados em um quarto, 
maltratando e humilhando”, dispara o 
denunciante.

Ele mostra os equipamentos em-
pacotados, ainda dentro das caixas. O 
vídeo é concluído com um desabafo: 
“Estou indignado, insatisfeito. Isso é 
sacanagem que o poder público mu-
nicipal faz com Santa Cruz. Por favor, 
senhor prefeito, salve nosso povo. Co-
loque os respiradores para funcionar, 
prefeito. Pelo amor de Deus”.

O município é gerido por Ivanildo 
Ferreira (PSB). Mais de 240 pessoas 

morreram à espera de um leito para tra-
tamento de coronavírus no Rio Grande 
do Norte. Ao todo, o número de mortos 
foi de 234 pessoas nessa lista de espera. 
Este é o segundo maior motivo pelo 
cancelamento da regulação, depois da 
expiração das solicitações.

As informações são da platafor-
ma Regula RN, do Governo do Esta-
do, que possui dados e informações 

sobre a situação dos leitos no estado. 
A impossibilidade do transporte é 
outro motivo que interfere no acesso 
das pessoas aos leitos. De acordo com 
o levantamento, cerca de 149 solicita-
ções foram canceladas por dificulda-
des no deslocamento. Ainda segundo 
a plataforma, até o último dia 29, 32 
pacientes já estavam regulados e no 
aguardo da locomoção.

Denúncia foi feita por um morador de Santa Cruz que acessou a área interna do hospital

Respiradores para leitos de UTI 
estão abandonados em Santa Cruz 

DESCASO

REPRODUÇÃO

Natal terá aumento na frota de 
ônibus do serviço transporte 
público  a partir desta segun-

da-feira (06), segundo a Secretaria 
de Mobilidade Urbana (STTU). Após 
mais de 100 dias com apenas 44% 
de veículos circulando pela cidade, 
em razão das regras de isolamento 
social, o sistema vai passar a operar 
com 70%  da capacidade.

O reforço no número de veículos 
acontece após reclamações de pas-
sageiros desde a retomada de parte 
das atividades comerciais da capital 
potiguar. Desde a última quarta-feira 
(1º), parte das atividades comerciais 
e de serviços da capital voltaram a 
abrir as portas, gerando aumento da 
demanda para o setor de transporte.

Apesar da flexibilização, a frota 
continuou operando com 44% da 
capacidade. A STTU alegou que para 
aumentar a frota precisou enviar um 
ofício solicitando aumento da carga 
de ônibus às empresas ligadas ao 
Sindicato das Empresas de Transpor-
tes Urbanos de Passageiros de Natal 
(Seturn). 

Com isso, o sistema operará com 
70% da frota de dias úteis de segunda 
a sexta-feira, ou seja, o equivalente ao 
sábado, a partir de segunda-feira (06). 
Com essa operação, a STTU determi-
nou que sejam cumpridos os horários 
programados para o sábado, que já 
são conhecidos pela população e per-
mitirá que essa se programe melhor. 
Já aos sábados, de acordo com a pas-
ta, será realizada a programação de 
domingos, o que equivale a 50% da 
frota de dias úteis.

Setor estava operando com 44% da frota

STTU aumenta frota 
de ônibus para 70% 

TRANSPORTE

SERVIÇO

Os serviços de renovação da 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) e abertura de processo de 
primeira Habilitação voltam a ser 
oferecidos pelo Departamento Es-
tadual de Trânsito do RN (Detran) 
a partir da próxima terça-feira (07).

Para o usuário que deseja 
renovar a CNH, o procedimento 
é simples e deve ser iniciado por 
meio do acesso ao site do Detran 
(www.detran.rn.gov.br). No ícone 
“CNH” (no centro da página do si-
te), o cidadão clica e logo é direcio-
nado para uma nova aba onde são 
solicitados os números do CPF 
e do Registro da CNH. Preenche 
os dados e escolhe a opção “não 
sou robô”, clicando em seguida no 
botão “consultar”. Logo estará na 
página de acesso as suas informa-
ções, onde é possível escolher a 
opção “Renovação de CNH”.

Já em relação ao processo 
de retirada da primeira Habilita-
ção, basta o cidadão se dirigir ao 
Centro de Formação de Condutor 
(CFC – autoescola) solicitando a 
abertura do processo. 

Após isso, será efetivado os 
exames clínicos (médico e psi-
cológico) e, sendo aprovado, já 
poderá iniciar as aulas teóricas 
de trânsito via sistema online do 
CFC.

DETRAN VOLTA A 
ABRIR SERVIÇO DE 
RENOVAÇÃO DE CNH E 
1ª HABILITAÇÃO NO RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

BARGAL LTDA, CNPJ nº 70.021.001/0001-06, torna público que requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada, para uma Criação de Animais (Bovinocultura Extensiva), localizado na 
Fazenda Lagoa do Meio, S/N, Zona Rural, Serrinha/RN.

BARGAL LTDA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LUCILENE LOPES DA SILVA EIRELLI ME, CNPJ: 19.034.728/0001-62, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico de Goiani-
nha/RN – SEDAU, a Licença de Regularização de Operação – LRO, com prazo de validade 
até 01 de Julho de 2022, em favor do empreendimento Loteamento Urbano com 278 Lotes, 
denominado “Loteamento São Miguel”, localizado em RN 003 s/n Centro Goianinha – RN.

LUCILENE LOPES DA SILVA
Sócia Proprietária

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

NOSSA SENHORA APARECIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 
CNPJ: 07.492.224/0002-98 torna público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de 
validade até 22/03/2023 em favor do empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combus-
tíveis Líquidos, Localizado na AV. PEDRO ALVARES CABRAL, CENTRO CEP: 59.184-000 no município 
de VERA CRUZ/RN.

ANA PATRICIA OLIVEIRA SILVA  
Sócia

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

OLIPAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, 33.305.230/0001-18, torna público que rece-
beu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA a Licença Prévia, com prazo 
de validade até 10/03/2021 em favor do empreendimento Smart City II, localizado no bairro Jardins, Zona 
Expansão Urbana, São Gonçalo do Amarante/RN. 

Jacira Teixeira Rocha de Oliveira
Sócia

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020, com o objetivo de CONTRA-
TAR EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:

a) LOTE I – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO 
PORTO BRASIL NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN;

b) LOTE II – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS 
NO DISTRITO DE MANGABEIRA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SU-
PERFICIAL E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/
RN. A sessão pública dar-se-á no dia 24/07/2020, às 09h00min. Devido a pandemia a CPL só receberá os 
envelopes e posteriormente fará o julgamento. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. Macaíba/RN, 03/07/2020. CPL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O dono da Arte C, uma das 
maiores agências do mer-
cado potiguar, o publicitá-

rio Arturo Arruda acredita que o 
papel das agências neste momento 
de pandemia é se tornar cada vez 
mais relevantes para seus clientes. 
Neste contexto, diz ele,  as lições 
ensinadas pelas maior crise sanitá-
ria do século são muitas

Agora RN - Como o senhor acha 
que o mercado publicitário poti-
guar sairá dessa pandemia?

 Arturo Arruda -  O mercado 
publicitário tem tudo para sair 
fortalecido dessa crise. Me refiro 
ao reconhecimento, relevância 
e protagonismo desempenhado 
pela comunicação nesses tempos 
de pandemia. Nunca fomos tão 
demandados estrategicamente 
pelos nossos clientes como nesses 
tempos de coronavírus. Se por 
um lado estamos sofrendo, como 
todos os segmentos, a queda de 
receita em decorrência da retração 
econômica, por outro lado esta-
mos ganhando eficiência, estamos 
nos reinventando e consolidando 
nossa relação com os anunciantes.

Agora - O senhor escreveu re-
centemente um artigo no qual 
sugere que a pandemia também 
pode ser uma oportunidade para 
as novas gerações recomeçarem. 
Poderia explicar melhor?

AA - Escrevi este artigo a que 
você se refere no início do isola-
mento social (19/03), e intitulei-o 
“Coronavírus, seria o reset que 
muitos pediam? ”. Nele eu trago al-
gumas reflexões, uma delas para a 
possibilidade que a pandemia está 
dando para o mundo recomeçar 
tudo do zero, inclusive consertan-
do aquilo que tanto reclamamos e 
pessimistamente concluímos que 
só teria jeito se reconstruíssemos o 
mundo... na verdade, a mensagem 
vale tanto para as novas gerações 
como para as atuais e mais antigas. 
A pandemia está nos dando uma 
oportunidade de ouro de praticar-
mos mais solidariedade, respeito, 
ética, cidadania, honestidade, 
equilíbrio nas relações clientes ver-
sus Prestadores de serviço, Patrão 
versus Colaborador, Governo ver-
sus iniciativa privada e por aí vai.

Agora - O que muda nessa pan-
demia a relação entre agências e 
clientes?

AA - Acredito que a grande mu-
dança será na percepção por parte 
dos clientes perante aquilo que po-
de e deve extrair de suas agências. 
Passou o tempo em que os clien-
tes buscavam em suas agências 
apenas a criação de chamativos 

RETOMADA VAI ABRIR NOVOS 
MERCADOS, DIZ ARTURO ARRUDA
ENTREVISTA | Para diretor da agência Art & C, o 
publicitário Arturo arruda, “pisar no freio” na retomada 
significará facilitar caminho para a concorrência

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

anúncios publicitários, fossem 
eles anúncios de jornal, rádio ou tv. 
Hoje, os clientes buscam experiên-
cia, informação, direcionamento, 
estratégia, além claro, de criativi-
dade. Penso que, finalmente, as 
agências estão criando condições 
de serem reconhecidas, valoriza-
das e bem remuneradas por aquilo 
que elas têm de melhor a oferecer: 
criação de soluções. Com as redu-
ções de investimentos e das verbas, 
o comissionamento sozinho não 
paga a conta das agências, por isso 
acredito que aquelas agências que 
conseguem ser percebidas como 
relevantes para seus clientes, con-
seguirão o merecido reconheci-
mento. 

Agora - Anunciantes vão pisar 
ainda mais no freio com a crise 
sanitária. Como as agências devem 
direcionar seu relacionamento 
com eles?

AA - Seria um erro estratégico 
pisar no freio nos investimentos 
em comunicação. A retomada da 

economia será uma grande opor-
tunidade para conquistar mercado 
e espaço, ou para aqueles que se 
intimidarem, perderem mercado. 
Aqui mesmo no RN temos visto 
a chegada de grandes marcas, 
segmentos que antes disputavam 
mercado apenas entre concor-
rentes locais como, por exemplo, 
material de construção, ensino su-
perior, hospitais e clínicas, pet cen-
ter, tecnologia e informática etc.  
E, agora disputam com grandes 
anunciantes. Se os locais adota-
rem a estratégia de “pisar no freio”, 
estarão correndo o sério risco de 
facilitarem o caminho para os con-
correntes de fora. E para aqueles 
segmentos que já tinham ou não 
têm concorrentes de fora, cabe se 
posicionar pós-Covid, informar 
aos seus consumidores as novas 
maneiras de acessar os produtos e 
serviços.

Agora - E, finalmente, o que o 
senhor diria aos empresários nes-
se momento tão difícil para todos?

AA - Acreditem no Brasil, a 
crise vai passar, as marcas mais 
lembradas, as mais fortes, sairão 
na vantagem; e usem a comuni-
cação a favor dos seus negócios. E 
principalmente, lembrem-se que 
comunicação é uma atividade es-
tratégica, fundamental e que deve 
ser entregue e desenvolvida por 
uma equipe sênior, profissional, 
estruturada e capaz de usar essa 
importante ferramenta em prol 
do crescimento e consolidação no 
mercado. As agências são aliadas 
dos anunciantes, estamos do mes-
mo lado do balcão. Ambos lutamos 
por mais venda, crescimento e 
conquista dos mesmos objetivos. 
Não escondam informação estra-
tégica das suas agências.

A pandemia está nos dando 
uma oportunidade de 
ouro de praticarmos mais 
solidariedade, respeito, ética, 
cidadania, honestidade, 
equilíbrio nas relações 
clientes versus Prestadores 
de serviço”

“
ARTURO ARRUDA 
PUBLICITÁRIO
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TRABALHO | Após mais de 100 dias com as portas fechadas,setor de alimentação recebeu autorização para 
voltar a funcionar, porém bares e restaurantes terão de cumprir diversas regras de segurança biossanitária

Os bares e restaurantes de Natal 
voltam a abrir as portas na 
quarta-feira (07). Após mais 

de 100 dias fechado na capital do Rio 
Grande do Norte, o setor de alimenta-
ção recebeu autorização para voltar 
a funcionar. Poderão receber clientes 
estabelecimentos com até 300 metros 
quadrados, que permitam até quatro 
pessoas por mesa,   desde que mante-
nham o espaçamento de dois metros 
entre cada uma delas.

A retomada dos serviços dos esta-
belecimentos está prevista no Plano de 
Retomada das Atividades Econômicas 
de Natal, que foi iniciado no último dia 
1º de julho. Para o restante do Estado, 
a reabertura acontece na quinta-feira 
(08). Apesar da abertura, os locais au-
torizados estão proibidos comerciali-
zar ou permitir o consumo de bebidas 
alcoólicas.

O setor de alimentação registra nú-
meros negativos durante a paralisação 
das atividades. Os estabelecimentos 
acumulam números recordes de de-
missões e fechamento de unidades. Os 
empresários esperam que a retomada 
permita a recuperação fluxo de caixa e, 
com isso, evitar novas demissões.

O setor de bares e restaurantes fe-
chou mais de 1 milhão de empregos no 
Brasil, segundo a Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes. A entidade 
estima que a paralisação registra um 

Setor de alimentação fechou 1 milhão de postos de trabalho no País, segundo a Abrasel

Bares e restaurantes de Natal voltam 
a funcionar na próxima quarta-feira

BNDES prorroga linha de crédito 
para pequena e média empresa
O Banco Nacional de Desenvol-

vimento Econômico (BNDES) 
anunciou a prorrogação da linha 

BNDES Crédito Pequenas Empresas 
até 31 de dezembro, com orçamento 
ampliado em mais R$ 5 bilhões. O or-
çamento da BNDES Crédito Pequenas 
Empresas já tinha sido ampliado em R$ 
5 bilhões, ainda em março, no primeiro 
conjunto de medidas do banco de fo-
mento para mitigar a crise causada pela 
pandemia de covid-19. A nova amplia-
ção foi decidida após os R$ 5 bilhões da 
ampliação de março terem sido total-
mente contratados.

Segundo o BNDES, desde março, 
foram aprovadas 16.318 operações 

com 15.094 empresas, que empregam 
372.800 pessoas. “A média do valor do 
empréstimo por operação ficou em tor-
no de R$ 318 mil. O principal setor eco-
nômico contemplado foi o de comércio 

e serviços, com 79,7% dos recursos, 
seguido pelo de indústria de transfor-
mação (19,5%), agronegócio (0,7%) e 
indústria extrativista (0,1%)”, diz a nota, 
divulgada neste sábado pelo BNDES.

A BNDES Crédito Pequenas Empre-
sas já existia antes da crise da pandemia. 
Em janeiro, tinha passado por uma am-
pliação, ao passar a aceitar pedidos de 
crédito de empresas com faturamento 
anual de até R$ 90 milhões. Em janeiro, 
o valor máximo dos empréstimos tam-
bém foi elevado de R$ 500 mil para R$ 10 
milhões a cada 12 meses. 

Em março,  passou a aceitar pedido 
de empresas com faturamento anual 
de até R$ 300 milhões.

Crédito foi ampliado para R$ 5 bilhões 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RECURSO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

- Sempre aferir de temperatura de clientes, fornecedo-
res e trabalhadores

- Readequação dos salões, com distanciamento de 
dois metros entre as mesas e 1 metro entre clientes

- Instalação de áreas de lavabo, disposição de álcool 

em gel em pontos do local

- Organizar turnos específicos para limpeza, sem con-
tato com as demais atividades do estabelecimento

- Cobrir máquina de pagamento de cartão com filme 
plástico para facilitar a higienização

SAIBA COMO SERÁ A REABERTURA:

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA PARA RESTAURANTES

FASE ALIMENTAÇÃO 1
Permitida abertura de restauran-

tes, lanchonetes e food parks de até 
300 metros quadrados, com mesas de 
até quatro pessoas. Venda e consumo 
e venda de bebidas alcoólicas estão 
proibidos. Os estabelecimentos terão 
manter distância de dois metros entre 
as  mesas. Distância entre os clientes 
será de 1 metro. Válido a partir do dia 
07 de julho em Natal. Restante do Es-
tado abre no dia 08.

FASE ALIMENTAÇÃO 2
Abertura de restaurantes, lan-

chonetes e food-parks acima de 
300 metros quadrados. Regras de 
distanciamento e de segurança são 
as mesmas descritas na Fase 1 de 
eabetura. Decretro proíbe promo-
ção de shows. Prevista para iniciar 
no dia 28 de julho em Natal. Para o 
restante do Rio Grande do Norte, a 
reabertura acontece no dia 29 de 
julho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

REAVISO DE LICITAÇÃO Nº 010/2020
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0033/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que a 
licitação inicialmente marcada para o dia 25/03/2020 às 08h30min, suspensa por decreto municipal, 
acontecerá no dia 16/07/2020 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 
PARA O EXERCICIO DE 2020. O edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, 
Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

REAVISO DE LICITAÇÃO Nº 012/2020
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0032/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que a 
licitação inicialmente marcada para o dia 30/03/2020 às 08h30min, suspensa por decreto municipal, 
acontecerá no dia 20/07/2020 às 08h30min, na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 
AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2020. O edital e seus anexos encontra-se à 
disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na 
integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com. 

Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal

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 INTIMAÇÃO 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 quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de 
nº 0800683-09.2020.8.20.5001, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), em que é Autor(a) BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Réu IVAN CARVALHO CRUZ, que pelo presente Edital, 
INTIMA, IVAN CARVALHO CRUZ, inscrito no CPF/MF nº 011.644.927-64, residente e domiciliado na 
Rua Jorge Tavares da Silva, 0, (Lot Algimar), Pajuçara, Natal/RN - CEP: 59133-155, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para, em 15 (quinze) dias, proceder com o pagamento da quantia indicada 
na petição inicial sob ID 52277822, a saber, R$ 175.004,19 (cento e setenta e cinco mil e quatro reais 
e dezenove centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante exequendo e 
honorários advocatícios no mesmo percentual. sem prejuízos do prazo de 15 (quinze) dias para o 
executado apresentar impugnação ao presente cumprimento, independente de penhora ou de nova 
intimação, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento 
de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria. 
Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 19 de junho de 2020, Eu, Josilando Nunes da Silva, 
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. (documento 
assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 AGORA (RN) 02 e 03/07/2020 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

HÍDRICOS – SEMARH
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – 

CAERN
CNPJ 08.334.385/0001-35

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas desta Companhia, a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 15 de julho de 
2020, às 10 horas, na sua sede social, localizada a Av. Senador Salgado Filho, 
1555 - Tirol, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Eleição de membros para composição do Conselho Fiscal.

Natal/RN, 03 de julho de 2020
DIRETORIA EXECUTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

*EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN - CNPJ: 08.144.792/0001-80. 
CONTRATADA: DR & J LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ: 17.382.733/0001-30. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONVENCIONAL COMDRENAGEM SUPERFICIAL DAS 
RUAS PROJETADA 01, PROJETADA 02 E PROJETADA 06, SITUADAS NO MUNICÍPIO DE 
SERRINHA/RN. R$ 315. 158,56 (Trezentos e quinze mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta 
e seis centavos). VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços. Fundamentação: 
TP 007/2019 – Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Contrato de Repasse nº 1053812-
22/2018.

Serrinha/RN, 27 de Abril de 2020.
SEGNATÁRIOS: JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

PREFEITO MUNICIPAL - PELA CONTRATANTE.
DR & J LOCAÇOES E SERVIÇOS – EIRELI – EPP - CNPJ: 27.776.149/0001-13

DIEGO RODRIGO GUEDES DE OLIVEIRA - CPF Nº. 013.651.734-02 - PELA CONTRATADA.

*PUBLICADO POR INCORREÇÃO
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Um dos nomes mais celebra-
dos da educação privada 
potiguar, o empresáio Paulo 

de Paula também é conhecido pelo 
pragmatismo e a capacidade de 
transformar empreendimentos na 
área em projetos muito bem-suce-
didos. Nessa entrevista, como não 
poderia deixar de ser, ele fala sobre 
as consequências da pandemia do 
novo coronavírus para as escolas 
que atuam em todo os níveis e 
sustenta: tudo agora dependerá da 
adaptação ao novo normal.

Agora RN - Como empresário 
da educação há muitos anos, como 
o senhor nos resumiria a crise sani-
tária do coronavírus ao segmento?

Paulo de Paula – Essa pan-
demia pegou o setor educacional 
– como, de resto, todos os setores 
e cadeias produtivas – em cheio. 
E foi direto também nas famílias, 
atingindo tanto as crianças do In-
fantil, como os meninos do Funda-
mental e os jovens do Ensino Mé-
dio e Superior. Mas tingiu a todos 
de formas diferentes. No infantil, 
obrigou muitos pais a lidarem com 
uma situação sem o menor prepa-
ro e com limitações de conectivi-
dade pela internet, morando em 
apartamentos pequenos. E, é claro, 
isso exigiu muito das famílias. Cal-
culo que cerca de 40% das escolas 
privadas não acompanharam esse 
processo.

Agora – E com relação ao ensi-
no fundamental?

PP – No ensino fundamental 
não há como as escolas não acom-
panharem esse momento, já que se 

AULA ONLINE TERÁ FORÇA MAIOR NO 
PÓS-PANDEMIA, DIZ PAULO DE PAULA
ENTREVISTA | Fundador da Universidade Potiguar e por trás 
do Colégio Porto, empresário Paulo de Paula analisa cenário 
educacional por pandemia e considera precpitada a  retomada 
das aulas no Rio Grande do Norte para o mês de agosto

BRUNO POVOA

trata de uma questão regulamen-
tada. Mesmo assim, as famílias so-
freram muito, tendo as escolas a se 
adaptarem a este momento.

Agora – E no ensino médio?
PP – No ensino médio houve 

uma interação maior do aluno 
com as escolas e estas, por sua vez, 
muitas delas, foram obrigadas a se 
reinventar para atender seu públi-
co.

Agora – No ensino superior a 
resposta também foi favorável?

PP – Com a experiência dos 

alunos ao on line é claro que a 
adaptação foi bem mais favorável, 
mas também pegou o setor em 
cheio. Ao ponto de empresas como 
capital aberto do setor terem gran-
des perdas no valor de suas ações.

Agora – Então, quais as con-
sequências podemos esperar do 
ensino em todas as suas faixas a 
partir de agora com a pandemia?

PP – Com certeza podemos 
esperar um avanço do on line em 
todos os níveis a partir de agora 
nesse novo normal. E as escolas 
precisarão a se adaptar a isso.

Agora - O senhor vislumbra a 
possibilidade de fusões entre ins-
tituições do ensino privado como 
consequência da pandemia ou o 
mercado tenderá a se adaptar sem 
muitas mudanças?

PP – O resultado da pandemia 
para as escolas como empresas é 
realmente inusitado. Muitas esco-
las pequenas não terão condição 
de voltar ao que era antes da crise 
e fecharão e já acontece uma con-
centração no setor na forma de 
fusões, incorporação e ofertas pu-
blicações de ações na Bolsa de Va-

lores e a venda de grandes escolas, 
como já aconteceu recentemente 
em Natal.

Agora - Na sua opinião as au-
toridades estaduais estão lidando 
bem com esse momento?

PP – O governo vem atuando 
dentro do possível em relação ao 
setor educacional. Não há muito a 
se fazer, já que se trata de um seg-
mento – a exemplo de outros – que 
deve seguir protocolos e aguardar 
essa reabertura, até onde se sabe, 
para meados de agosto, o que eu 
acho precipitado ainda, já que não 
é a escola o único fator de risco. 
Muitos desses jovens se deslocarão 
de ônibus e não é tão simples ad-
ministrar esse processo. 

Agora - Em poucas palavras, o 
que o senhor diria para os empre-
sários potiguares neste momento 
extremamente delicado.

PP – Diria que acontecerão de 
fato mudanças de hábitos. E quem 
entender melhor esse momento de 
mudanças de hábitos ancorado em 
tecnologia vai sair na frente, inclu-
sive, mais fortalecido.

 O resultado da pandemia 
para as escolas como 
empresas é realmente 
inusitado. Muitas escolas 
pequenas não terão 
condição de voltar ao que 
era antes da crise e fecharão 
[as portas]”

“
PAULO DE PAULA 
EMPRESÁRIO

Instituições vão receber de R$ 800 mil a R$ 4 milhões, segundo projeto de investimento

MEC anuncia repasse de R$ 200 
milhões para universidade e IFs

RECEITA

O Ministério da Educação (MEC) 
anunciou o repasse de cerca 
de R$ 200 milhões para inves-

timentos em infraestrutura e equipa-
mentos nas universidades e institutos 
federais. As instituições receberão de 
R$ 800 mil a R$ 4 milhões, de acordo 
com o projeto selecionado. 

O secretário executivo do MEC, 
Antonio Paulo Vogel, explicou que os 

recursos serão investidos em três fren-
tes: segurança, com ações para comba-
te a incêndio e pânico, acessibilidade 
e vigilância monitorada; redução de 
despesas futuras, como aquisição de 
placas de energia fotovoltaica e reto-
mada de obras; e investimentos em 
equipamentos de tecnologia de infor-
mação e comunicação.

De acordo com Vogel, parte do 

montante também será utilizado para 
compra de equipamentos para escolas 
médicas. Além disso, o MEC anunciou 
que vai incrementar o orçamento da 
Empresa Brasileira de Pesquisa e Ino-
vação Industrial (Embrapii). Ampliado 
de R$ 28 milhões para R$ 50 milhões, o 
orçamento que vai possibilitar a aber-
tura de um edital para o credencia-
mento de novas universidades.

REPRODUÇÃO
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MÚSICA | Lucas Dias, mais 
conhecido como “Dias Blue” 
na cena artística natalense, 
acredita na profundidade 
da música – representada 
perfeitamente pela cor azul  

NATHALLYA MACEDO
SUBEDITORA DO ONLINE

Aos 22 anos, Lucas Dias perse-
gue os mistérios da vida e das 
relações pessoais através de 

músicas autorais inclinadas à nova 
MPB. Com elementos sonoros que 
marcaram os anos 80 e um mix de 
eletrônico contemporâneo, surgiu 
a carreira de Dias Blue (azul, em 
inglês), nome artístico do jovem. “É 
uma cor que sempre esteve presente 
em tudo e que simboliza profundi-
dade”, revelou. 

Paraibano, Lucas começou a 
morar em terras potiguares em 
2007 e conta que, desde então, vê 
na arte um refúgio. “Sempre soube 
que era artista. Mas meu movimen-
to ao longo da vida foi de tentar 
encontrar meu espaço. Já fiz teatro, 
publiquei um livro e tive projeto 
de fotografia. No entanto, sentia 
que não era minha melhor versão. 
Foi quando comecei a compor em 
2016. Esse momento foi quase uma 
epifania, percebi que a música é o 
lugar que consigo exercer todas as 
minhas inclinações artísticas de 
forma plena”.    

Depois de aprender a tocar vio-
lão praticamente sozinho, Lucas ini-
ciou o processo de composição do 
que se tornaria seu primeiro EP, in-
titulado “A vida é só uma”. Com seis 
faixas, a coletânea foi lançada em 
agosto do ano passado em um show 
com ingressos esgotados. “Meu som 
tem bastante influência da música e 

da literatura nacional. Gosto muito 
do cantor Silva e do poeta Manoel de 
Barros, por exemplo”.   

“Mais”, uma das músicas do EP, 
transfere sensações de paz e leveza 
presentes em batidas dançantes, 
além de frases reconfortantes e, 
simultaneamente, excêntricas. O 
clipe para a faixa, aliás, foi gravado 
durante o período de quarentena e 
exibe vídeos caseiros do cantor em 
momentos de descontração.  

PRIMEIRO ÁLBUM  
Nesta segunda-feira (6), Dias 

Blue lança um financiamento co-
letivo com o objetivo de captar re-
cursos para a produção do primeiro 
álbum, que vai se chamar “Das tri-
pas coração” e que deve contar com 
10 composições autorais. “Quero 
trazer uma paleta diversificada de 
referências neste novo trabalho. 
Como dá para imaginar pelo nome, 
o disco vai tratar também das trans-
formações que todo coração partido 
enfrenta”, contou.  

O financiamento deve cobrir os 
custos para a gravação em estúdio 
e a recompensa virá em forma de 
música. “Mesmo sendo constan-
temente influenciado por minhas 
experiências pessoais, acredito que 
a arte é coletiva. Sempre há identi-
ficação e conexão, é bom saber que 
existe alguém no mundo lidando e 
superando situações semelhantes”. 
O plano é lançar o projeto em 2021. 
Para conhecer, acesse instagram.
com/diasblue 

FO
TO

S: IAN
 RASSARI
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SEPARANDO
Atendendo a um pleito 

da comunidade acadêmica 
de Currais Novos, o reitor 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, Daniel 
Diniz, resolveu desmembrar a 
administração dos cursos em 
Caicó e Currais Novos.

AUTONOMIA
Dessa forma, o Centro 

Regional de Ensino Superior 
do Seridó (CERES), com sede 
em Caicó, não � cará mais 
responsável pelos cursos em 
Currais Novos, que passarão a 
integrar uma unidade acadêmica 
autônoma vinculada diretamente 
à Reitoria, sem mais nenhuma 
vinculação com Caicó.

CRIVO
Ao responder a uma ‘ação 

jurídica’ que ‘denuncia’ o Governo 
Fátima Bezerra por antecipar 
R$ 1,75 milhão a uma OS para 
aquisição de UTIs no João 
Machado, a secretária estadual 
de Comunicação Guia Dantas 
lembrou que “o adiantamento 
se deu após decisão da Justiça 
Federal e aquiescência do MPRN 
e Cremern”. “É luta”, escreveu ela 
em seu Twitter.

AJUDA
Preocupado com as 

di� culdades � nanceiras das 
empresas potiguares, o deputado 
Vivaldo Costa (PSD) solicitou ao 
governo estadual, por meio da 
Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico (Sedec), a criação do 
programa Empresa Cidadã.

FINANCEIRO
O parlamentar acredita 

que a medida pode auxiliar 
na recuperação das � nanças. 
“Diante da crise causada pela 
pandemia do novo coronavírus, 
é imprescindível que haja 
uma proteção às empresas e 
entidades jurídicas que tiveram 
o seu faturamento gravemente 
afetado”, avaliou o parlamentar 
durante sessão remota da 
Assembleia Legislativa.

SITUAÇÃO DIFÍCIL
Matéria publicada pela 

revista Veja a� rma que o 
momento não é nem de longe 
favorável à � exibilização das 
regras contra o novo coronavírus 
e retomada da economia – 
mesmo que gradual – aqui no RN.

CRESCENDO
Segundo a reportagem, as 

diferentes curvas da covid-19 
pelo Brasil apontam que 
enquanto o Ceará apresenta 
estabilização ou redução da 
epidemia, “outros, como Bahia 
e Rio Grande do Norte, vivem 
aumento exponencial da doença”.

CRIME
Na última sexta-feira, 

03, a vereadora Divaneide 
Basílio recebeu no “Conecte-
se com Diva” a doutora em 
farmacologia e professora da 
UFPB Bagnólia Costa. O debate 
girou em torno da distribuição 
em larga escala da Ivermectina 
e da Cloroquina - que não têm 
e� cácia comprovada contra 
Covid-19 - como instrumento 
de combate ao coronavírus em 
Natal.

“Ninguém deve se 
automedicar e con� ar em 
uma substância que não teve 
comprovação quanto à e� cácia. 
Incentivar a automedicação 
pode ser criminoso”, declarou 
Divaneide.

TECIDO INTELIGENTE
A inovação da indústria 

têxtil brasileira promete efeito 
antiviral que impede a adesão 
do coronavírus ao vestuário. 
Mas, atenção, isso não signi� ca 
que os tecidos eliminem o 
vírus de� nitivamente. O passo 
importante é a criação de 
tecidos que deixam a cepa 
inativa. Roupas e máscaras 
já estão começando a ser 
fabricadas de forma a impedir 
essa adesão. 

BOICOTE CONTINUA
Embora esteja tentando 

reverter a decisão do boicote 
contra discurso de ódio 
de mais de 750 empresas, 
como Coca-Cola, Hershey e 
Univeler, o Facebook ainda 
não convenceu os poderosos 
anunciantes, que não recuaram 
do movimento, fazendo 
as redes sociais de Mark 
Zuckerberg seguirem perdendo 
grandes patrocinadores - nos 
últimos dias, Walgreens, Best 
Buy, Ford e Adidas aderiram ao 
movimento.

ADERINDO
Inclusive, os maiores bancos 

do Canadá con� rmaram na 
última sexta-feira, 3, que se 
juntaram ao boicote contra 
anúncios no Facebook, iniciado 
por grupos de direitos civis dos 
EUA que tentam pressionar 
a maior plataforma de mídia 
social do mundo a tomar 
medidas concretas para 
bloquear o discurso de ódio.

À FRENTE
A grife italiana Gucci, atenta 

ao movimento que cobra mais 
representatividade no mundo 
da moda, inovou e divulgou na 
semana passada a sua primeira 
campanha estrelada por uma 
modelo com síndrome de 
Down. Ellie Goldstein, de 18 
anos, é natural de Essex, no 
Reino Unido.

DANIELAFREIREDANIELA

Deputado federal Rafael Motta em Brasília com o presidente na-
cional da Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals. Entre outros pontos, 
eles conversaram sobre a crise na saú de, provocada pelo novo 
coronaví rus, e os efeitos nos municí pios potiguares

As jornalistas Emmily Virgílio e Heloísa Guimarães 
trabalhando protegidas contra o novo coronavírus

RÁPIDAS
>> Patrulhamento ideológico 

não é papel do Judiciário, diz juiz 
ao negar medida contra Weintraub.

>> Falando nisso: O ministro 
Celso de Mello, do STF (Supremo 
Tribunal Federal), decidiu enviar 
para a Justiça Federal do Distrito 
Federal o caso que apura a suposta 
prática de racismo do ex-ministro 
Abraham Weintraub (Educação) 

forma diferente da primeira e que 
será necessária uma mudança de 
conduta em grande escala.

>> Coronavírus: pandemia fez 
disparar a procura por bunkers nos 
EUA entre associados a milionários 
ou a pessoas que acreditam que 
o mundo está prestes a acabar. 
Os abrigos têm atraído clientela 
variada.

em postagens na internet. A saída 
do comando do ministério fez com 
que Weintraub perdesse o direito 
ao foro privilegiado.

>> Peter Piot, virologista: 
“Estamos só no começo da 
pandemia do coronavírus”. O 
pesquisador belga acredita que a 
segunda onda poderá assumir uma 

Senadora Zenaide Maia mantendo a sua rotina de 
trabalhos em regime de ‘home-offi ce’ para garantir a 
distância contra a covid-19
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEG – A Lua se aproxima de Saturno ao raiar do dia e logo 
em seguida ingressa em sua Casa 11, morada dos seus 
ideais. Essas energias vão renovar as suas esperanças ao 
mesmo tempo em que te darão mais traquejo e foco para 
lidar com seus objetivos e responsabilidades.

SEG – Ótimas vibes chegam da Lua logo no começo 
dessa semana e ela avisa que a sorte pode te fazer 
companhia. Você vai se destacar naturalmente em suas 
atividades se empenhará para fazer as coisas fl uírem 
como quer.

SEG – Os ventos sopram a favor dos seus interesses e a 
semana começa superfavorável para você se destacar na 
vida profi ssional. A Lua troca likes com Saturno e em seguida 
ingressa no ponto mais alto do seu Horóscopo, realçando seus 
talentos e anunciando boas chances de conquistar melhorias.

SEG – O céu dá sinal verde para você batalhar por seus 
interesses e a semana começa perfeita sem defeitos para 
tratar dos assuntos familiares. Você não terá descanso até 
cumprir suas responsabilidades, mas também saberá tirar 
proveito da sua energia e vai sentir mais disposição para tudo. 

SEG – Se depender das infl uências generosas dos 
astros, a semana começa perfeita sem defeitos para 
o seu signo. Você terá interesse em novos projetos e 
pode contar com a sua criatividade para planejar boas 
estratégias.

SEG – Semana começando com novidades e vibes positivas 
da Lua aquariana, que também se aproxima de Saturno 
e troca likes com Marte, incentivando seus contatos e 
suas conquistas. O período promete ser de sorte e você 
esbanjará criatividade para se destacar no que fi zer. 

SEG – Segundona chegando com bons estímulos 
para você mudar o que tem vontade, abraçar outros 
interesses e começar uma nova fase em sua vida. Lua e 
Saturno reforçam seu jeito perseverante, realizador e dão 
mais foco para se concentrar em suas atividades. 

SEG – A Lua fi ca mais perto de Saturno, seu planeta regente e 
logo em seguida ingressa em sua Casa da Fortuna, indicando 
um início de semana perfeito para você batalhar por seus 
interesses fi nanceiros. No romance, é o momento de dar mais 
valor à sintonia e cumplicidade que você tem com seu love.

SEG – Hoje a Lua migra para o lado oposto do seu 
Horóscopo e se encontra com Saturno, revelando 
que você terá muita habilidade para somar esforços 
com os outros e atuar em prol de objetivos em 
comum. 

SEX – Hoje a Lua segue o rolê no setor das esperanças 
em seu Horóscopo, mas também vai armar confusão 
com Netuno e convém fi car de antena ligada, 
sobretudo pela manhã, se não quiser ter de ir buscar 
sua dignidade no lixo. 

SEG – A semana começa com ótimas notícias das 
estrelas para dois setores importantes: seu trabalho e 
sua saúde. A Lua migra para sua Casa 6 e soma energias 
com Saturno, reforçando seu empenho e também sua 
originalidade. 

SEG – Boas novas chegam das estrelas e seu signo será 
um dos mais privilegiados pelas energias astrais que 
comandam o céu. A Lua passa a te fazer companhia ao 
amanhecer e soma forças com Saturno, destacando suas 
qualidades e incentivando sua vontade de progredir. 

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)

Gigante do streaming cola sua 
imagem no “MasterChef”

O futuro da TV aberta, aqui no Brasil 
especialmente, é questionado desde que Assis 
Chateaubriand inaugurou a Tupi. Primeiro não 
resistiria ao rádio, depois à internet e também houve 
quem apostasse no seu � m com a chegada da TV por 
assinatura.

Nadinha aconteceu. As opções apenas se 
somaram.

Mas muito do que acontece e as próprias 
iniciativas, medidas que são tomadas, sempre servem 

como resposta.
Por exemplo, uma das gigantes do streaming, a 

Amazon, comprou o patrocínio do “MasterChef ” na 
Band.

Outra? Os resultados da GloboNews, 
independentemente do interesse que o noticiário 
passou a despertar, também foram impulsionados pelas 
chamadas que a TV Globo começou a colocar no ar.

Precisa provar mais alguma coisa? Ou bater na 
mesma tecla?

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

EM CIMA DISSO
Sob a direção de Maria Mestiço, 

a nova temporada do “MasterChef ”, 
que estreia dia 14 na Band, já tem 
quatro episódios concluídos.

As gravações serão retomadas 
nesta segunda-feira, após paralisação 
na semana passada, porque dois dos 
seus colaboradores testaram positivo 
para o novo coronavírus.

ESTREIA DA ADRIANA
A Record trabalha com a data 

de 23 de julho, uma quinta-feira, 
para a estreia de Adriana Araújo na 
apresentação do “Repórter Record 
Investigação”.

Adriana tem esse novo desa� o 
na emissora, após � car 14 anos na 
bancada do “JR”. 

NO PREGO
Entre tantas decisões na Globo, 

também há a necessidade de tirar 
da frente a edição deste ano do “� e 
Voice Kids”, que foi paralisada por 
causa da pandemia.

Até pela sua importância na 
grade, tudo será feito para ir ao ar 
ainda este ano.

UMA POSSIBILIDADE
Uma ideia que ganha força, na 

parte que toca o “� e Voice Kids”, é 
investir no sistema “remoto”.

Perde-se na qualidade do 
que o estúdio proporciona, 
mas continua sendo a única 
alternativa possível.

ÚNICA SAÍDA
Trabalhar remotamente, por 

enquanto, ainda está sendo a única 
maneira possível e segura em todas 
as TVs.

A Record, por exemplo, acaba de 
programar a coletiva do “Top Chef ”, 
na segunda-feira que vem, de forma 
virtual.

SÓ FÉRIAS
Se Paolla Oliveira estivesse 

disponível, ela certamente teria 
um lugar em “Verdades Secretas 2”. 
Walcyr Carrasco e Amora Mautner 
são fãs do trabalho dela.

O autor, em uma live com a atriz 
chegou a perguntar se ela já havia 
fechado um novo compromisso. 
“Dando um tempo”, respondeu 
Paolla.

HELÔ 
Helô Pinheiro é a convidada de 
Luciana Gimenez, no “Luciana By 
Night” desta terça-feira, às 23h30, 
na Rede TV!.
A gravação vai ao ar no mesmo 
dia em que a eterna Garota de 
Ipanema comemora 75 anos.

DIVULGAÇÃO

 Nesta segunda, o episódio do 
“Alerta Aeroporto”, na Record, vai 
mostrar as operações de segurança 
no Aeroporto Internacional Jorge 

Chávez, em Lima...  ... Apresentação 
de César Filho, a partir das 22h30. 
  O canal BandSports já tem toda 
a logística pronta para a transmissão 

de Roland Garros...  ... A sua 
realização, em função da pandemia, 
vai acontecer entre 20 de setembro e 
4 de outubro  Ticiane Pinheiro é a 

madrinha da Campanha do Agasalho 
2020 da Cruz Vermelha Brasileira de 
São Paulo.   Amanhã e quarta-feira, 

o canal TNT, às 12h30, vai exibir 
jogos do Barcelona e Real Madrid na 
Liga dos Campeões, com atuações 

destacadas de Lionel Messi e Cristiano 
Ronaldo... ... O primeiro contra o 
Manchester United, em 2019, e a 

vitória do time madrileno na fi nal de 
2017 contra a Juventus.   Em um 

novo contato com os envolvidos em 
“Fina Estampa”, a Globo informou 

que a edição especial da novela levará 
mais tempo no ar do que o planejado 

incialmente...
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Após ouvir apelos de jovens do 
conjunto habitacional Nova 
Natal, no bairro de Lagoa Azul, 

na zona Norte de Natal, o empresário 
Tárcio Macêdo, de 37 anos, iniciou a 
construção de uma quadra esportiva 
para prática de futvôlei. Apesar de o 
espaço já estar pronto, com rede arma-
da, linhas divisórias e até espaço para 
o descanso dos atletas, as atividades 
no local serão iniciadas apenas com a 
liberação para atividades coletivas por 
parte do decreto estadual de isolamen-
to social.

Quando houver a permissão pa-
ra exercícios ao ar livre, os jovens do 
bairro poderão praticar o esporte. 
Atualmente, de acordo com o Governo 
do Estado, estão permitidas apenas 
atividades físicas individuais. Ações 
coletivas seguem proibidas. “Inicia-
mos o trabalho para recuperar o local, 
mas vamos esperar pela abertura das 
atividades. Não vamos descumprir as 
regras de isolamento”, disse.

Segundo Tárcio Macêdo, a ideia 
de revitalizar áreas abandonadas em 
espaços para a prática do esporte já 
chamou a atenção de outros bairros 
da Zona Norte. “A quadra do conjunto 
Nova Natal é a pioneira, mas vamos 
construir outras em mais bairros. Já fui 
procurado por algumas pessoas de ou-
tros bairros. Combinei com os interes-
sados de fazer as visitas para implantar 

PÓS-PANDEMIA |  Empresário Tárcio Macêdo contruiu área esportiva na 
zona Norte de Natal para a prática do futvôlei quando as atividades 
físicas coletivas forem liberadas pelo Governo do Estado

Caso conquiste a Taça Rio, o Flamengo será declarado campeão estadual do Rio de Janeiro

Equipe de voluntários que partipou da construção da arena esportiva em Nova Natal Tárcio Macêdo: “Sempre apoiei o esporte” 

Flamengo enfrenta o Fluminense 
pelo título da Taça Rio na quarta-feira

DISPUTA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

 GETTY IMAGES

Reforma de terreno baldio cria 
arena esportiva em Nova Natal

Com uma atuação segura, 
bem a seu estilo, destoando dos 
adversários em uma corrida ca-
ótica e com vários abandonos, 
o finlandês Valtteri Bottas sus-
tentou a primeira colocação do 
começo ao fim e venceu o GP 
da Áustria, faturando a primeira 
vitória da temporada de 2020 da 
Fórmula 1. Ele mostrou tranquili-
dade para resistir às investidas do 
companheiro de Mercedes Lewis 
Hamilton, que foi punido e ficou 
fora do pódio.

Bottas conquistou a oitava vi-
tória na carreira, a segunda no cir-
cuito Red Bull Ring de Spielberg, 
na Áustria. 

O finlandês da Mercedes fez 
a pole no treino classificatório e 
teve tranquilidade e competência 
para manter o primeiro lugar até 
o fim, finalizando a corrida em 
1h30min55s739. “Lewis estava ve-
loz hoje, mas eu consegui manter 
a calma. Não há melhor jeito de 
começar a temporada”, celebrou.

Em razão do calendário aper-
tado e dada a limitada opção de 
circuitos em virtude da pandemia 
do novo coronavírus, a Fórmula 1 
optou por realizar rodadas duplas 
nesta temporada. Desta forma, 
a próxima corrida da temporada 
será novamente na Áustria, no 
próximo domingo. 

Sem sustos, o Flamengo confirmou 
o seu enorme favoritismo dentro 
de campo e está na final da Taça 

Rio, o segundo turno do Campeonato 
Carioca. Na tarde deste domingo, no 
Maracanã vazio, a equipe superou o 
Volta Redonda por 2 a 0, com dois gols 
de Bruno Henrique.

O adversário do Flamengo na de-
cisão será o Fluminense, que empatou 
sem gols com o Botafogo e avançou 
por ter melhor campanha na fase de 
grupos. 

O jogo será disputado na quar-
ta-feira (08) no Maracanã. Na final, 
não haverá vantagem do empate para 

ninguém e, caso o confronto termine 
empatado, a decisão acontecerá nos 
pênaltis.  O mando de campo será defi-
nido por sorteio. Caso conquiste a Taça 
Rio, o Flamengo será declarado cam-
peão estadual, porque também venceu 
a Taça Guanabara primeiro turno - e 
tem a melhor campanha geral.

VALTTERI BOTTAS 
VENCE O GP DA 
ÁUSTRIA EM CORRIDA 
CAÓTICA

FÓRMULA 1

as quadras”, disse.
O empresário conta que sempre 

apoiou as causas relacionadas com prá-
ticas esportivas. Ele diz que conseguiu 
bolas, redes e outros equipamentos 
esportivos para agremiações que de 
necessitavam de ajuda na Zona Norte. 
“Desta vez, eu atendi aos apelos destes 
jovens do bairro de Nova Natal que 
pediram para construir a quadra de fut-
vôlei. A ideia do projeto foi de um jovem 

do bairro, o Eduardo Campos. Ele me 
falou da iniciativa e passei a ajudá-lo. Já 
consegui bolas e redes. Para o futvôlei, 
tudo Começou após alguns jovens me 
falarem sobre a necessidade de cons-
truir este espaço de lazer em um terreno 
baldio. Eu comprei a ideia. Limpamos a 
área, fizemos o aterro, colamos pneus, 
pintamos as linhas. Tem até banco para 
e chuveiro para os atletas”, conta.

Quando as atividades forem inicia-

das, o responsável pela iniciativa – que 
foi batizada de Projeto Arena Futevôlei 
– acredita que serão beneficiados 50 
jovens no conjunto Nova Natal. O ob-
jetivo é de que a modalidade esportiva 
seja praticada nos horários da tarde 
e da noite. “É uma iniciativa barata, 
simples, mas que um objetivo muito 
importante, que é o de garantir opor-
tunidades de lazer e prática esportivas 
por parte dos jovens”, disse.

 ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO


