
NATAL, QUARTA-FEIRA, 8 DE JULHO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 837 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES (Tiragem reduzida em razão da pandemia) DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

GOVERNO DO RN SUSPENDE NOVA
FASE DE REABERTURA DA ECONOMIA
PANDEMIA. 7 | Governadora 
Fátima Bezerra decidiu 
suspender o início da segunda 
fração de reabertura econômica 

estadual que entraria em vigor 
nesta quarta-feira (8) em razão 
de a taxa de ocupação de leitos 
críticos hospitalares estar acima 

dos 80%. Fátima Bezerra reforçou 
a importância da participação de 
municípios e dos prefeitos para 
a superação da pandemia da 

Covid-19. 
Entidades do setor produtivo 
dizem ter recebido a notícia com 
“surpresa” e “decepção”.

Em Natal, Prefeitura disse que 
não vai interromper processo 
de reabertura das atividades 
econômicas.

CLÁSSICO FLA-FLU
DECIDE TAÇA RIO E PODE 
DEFINIR CAMPEONATO 
CARIOCA JÁ NESTA QUARTA

QUEM PODE COMPRAR 
ESTÁ INDO AO MERCADO 
AGORA, AVALIA 
PRESIDENTE DA CONSTEL

PETROBRAS ELEVA 
NOVAMENTE PREÇO 
DA GASOLINA NAS 
REFINARIAS

MULHERES 
TRABALHADORAS SÃO AS 
MAIS VULNERÁVEIS NA 
PANDEMIA, AVALIA JUÍZA

ACORDO COM A TIM 
LEVARÁ INTERNET
BANDA LARGA A 35 
MUNICÍPIOS DO RN

FUTEBOL. 16 | Em meio a polêmica 
sobre direitos de transmissão e crise do 
coronavírus, clubes decidem hoje quem 
vence o segundo turno do Estadual. 
Partida acontece à noite no Maracanã, 
vizinho a um hospital de campanha

MERCADO IMOBILIÁRIO. 10 | Para 
Francisco Ramos, presidente da Constel, 
a pandemia freou a recuperação 
das construtoras, mas a conjuntura 
econômica de juros mais baixos deve 
puxar uma retomada do setor

COMBUSTÍVEL. 5 | Será o oitavo aumento 
seguido desde o início de maio, quando 
a empresa iniciou o ciclo de alta atual, 
acompanhando a recuperação das 
cotações internacionais do preço do 
petróleo após a reabertura da economia

ANÁLISE. 9 | Juíza do Trabalho Fátima 
Christiane, com atuação no Rio 
Grande do Norte, fala que a crise 
social provocada pela Covid-19 afetou 
especialmente os grupos considerados 
vulneráveis, como o das mulheres

TECNOLOGIA. 5 | Em todo o País, cerca de 
3 milhões de brasileiros serão amparados 
com a ação. Em dois anos, 80% da 
infraestrutura já estará instalada, segundo 
o Ministério das Comunicações. Restante 
será concluído no ano seguinte.

JUIZ MANDAR CORTAR 
REPASSES PARA O 
CONSÓRCIO NORDESTE

ARRECADAÇÃO DE ISS 
DA PREFEITURA DO 
NATAL CAI MAIS DE 20%

RESPIRADORES. 6 | Medida vale 
até que o Estado seja ressarcido 
pelo valor que pagou em compra 
conjunta para receber respiradores

CRISE. 6 | Meses de abril, maio e 
junho registraram forte queda na 
arrecadação do tributo. Média foi 
de 22%, segundo a Tributação

FERNANDO VIVAS / GOVERNO DA BAHIA

ALAN SANTOS / PR

HÁ SINAIS DE QUE O
PIOR PODE ESTAR PASSANDO, 
AFIRMA GERALDO FERREIRA
PIOR PODE ESTAR PASSANDO, 
AFIRMA GERALDO FERREIRA
SAÚDE. 8 | Presidente licenciado 
do Sindicato dos Médicos acredita 
que Estado passou pelo período 
mais crítico da Covid-19

BOLSONARO CONFIRMA
QUE ESTÁ COM COVID-19 
E COMEÇA A TOMAR 
HIDROXICLOROQUINA:
“EU CONFIO, E VOCÊ”
CORONAVÍRUS. 3 | Presidente cancelou seus 
compromissos previstos para os próximos 15 dias. 
Após ter febre de 38 ºC na segunda, ontem ele disse 
que está se sentindo bem. Presidente tem 65 anos

“SUPERDIMENSIONADO”
9 de março.

“GRIPEZINHA”
24 de março.

VAMOS TODOS 
MORRER UM DIA”

24 de março.

“E DAÍ?”
24 de março.

’NÃO PRECISA 
ENTRAR EM PÂNICO’’

24 de março.

RELEMBRE DECLARAÇÕES 
DO PRESIDENTE SOBRE

A A PANDEMIA:



VICE DE TAVEIRA
O PSDB, que tem hoje dois assentos na Câmara Municipal de Parnamirim 

e tem montado uma nominata forte para a eleição de vereador na cidade, pode 
indicar o candidato a vice na chapa de reeleição do prefeito Rosano Taveira. As 
conversas estão adiantadas, e o nome favorito é o do vereador Professor Ítalo.

DESONERAÇÃO
Líderes do Congresso articulam derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro 

ao artigo da medida provisória 936 que previa a prorrogação da desoneração da 
folha de pagamento para setores que mais empregam. A extensão do benefício foi 
incluída por parlamentares na MP, que autoriza acordos de redução de jornada e 
suspensão de contrato de trabalho durante a crise do coronavírus.

FAKE NEWS
Deputados envolvidos nas discussões do projeto de lei sobre as fake news pre-

tendem retirar do texto a parte que dá ao Conselho de Transparência e Respon-
sabilidade da Internet a responsabilidade de elaborar um código de conduta para 
redes sociais e aplicativos de mensagens.

O presidente Jair Bolsonaro 
está com Covid-19 e, ao que tudo 
indica, vai usar o que ele de� niu 
como “uma chuva” para manter 
a negação quanto à relevância da 
pandemia, que caminha para em 
breve registrar 70 mil mortes no 
Brasil.

Até a forma que ele usou para 
anunciar a notícia con� rmou 
essa suspeita: junto às emissoras 
previamente escolhidas e, mesmo 
usando máscara, muito próximo 
aos jornalistas, assessores, 
seguranças e do próprio público.

Diferentemente do primeiro-
ministro britânico, Boris Johnson, 
igualmente um negacionista dos 
efeitos do coronavírus e que, após 
contraí-lo e � car entre a vida e 
morte na UTI, calçou as sandálias 
da humildade, Bolsonaro deve 
persistir em sua cruzada.

A imagem de uma “chuva” 
usada para revelar o contágio 
ocorreu depois de Bolsonaro 
passar por uma bateria de 
exames, acompanhado do 
médico particular da Presidência 
da República.

Além medir a oxigenação, 
que deu excelente, e de realizar 
uma tomogra� a de pulmão, ele 
deu continuidade à sua estratégia 
política em torno da doença ao 
anunciar que a curaria tomando 
a famosa hidroxicloroquina, que 
dispensa apresentações.

Falta saber o que a maioria 
dos brasileiros poderia fazer em 
situação semelhante sem um 
bom telhado que os proteja da 
chuva.

Vindo de decisões 
controversas, como vetar a 
obrigatoriedade de máscaras 
em recintos fechados, mas 
com trânsito de público, e até 
conjurar seu uso nos presídios, 
Bolsonaro não teria outra opção 
nesse momento a não ser negar 
a gravidade da pandemia, mais 
uma vez.

Que Deus, em sua in� nita 
sabedoria, ofereça ao presidente 
a percepção óbvia dos números 
absolutos da crise sanitária 
e incuta na mais elevada 
autoridade da República neste 
momento um perdigoto de bom 
senso e humanidade.

A� nal, nem todos têm o que 
é comum aos presidentes: um 
bom teto para proteger da chuva 
e médicos e hospitais de ponta à 
disposição.

Amém.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João 
Otávio de Noronha, confirmou a decisão do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte e autorizou a Prefeitura de Natal a 

dar continuidade ao processo de revisão do Plano Diretor da capital 
potiguar. Diante disso, a realização da Pré-Conferência está confirmada 
para acontecer de forma virtual na próxima quarta-feira (8).

Na decisão, negando a solicitação feita pelo Ministério Público do 
Rio Grande do Norte (MP/RN), o Ministro Noronha argumentou que a 
pandemia não pode impedir a continuidade das ações administrativas, 
razão pela qual o formato virtual não seria empecilho, mas sim uma 
solução de como se resolver os problemas atuais da sociedade.

Na pré-conferência, que é mais uma etapa do processo de 
revisão do Plano Diretor de Natal, ocorrerá a definição dos delegados 
e a lista dos eleitores que terão direito a voto na escolha dos seus 
representantes. A eleição vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de julho, de 
forma virtual, iniciando a partir das 14h, do dia 8 e encerrando as 16h, 
do dia 10.
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MESMO NA PANDEMIA, 
REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR CONTINUA

POSITIVO, 
PRESIDENTEESPLANADA TENSA

Após o presidente Jair Bolsonaro 
a� rmar ter sido diagnosticado com 
a Covid-19, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, de 70 anos, vai se 
submeter ao exame para saber se 
contraiu ou não o novo coronavírus. 
Ao menos outros três ministros que 
se encontraram com o presidente 
também � zeram exames. Braga 
Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Governo) 
� zeram teste rápido e o resultado 
deu negativo. O ministro Jorge 
Oliveira (Secretaria-Geral) aguarda 
os resultados.

UNIDADE NACIONAL
O diretor-geral da Organização 

da Saúde (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, alertou que ninguém 
está seguro contra a Covid-19 ao 
comentar o diagnóstico da doença 
de Jair Bolsonaro. O líder da entidade 
desejou melhoras ao presidente, 
mas reforçou o pedido de “unidade 
nacional e solidariedade global” para 
combater o vírus.

55 PESSOAS
Diagnosticado com Covid-19, 

Bolsonaro se encontrou com ao 
menos 55 pessoas, entre ministros, 
deputados, o embaixador 
dos Estados Unidos no Brasil, 
empresários e presidentes de 
times de futebol, nos últimos oito 
dias, segundo sua agenda o� cial. 
Em alguns desses encontros, o 
presidente não usou máscaras e 
apertou as mãos ou abraçou alguns 
dos seus interlocutores.

EXAME PARA TODOS
A Câmara Municipal de 

Natal aprovou nesta terça-feira 
(7) um projeto de lei que obriga a 
realização de testes para a Covid-19 
em todos os servidores públicos, 
sejam funcionários, empregados ou 
contratados, que realizam trabalho 
presencial no município de Natal 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. A proposta, que vai à 
sanção do prefeito Álvaro Dias, é 
do vereador Dickson Nasser Júnior 
(PDT).

RÁPIDAS
>> Hoje, 8 de julho, é Dia do 

Panificador, Dia Nacional da Ciência 
e do Pesquisador e Dia Mundial da 
Alergia.

>> Nesta data, em 1820 - há 200 
anos -, o rei de Portugal, D. João VI, 
assina Carta Régia dando a capitania 
de Sergipe a emancipação política da 
capitania da Bahia.

>> O Departamento de Psicologia 

das desigualdades na pandemia.
>> O Senai RN organiza conversa 

sobre um novo olhar para o setor de 
panificação. Será nesta quarta-feira, 
às 16h, no YouTube do Senai RN.

>> O Sebrae RN promove hoje, às 
19h, live com a temática “Criação de 
conteúdo para perfis comerciais. Em 
seguida, “O que não pode faltar no 
seu perfil ou bio?”.

da UFRN organiza debate com a 
temática “Saúde do trabalhador 
em tempos de pandemia”. É nesta 
quarta, às 14h.

>> O Governo do RN promove 
oficinas de audiovisual. Hoje, o 
tema será “Fotografia e Som”, com 
transmissão no YouTube do Pantim, 
às 15h.

>> O Sistema CNA/Senar exibe 
conversa sobre agronordeste. O 
evento será nesta quarta, às 16h, no 
YouTube Agro Forte Brasil Forte.

>> O Departamento de 
Comunicação (Decom) da UFRN, 
transmite hoje na plataforma Google 
Meet, às 16h, debate sobre a pessoa 
com deficiência e o aprofundamento 

Notas&Informes
QUEDA

Os planos de saúde perderam 
283 mil usuários entre março e 
maio, segundo dados da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS). A maior queda no número 
de bene� ciários da saúde 
suplementar foi registrada nos 
contratos empresariais, o que 
re� ete a crise econômica que se 
abateu sobre o País desde o início 
da pandemia.

VOTAÇÃO SECRETA I
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP), e 
líderes partidários decidiram, 
nesta terça-feira, se reunir 
presencialmente em agosto para 
votação de autoridades indicadas 
pelo governo para diferentes 
cargos. O anúncio, porém, veio 
seguido da ressalva de que, se a 
situação da pandemia do novo 
coronavírus não melhorar, a 
sessão será adiada para setembro.

VOTAÇÃO SECRETA II
Embora o sistema remoto 

de votação, inaugurado com as 
sessões por videoconferência, 
tenha permitido a votação de 
projetos nos últimos meses, a 
equipe de tecnologia da Casa 
não conseguiu, por ora, garantir 
o sigilo dos votos em casos 
previstos na Constituição, como o 
de indicações de autoridades.

PRIVATIZAÇÃO
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse nesta terça-feira 
que o Congresso “di� cilmente” 
vai aprovar alguma privatização 
este ano. Apesar de o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
ter sugerido que haverá 
“quatro grandes privatizações 
em 90 dias”, Maia elencou as 
di� culdades para que esses 
projetos saiam do papel. Ele 
citou o adiamento das eleições 
como um dos fatores que podem 
atrapalhar as negociações, além 
da resistência do próprio Palácio 
do Planalto em encarar o tema.

“Eu confio na 
hidroxicloroquina, e você?”“PRESIDENTE JAIR BOLSONARO,

EM VÍDEO PUBLICADO NAS REDES SOCIAIS TOMANDO 
O MEDICAMENTO SEM EFICÁCIA COMPROVADA

GRUPO
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“SUPERDIMENSIONADO”

Em um de seus primeiros 
comentários públicos sobre a 
doença, o presidente disse que 
a imprensa exagerava sobre sua 
gravidade. “Tem a questão do 
coronavírus também que, no meu 
entender, está superdimensionado, 
o poder destruidor desse vírus”, 
disse o presidente em evento em 
Miami no dia 9 de março.

“GRIPEZINHA”

Alguns dias depois, em um 
pronunciamento veiculado na 
televisão, no dia 24 de março, 
quando o País já registrava 
mais de 10 mortes pelo 
vírus, o presidente criticou 
o fechamento de escolas e 
comércios. Ele ainda comparou 
a contaminação por coronavírus 
a uma “gripezinha” ou 
“resfriadinho” e disse que, se 
ficasse doente, não sofreria.

“VAMOS TODOS 
MORRER UM DIA”

Bolsonaro se posiciona contra 
o isolamento social e dizia, nos 
primeiros meses da pandemia, 
que era preciso isolar apenas 
pessoas de saúde frágil.

“E DAÍ?”

No fim de abril, o presidente 
foi perguntado por um repórter 
o que ele tinha a dizer sobre 
o recorde diário de mortes 
notificadas naquele dia. Ao 
que o presidente respondeu: 
“E daí? Lamento. Quer que eu 
faça o quê? Eu sou Messias, 
mas não faço milagre”, disse, 
em referência ao seu nome, Jair 
Messias Bolsonaro.

‘’NÃO PRECISA 
ENTRAR EM PÂNICO’’

Nesta terça, ao confirmar 
que contraiu a Covid-19, o 
presidente afirmou que sente 
“mal-estar, cansaço, um pouco 
de dor muscular”.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Bolsonaro já deu declarações
minimizando a Covid-19.
Confira algumas frases:

SÉRGIO LIMA / PODER360

O presidente Jair Bolsonaro re-
velou nesta terça-feira (7) que  
contraiu o novo coronavírus. 

O exame foi feito na última segun-
da-feira (6), sem usar codinome para 
identificação. Os primeiros sintomas 
da doença, de acordo com o relato 
do presidente, começaram ainda no 
domingo (5).

Bolsonaro, que tem 65 anos e faz 
parte do grupo de risco da doença, 
disse estar se sentindo bem após apre-
sentar febre de 38 ºC no dia anterior. 
Desde o início da pandemia, mais de 
1,6 milhão de brasileiros foram conta-
minados pela Covid-19.

Em entrevista a jornalistas de TVs 
no Palácio da Alvorada, o presidente 
afirmou que já iniciou o tratamento 
com hidroxicloroquina, medicamen-
to que não tem eficácia comprovada 
contra a doença, segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com Bolsonaro, o fato 
de não estar sofrendo com os sinto-
mas mais graves da doença se deve 
ao uso precoce do medicamento. Na 
segunda-feira, Bolsonaro já havia feito 
um exame dos pulmões, no Hospital 
das Forças Armadas, e disse a apoia-
dores que estava “tudo limpo”.

O presidente afirmou ainda ter 
cancelado seus compromissos pre-
vistos para os próximos 15 dias, mas 
que pretende continuar trabalhando 
da residência oficial. “Vou ficar des-
pachando por videoconferência. E as-
sinar alguns papeis aqui.”O presidente 
já deu declarações polêmicas sobre a 
pandemia o vírus. Relembre.

Na entrevista, o presidente afir-
mou que já iniciou o tratamento com 
hidroxicloroquina, medicamento que 
não tem eficácia comprovada contra 
a doença. “A hidroxicloroquina, na fa-
se inicial, a chance de sucesso é 100%”, 
afirmou Bolsonaro, que tem defen-
dido o uso amplo da substância em 
pacientes até como forma de prevenir 
a covid-19, o que não encontra res-
paldo entre médicos e especialistas. 
Segundo ele, o fato de não estar so-
frendo com os sintomas mais graves 
da doença se deve ao uso precoce do 
medicamento.

À noite, Bolsonaro publicou um 
vídeo nas redes sociais tomando um 
compromido. “Eu confio na hidroxi-
cloroquina, e você?”, disse.

Os primeiros sintomas da doença, 
de acordo com o relato do presidente, 
começaram ainda no domingo. No 
sábado, Bolsonaro foi a Santa Catari-

Bolsonaro pega o novo coronavírus e 
toma hidroxicloroquina: “Eu confio”

Arquivo: presidente Jair Bolsonaro usa máscara de proteção contra o novo coronavírus durante cerimônia em Brasília

na sobrevoar área atingidas por um 
ciclone. Na ocasião, ele teve contato 
com autoridades locais.

“Como tudo isso aconteceu. Co-
meçou domingo com uma certa indis-
posição e se agravou durante o dia de 
segunda-feira com mal-estar, cansaço, 
um pouco de dor muscular e a febre no 
final da tarde chegou a bater 38 graus. 
Daí, com o médico da Presidência e 
com os sintomas apontando para a 
covid-19, fomos fazer uma tomografia 
no Hospital das Forças Armadas, aqui 

em Brasília, e os pulmões estavam 
limpos. Não tinha nado de opaco, mas 
diante dos sintomas a equipe médica 
resolveu fazer o teste”, afirmou.

Na segunda-feira, Bolsonaro já 
havia feito um exame dos pulmões, no 
Hospital das Forças Armadas, e disse 
a apoiadores que estava “tudo limpo”. 
Mesmo com a suspeita de estar com a 
doença - confirmada ontem -,  ele se 
aproximou das pessoas e tirou fotos 
com quem estava em frente ao Palácio 
da Alvorada. O presidente usava más-

cara e disse que não podia ter contato 
muito próximo.  

Assessores do presidente que se 
reuniram com ele também fizeram 
exames para coronavírus. Foi o caso 
dos ministros Braga Netto (Casa Civil), 
Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da 
Presidência) e Luiz Eduardo Ramos 
(Secretaria de Governo). Braga Netto 
e Ramos fizeram teste rápido e o re-
sultado deu negativo. O ministro Jorge 
Oliveira aguardava os resultados até a 
publicação desta reportagem.

PANDEMIA | Oficialmente diagnosticado com a 
Covid-19, presidente afirmou ainda ter cancelado seus 
compromissos previstos para os próximos 15 dias, mas 
que pretende continuar trabalhando da residência oficial. 
Após ter febre de 38 ºC na segunda, ontem ele disse que 
está se sentindo bem. Presidente tem 65 anos
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WI-FI NO AVIÃO PRESIDENCIAL 
CUSTARÁ R$2,3 MILHÕES

CANDIDATOS AO MEC TÊM 
ATÉ ESQUEMA DE CAMPANHA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ESFOLANDO SEM DÓ
A “agência reguladora” Aneel 

é uma gracinha para empresas 
de energia: em plena pandemia, 
autorizou reajuste médio 
de 4,23% para 7 milhões de 
consumidores nos 24 municípios 
da grande São Paulo. Vergonha.

CASCATEIROS
O Imperial College de 

Londres, fonte frequente do 
“jornalismo de funerária” em 
voga no Brasil, previu 500.000 
mortes por covid-19 no Reino 
Unido, onde os óbitos, até 
ontem, somavam 44.392.

65,7% CURADOS
Segundo monitoramento do 

Bing, o Brasil é o único a superar 
1 milhão de curados da covid-19: 
foram 1.072.229 (66,7%) do total 
de 1,6 milhão. Nos EUA, são 
3,028 milhões de casos e 908 mil 
recuperados (30%).

PERNAS CURTAS
Bolsonaro é tratado por 

ministros do STF e opositores 
quase como “inventor” dos 
“disparos massa”. Mas o 

Whatsapp revelou ontem que 
essa é uma prática do PT, e 
até cancelou nove contas do 
partido.

INICIATIVA VERDE
O Partido Verde lançou 

o Observatório de Políticas 
Ambientais (OPA) iniciativa que 
acompanha a pauta ambiental 
e subsidia parlamentares do 
partido com informações para 
projetos, requerimentos etc.

REDAÇÃO DO ÓDIO
As mesmas redações que 

exploram o tal “gabinete do 
ódio” para ganhar cliques, 
divulgam abertamente em 
textos assinados a torcida pela 
morte do presidente Bolsonaro, 
dizendo que isso seria um 
“serviço” ao país.

CHEFE DE ESTADO É A RAINHA
Correspondentes no Reino 

Unido repetiram ontem que Jair 
Bolsonaro é o segundo “chefe de 
Estado” a contrair covid, depois 
de Boris Johnson. Moram lá e 
ainda não sabem que premier é 
chefe de governo.

A demora na escolha acabou transformando o Ministério da Educação 
em objeto de disputa política e até de egos. Há nomes que aparecem em lista 
de ministeriáveis só porque têm patente militar, outros são lançados por 
parlamentares governistas em busca de ampliar a in� uência, há os políticos 
que se colocam mesmo sem chance, só para fazer boa � gura no eleitorado. 
Tem os vaidosos que tentam sair do ostracismo com ajuda de marqueteiros 
ou com o suporte de empresa de assessoria de imprensa.

MASSAGEANDO EGO
A It Press, conceituada 

empresa de comunicação, por 
exemplo, tenta emplacar na mídia 
elogios a Ricardo Caldas, ativo 
candidato a ministro.

SAÍDA HONROSA
O Major Victor Hugo (GO) 

apareceu candidato como se 

buscasse uma “saída honrosa” da 
Liderança do Governo na Câmara. 
Não deu certo.

VALE-TUDO PELO CARGO
Elogios de ativistas ou 

políticos bolsonaristas podem 
ajudar, são usados também para 
“queimar” candidaturas. É o vale-
tudo pelo MEC.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, que é “fissurado” em redes 
sociais, será o principal usuário dos serviços de In-Flight Connectivity 
(IFC) ao custo de R$2,3 milhões anuais para garantir acesso à internet nos 

aviões presidenciais durante o voo. Licitação da Presidência prevê utilização 
de conexão via satélite Não-Geostacionário com franquia de 45GB mensais 
para ligações, áudio e videoconferências, streaming de áudio e vídeo, além 
de dados meteorológicos e, claro, redes sociais. Para o cálculo do valor, foram 
considerados parâmetros de uso, mas se 45GB não forem suficientes, o contrato 
prevê adicionais de 22,5GB. Sistema e valor são os mesmos contratados pela 
ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, cujo serviço poderia ser renovado por 
cinco anos. A abertura das propostas está prevista para a próxima segunda (13) 
e a atualização do IFC nos três aviões presidenciais até a metade de agosto. 
Questionada sobre a real necessidade de manter o serviço e com 45GB de 
franquia de dados, a Secretaria-Geral da Presidência não respondeu.

Uma das prioridades do presi-
dente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

o projeto de lei para combater a disse-
minação de notícias falsas na internet 
deve ser levado a plenário em duas a 
três semanas.

Em transmissão ao vivo com a 
Genial Investimentos nesta terça-feira 
(7), Maia a� rmou que considerou um 
erro o Senado ter retirado do texto a 
previsão de punições para aqueles que 
espalham fake news nas redes sociais.

“Tem que ter uma punição severa. 
Acho que um dos erros do Senado foi 
tirar os tipos penais que estavam pre-
vistos no projeto. Mas vamos ver se a 
Câmara avança. Estamos criando um 

Maia defende “punição severa”
FAKE NEWS

O Banco Central reduziu 
em junho, pela oitava vez 
consecutiva, a Selic (a taxa 

básica de juros). Em decisão unâ-
nime, os dirigentes cortaram a 
taxa em 0,75 ponto porcentual, de 
3,00% para 2,25% ao ano. Este é o 
menor juro básico já registrado no 
Brasil.

Ao mesmo tempo, a institui-
ção sinalizou que, no próximo 
encontro, marcado para o início 
de agosto, pode manter a taxa no 
atual patamar ou efetuar novo 
corte, mas de menor intensidade.

Na avaliação do empresário 
Caio Fernandes, este cenário, alia-
do ao aumento da procura, pode 
alavancar o segmento imobiliário, 
apesar da crise gerada pela pande-
mia do novo coronavírus.

Nesta entrevista exclusiva ao 
Agora RN, o empresário – funda-
dor da imobiliária homônima, 
fala sobre os impactos da crise no 
setor e comenta ainda prováveis 
tendências de mercado no pós-
-pandemia. Con� ra:

AGORA RN – Compra e venda 
de imóveis. Qual o horizonte desse 
mercado com a pandemia do co-
ronavírus?

CAIO FERNANDES – Possi-
bilidades in� nitas, sem dúvidas. 
Temos atualmente a menor taxa 
Selic da história, o que afeta dire-
tamente os investimentos � nan-
ceiros. Como consequência, há 

CAIO FERNANDES: JUROS 
BAIXOS VÃO ALAVANCAR 
SETOR IMOBILIÁRIO

uma redução das taxas de juros 
de � nanciamentos, facilitando 
e barateando a compra do imó-
vel. Somo a isso a necessidade 
crescente de morar bem, já que a 
tendência é que � quemos muito 
mais tempo em nossos lares. Sou 
convicto de que imóvel sempre 
foi um grande investimento, mas, 
dentro da nossa realidade atual, é 
imbatível.

AGORA – O senhor já viveu do 
céu ao inferno no mercado imo-
biliário nessas últimas décadas. O 
senhor considera que o mercado 
tem lições a tirar desse momento?

CF – Sempre temos lições 
para tirar de todos os aconteci-
mentos, sobretudo quando trata-
mos dos difíceis. Acredito que o 
mercado imobiliário ganha com 
a capacitação dos pro� ssionais e 
com a qualidade do atendimento 
e da consultoria prestada. Quem 
é bom � cará melhor. Quem não é 
provavelmente não � cará no nos-
so mercado.

AGORA – Houve um tempo em 
que o mercado só queria imóveis 
grandes. Depois, só buscava imó-
veis pequenos. Com o home o�  ce, 
o senhor acredita em novas mu-
danças agora?

CF – Já vínhamos notando 
um crescimento na procura pelos 
imóveis de médio e alto padrão na 
imobiliária Caio Fernandes. Acho 
que, agora, há uma tendência na-
tural de se morar cada vez melhor, 
com mais conforto e qualidade de 
vida.

AGORA – Em poucas palavras, 
o que o senhor diria às pessoas 
neste momento tão delicado?

CF – Os bons e maus mo-
mentos sempre passarão, mas 
é fundamental que cresçamos e 
saiamos melhor disso. Estamos 
dando mais valor à vida e às pe-
quenas coisas, então espero que 
isso não se perca novamente no 
nosso dia a dia. Encontrar propó-
sito no que fazemos e viver inten-
samente.

ENTREVISTA | Um dos principais nomes do mercado imobiliário 
local, empresário afirma que, apesar da crise gerada pela 
pandemia do novo coronavírus, segmento terá crescimento por 
causa da taxa Selic reduzida e da maior procura por imóveis

CEDIDA

ambiente de diálogo com os deputados 
que estão interessados na matéria para 
que em duas ou três semanas a gente 
possa ter o texto pronto dialogado com 
a sociedade e possa ir à voto”, a� rmou. 
Desde que o texto foi aprovado no Se-
nado, Rodrigo Maia tem conversado 
com deputados para trabalhar no pro-
jeto de combate às fake news.

Durante a manhã desta terça, 
Maia conversou com deputados 
sobre o tema. Publicamente a favor 
da proposta, Maia a� rmou que está 
dialogando com especialistas e com a 
sociedade civil para aprovar o projeto.

O presidente Jair Bolsonaro já a� r-
mou que, se aprovado no Congresso, o 
projeto pode ser vetado por ele.Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O desembargador Cornélio Alves, 
do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN), negou 

um pedido do Ministério Público Es-
tadual para que fosse decretado o blo-
queio de bens da prefeita de Mossoró, 
Rosalba Ciarlini, e de três secretários 
municipais.

O valor solicitado para bloqueio 
seria de, pelo menos, R$ 634 mil, cor-
respondente aos valores decorrentes 
da atualização monetária de recursos 
financeiros privados que teriam sido 
retidos ilicitamente.

A prefeita Rosalba Ciarlini e os 
secretários da Fazenda, Abraão Pa-
dilha de Brito, de Finanças, Erbenia 
Rosado, e de Administração, Pedro 
Almeida Duarte, são acusados pelo 
Ministério Público da prática de atos 
de improbidade administrativa por 
não terem repassado para os bancos 
valores que foram descontados de 
servidores que contrataram emprés-
timos consignados.

O não repasse, segundo o Ministé-
rio Público, causou prejuízo ao erário e 
violou os princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade e morali-
dade, eis que os acusados teriam dado 
aos recursos arrecadados destinação 
diversa da legalmente estabelecida.

O pedido de bloqueio foi feito ini-
cialmente na 1ª Vara da Fazenda Pú-
blica de Mossoró. Na ocasião, a Justiça 
negou o pedido sob o argumento de 
que não estavam presentes os requisi-

tos para a concessão da liminar. Assim, 
o MP recorreu ao Tribunal de Justiça e 
o recurso foi distribuído ao gabinete 
do desembargador Cornélio Alves.

No recurso, o MP argumentou 
que o dano ao patrimônio público e 
a ofensa às leis e princípios da Admi-
nistração Pública seriam resultantes 
do desvio de finalidade de valores 
relativos a empréstimos consignados 

em folha de pagamento, firmados por 
servidores municipais com institui-
ções financeiras, os quais teriam sido 
retidos pelos agentes públicos e não 
repassados às instituições financeiras, 
tampouco aos servidores tomadores 
dos empréstimos.

O Ministério Público esclareceu 
que o prejuízo ao erário corresponde 
ao valor de R$ 2,4 milhões, resultante 

da soma dos débitos junto aos Ban-
cos Panamericano, Olé Bonsucesso e 
Caixa Econômica Federal, nos valores 
de R$ 499.240,11, R$ 135.262,29 e R$ 
1.790.343,48, respectivamente.

O desembargador Cornélio Alves 
explicou que, para que haja o bloqueio 
de bens, sobretudo em caráter liminar, 
é necessária a apresentação de mais 
provas. 

Justiça nega pedido para 
bloquear bens de Rosalba
IMPROBIDADE | Prefeita de Mossoró e secretários são denunciados pelo Ministério Público Estaudal por não terem repassado para os bancos
valores que foram descontados de servidores que contrataram empréstimos consignados. Débito total com os bancos supera os R$ 2,4 milhões

Prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, é alvo de ação de improbidade administrativa impetrada pelo Ministério Público Estadual

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES / CEDIDA

Municípios das regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e do 
estado de Minas Gerais que 

possuem Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) abaixo da média na-
cional serão beneficiados com acesso à 
internet banda larga móvel com tecnolo-
gia 4G. Serão 350 cidades contempladas, 
todas com menos de 30 mil habitantes.

A implantação da infraestrutura 
será possível por causa de um acordo 
fechado nesta terça-feira (7) entre a 
Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) e a operadora TIM. O 
termo de ajustamento de conduta, 
para corrigir falhas da operadora, foi 
assinado com a participação do minis-
tro das Comunicações, Fábio Faria, do 
presidente da Anatel, Leonardo Euler, e 
do CEO da Tim Brasil, Pietro Labriola.

O ministro das Comunicações 
afirmou que uma das metas do atual 

governo é levar internet banda larga 
aos 20% do território brasileiro que 
não tem a estrutura. “Ainda temos o 
desejo de atingir 140 milhões de brasi-
leiros sem cobertura. O TAC celebrado 
teve como objetivo ser mais do que 
um tradicional compromisso para 
cessação de condutas irregulares por 
parte da prestadora”, explicou. 

Aproximadamente 3 milhões de 
brasileiros serão amparados com a 
ação. Em dois anos, 80% da infraestru-
tura já estará instalada. O restante será 
concluído no ano seguinte.

De acordo com o Ministério das 
Comunicações, 35 municípios poti-
guares serão beneficiados, dos quais 
21 já terão o serviço ainda este ano.

Entre as cidades contempladas, 
estão Lagoa de Pedras, Serra de São 
Bento, Parazinho, Afonso Bezerra, Pe-
dro Avelino, Cruzeta e Bom Jesus. Ministro Fábio Faria e presidente da Anatel

Raniere Barbosa, autor do projeto de lei

Acordo levará internet banda
larga a 35 municípios do RN

TELECOMUNICAÇÕES

A Justiça decidiu que o pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Ielmo Marinho, vereador Junior 
do Mercadinho, vai a julgamento 
em júri popular por tentativa de 
homicídio contra um policial mili-
tar em 2012. A data será marcada.

Junior é acusado de efetuar 
disparos contra o policial Mário 
Heverton Pereira da Silva, após 
uma discussão e briga por conta 
de uma denúncia de perturbação 
por som alto.

O juiz Felipe Luiz Machado 
Barros, da 3ª Vara da Comarca de 
Macaíba, deu até ontem para que 
os envolvidos apresentassem as 
testemunhas que irão depor em 
plenário, em número máximo de 
até cinco pessoas.

A Petrobras vai subir em 5% 
o preço da gasolina a partir desta 
quarta-feira (8). Será o oitavo au-
mento seguido desde o início de 
maio, quando a empresa iniciou o 
ciclo de alta atual, acompanhan-
do a recuperação das cotações in-
ternacionais do preço do petróleo 
após a reabertura da economia 
em diversos países.

Após o reajuste, o litro da ga-
solina sairá das refinarias da esta-
tal, em média, a R$ 1,65. O valor é 
60% superior ao vigente antes do 
início da sequência de aumentos. 

De acordo com a Agência Na-
cional do Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis (ANP), a gasolina era 
vendida pelos postos na semana 
passada, em média, a R$ 4,064.

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta terça-feira (7) um 
projeto de lei que tem o objetivo de 
garantir a segurança dos produtos 
alimentares. O projeto, do vereador 
Raniere Barbosa (Avante), obriga a 
utilização de um lacre inviolável 
nas embalagens de alimentos en-
tregues em domicílio no Município 
de Natal. A medida vai à sanção do 
prefeito Álvaro Dias.

Segundo o parlamentar, o selo 
de segurança tem por finalidade ga-
rantir que o produto comprado pe-
lo consumidor não sofra nenhuma 
interferência após sua produção. 
O rompimento do lacre tornaria o 
alimento inutilizado.

De acordo com o projeto, 
a obrigação valerá para restau-
rantes, pizzarias, lanchonetes, 
quiosques e demais empresas que 
fazem entrega de alimentos para 
consumo imediato.

“O selo de segurança pode ser 
um adesivo de papel ou qualquer 
artigo que obrigue a ruptura ao 
ser aberto. Ou seja, o lacre não 
pode continuar íntegro após a 
sua retirada ou após a abertura da 
embalagem”, afirma o vereador.

IELMO MARINHO COMBUSTÍVEL

EM NATAL

VEREADOR VAI A 
JÚRI POPULAR 
POR TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO CONTRA PM

PETROBRAS ELEVA 
NOVAMENTE PREÇO 
DA GASOLINA NAS 
REFINARIAS

PROJETO OBRIGA 
QUE EMBALAGENS DE 
ALIMENTOS TENHAM 
LACRE INVIOLÁVEL

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN
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O juiz Luiz Alberto Dantas Filho, 
da 5ª Vara da Fazenda Pública 
de Natal, determinou que o Go-

verno do Rio Grande do Norte suspen-
da imediatamente qualquer tipo de 
repasse financeiro destinado ao Con-
sórcio Nordeste. A decisão é liminar 
(temporária) e vale até o julgamento 
do mérito da ação.

A medida atende a um pedido feito 
pelos deputados estaduais Kelps Lima, 
Cristiane Dantas e Allyson Bezerra, os 
três do Solidariedade. Na ação popu-
lar, os parlamentares pediram que a 
Justiça determinasse a suspensão dos 
repasses até que o Estado seja ressar-
cido pelo valor que pagou em abril em 
uma compra conjunta para receber 
30 respiradores pulmonares, impres-
cindíveis no tratamento de pacientes 
com Covid-19 em estado grave.

Pela compra, liderada pelo Go-

verno da Bahia (onde o consórcio é 
sediado), o governo potiguar pagou 
antecipadamente R$ 4,9 milhões, mas 
não recebeu nem os respiradores nem 
o dinheiro de volta. O caso está sob 
investigação do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ).

Com a decisão, o Estado fica impe-
dido de repassar quase R$ 900 mil ao 
consórcio, montante equivalente ao 
aporte financeiro anual para o custeio 
das despesas do grupo, cujo pagamen-
to está em fase de processamento para 
se concretizar.

O Governo do Estado ainda pode 
recorrer da decisão.

CASO DOS RESPIRADORES
A compra frustrada também está 

sob investigação do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio Grande do Norte 
(TCE).  Em entrevista ao Agora RN na 

semana passada, o procurador-geral 
do Ministério Público de Contas do 
Rio Grande do Norte, Thiago Guter-
res, avaliou que é cedo para afirmar 
que o governo potiguar teve intenção 
de fraudar a compra de respiradores 
pulmonares através do Consórcio Nor-
deste.

“É precipitado falar que o Governo 
do RN teve intenção de fraudar sim-
plesmente por repassar sua quota-par-
te (na compra). Temos que aguardar a 
investigação tanto do processo crimi-
nal quanto dos processos de fiscaliza-
ção dos TCEs”, disse Guterres.

O conselheiro Gilberto Jales, do 
TCE, pediu que a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) explicasse 
por que pagou pelos respiradores de 
forma antecipada sem contrato firma-
do. A pasta já enviou sua manifestação, 
que está sob análise.

Juiz proíbe Governo do RN de fazer 
repasses para o Consórcio Nordeste
DECISÃO LIMINAR  | Medida atende a pedido dos deputados estaduais Kelps Lima, Cristiane Dantas e Allyson Bezerra, os três do Solidariedade, que pediram que a Justiça 
determinasse a suspensão dos repasses até que o Estado seja ressarcido pelo valor que pagou em abril em uma compra conjunta para receber 30 respiradores pulmonares

Governadores da região Nordeste, incluindo Fátima Bezerra (RN), durante reunião em Salvador (BA)

A pandemia de Covid-19 está im-
pactando diretamente a receita 
da Prefeitura do Natal com o 

Imposto Sobre Serviços (ISS). Dados 
da Secretaria Municipal de Tributação 
(Semut) apontam que os meses de 
abril, maio e junho registraram forte 
queda na arrecadação do tributo.

A Semut revela que, em abril, a 
queda na arrecadação de ISS foi de 
19,13%. Em maio, foi de 23,82% e, em 
junho, o recuo chegou a 23,75%. A re-
dução contrasta com o resultado do 
início do ano, que vinha apresentando 
trajetória de alta.

O ISS é um termômetro impor-
tante na medida da movimentação 
econômica, pois taxa os valores cobra-
dos na execução de serviços. Como a 
capital potiguar não tem indústrias 
relevantes, a arrecadação de ISS acaba 
sendo uma espécie de balizador da 
evolução econômica local.

“A curva do gráfico do ISS não dei-
xa dúvidas em relação à influência da 
pandemia na economia local. A com-
paração dos números de 2019 com 
os atuais apontam a descendente da 
arrecadação desse imposto a partir de 
abril, repetindo-se os resultados ruins 
nos meses subsequentes”, explica o 
secretário municipal de Tributação, 
Ludenílson Lopes.

Os números analisados pela 
Semut também apontam outro dado 
preocupante: os pequenos negócios 
têm sido mais impactados pela crise 

gerada com a chegada da Covid-19.
Essa conclusão fica evidente 

quando observadas as emissões de no-
tas fiscais. Apesar dos valores médios 
terem sido mantidos e até aumentado, 
no período de abril a junho, o número 
de notas emitidas com valores meno-
res diminuiu.

“Está muito claro que os pequenos 
negócios estão sendo mais impacta-
dos. O número de notas caiu, porque o 
volume maior de emissões refere-se a 
valores pequenos. A quantidade geral, 
em termos financeiros, não diminuiu 
porque as emissões de notas com va-
lores maiores cresceu. Isso indica que 
o pequeno negócio diminuiu sua mo-
vimentação”, atesta Ludenílson.

sadasdsad

Retração econômica derruba 
arrecadação de ISS em Natal

FINANÇAS

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) reconheceu nesta 
terça-feira (7) que estão surgindo 
“evidências” sobre a possibilidade 
de transmissão do novo coronaví-
rus pelo ar. A entidade ressaltou 
que trabalha em conjunto, desde 
abril, com vários dos cientistas 
que assinaram uma carta aberta 
para alertar sobre esse modo de 
disseminação do vírus.

Líder técnica da OMS no 
controle de infecções, Benedetta 
Allegranzi esclareceu que o órgão 
busca “compilar e interpretar” 
mais provas para emitir diretrizes.

“Estão surgindo evidências, 
mas elas não são definitivas. A 
possibilidade de transmissão 
aérea em espaços públicos, prin-
cipalmente em ambientes com 
ventilação inadequada e grandes 
aglomerações, não pode ser des-
cartada”, admitiu Allegranzi.

A infectologista reforçou a im-
portância de evitar esses cenários, 
pois existe a possibilidade real 
de serem propícios a uma maior 
propagação do vírus. “Recomen-
damos, ao mesmo tempo, uma 
ventilação apropriada de ambien-
tes internos, assim como o distan-
ciamento físico”, acrescentou.

PANDEMIA

OMS ADMITE 
POSSIBILIDADE 
DE TRANSMISSÃO 
AÉREA DO NOVO 
CORONAVÍRUS

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Parelhas Gás LTDA (Posto Laís II), CNPJ: 24.206.617-0006-30 torna-se Público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação para a 
revenda de combustíveis Líquidos (Posto de Combustível) com validade até 23/06/2026.  Localizado na Rua Padre 
Bento, N° 355, Centro, Parelhas -RN.

Marcondes Augusto de Oliveira
Proprietário

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Pontal do Nordeste Geradora Eólica S/A , inscrita no CNPJ: 13.336.415/0001-82 ,torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada – RLS, em favor do empreendimento Parque Eólico União dos Vento X, localizado na Fazenda: 
Fazenda Nossa Senhora do Patrocínio  , em Pedra Grande/RN.

Pontal do Nordeste Geradora Eólica

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

PREDESIGN CONSTRUCAO E PRE FABRICADOS LTDA, CNPJ: 17.505.536/0001-61, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Regularização de Operação, para uma Indústria de artefatos de concreto, localizada na Av. BR 304, KM 
16,4, Nº 301 C, Distrito Industrial, Macaíba/RN.

Sydia Felix Oliveira
Diretora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Tropical Transportes Ipiranga LTDA, 42.310.177/0079-02, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO, para o Transporte de 
Cargas Perigosas, classe 3 e 9 (Gasolina, Óleo Diesel, Etanol Hidratado, Etanol e Biodiesel), localizada em Rod. 
RN221, km 25, s/n, sala 1, Polo Industrial, Guamaré/RN.

Daniel Antônio Fernandes Júnior  
Supervisor de Filial  

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

DINA DINAMARCA INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA, CNPJ 00.900.625/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LP 
para a atividade de fruticultura irrigada, localizada na Fazenda Taboleiro da Velha, S/N, Zona Rural do município 
de Upanema/RN. 

DINA DINAMARCA INDUSTRIAL AGRICOLA LTDA 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

POSTO SÃO FRANCISCO LTDA, CNPJ: 32.587.795/0001-72, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Alteração-
LA, com validade: 03/07/2021 para Posto de Revenda de Combustível, com capacidade total de armazenamento de 
30m3, localizado na Rod RN 269, KM 45, 15, Centro, Montanhas/RN.

ERONIDES CANDIDO DE OLIVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
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Diversas entidades ligadas ao se-
tor do comércio no Rio Grande 
do Norte emitiram nota pública 

nesta terça-feira (07) criticando a sus-
pensão do início da segunda fração no 
processo de retomada gradual das ati-
vidades econômicas. A previsão inicial 
era que a retomada de parte de novas 
frações comerciais seria iniciada nesta 
quarta-feira (8).

“Foi com um misto de surpresa e 
decepção que as entidades abaixo assi-
nadas receberam nesta terça-feira (07) 
a notícia de que o Plano de Retomada 
Gradual da Economia será interrom-
pido pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte. Além de pensar e ela-
borar protocolos que pudessem pro-
mover uma reabertura gradual, segura 
e responsável, as entidades empresa-
riais vêm desenvolvendo um trabalho 
sério e forte de conscientização dos 
empresários e dos seus colaboradores, 
podendo afirmar que este retorno vem 
se dando da maneira mais segura pos-
sível”, traz a nota, que foi assinada por 

nove entidades, entre elas a Federação 
do Comércio e Serviços do Rio Grande 
do Norte (Fecomércio).

As instituições lamentam o retro-
cesso por parte do Governo do Estado. 
Segundo os representantes do comér-
cio, o adiamento da reabertura “não 

encontra guarida em muitos indica-
dores ligados à evolução da Covid-19”. 
A nota aponta que a taxa de trans-
missibilidade da Covid-19 apresentou 
redução nos últimos dias, segundo as 
entidades, passando de 1,45 para 0,94 
no Rio Grande do Norte. “Até mesmo 
o percentual total de ocupação dos lei-
tos críticos para Covid, que já está na 
média de 91% e caindo, com registro de 
menos de 80% em algumas regiões do 
estado”, detalha a nota. 

Segundo dados do Governo do 
Estado, o Rio Grande do Norte somou 
1.291 mortes relacionadas com a Co-
vid-19 nesta terça-feira.

A nota também faz elogios à Pre-
feitura do Natal que manteve o início 
da segunda fração da primeira fase 
da retomada na capital. “As entidades 
afirmam que seguirão nutrindo a es-
perança de que a decisão do governo 
estadual seja revista o quanto antes, 
de modo a evitar danos ainda maiores 
à economia do Rio Grande do Norte”, 
encerram as entidades.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), decidiu manter o cro-
nograma de reabertura eco-

nômica na capital potiguar, apesar da 
suspensão na retomada definida pelo 
governo estadual nesta terça-feira (7).

Apesar de o Governo do Estado 
paralisado o processo de reabertura, 
Natal teve nesta terça-feira o início 
das atividades de restaurantes, lan-
chonetes e food parks de até 300 m². 
A medida não contempla bares, que 
permanecem fechados.

Os estabelecimento tiveram de 
cumprir critérios determinados pelo 
Decreto do Governo Estadual, como 
a aferição de temperatura, uso de 
álcool em gel e limitação de quatro 
pessoas por mesa, com espaçamento 
de dois metros entre cada uma delas, 
e de no mínimo um metro de distân-
cia entre os clientes.

Ainda na terça, a governadora Fá-
tima Bezerra, anunciou a suspensão 
da reabertura de restaurantes e lojas 
(de 300 m² e 600², respectivamen-
te) porque o estado não conseguiu 

manter os índices de ocupação de 
leitos para tratamento da Covid-19 
abaixo de 80%, conforme previsto em 
decreto. “Esperamos que os municí-
pios sigam as determinações sobre a 
suspensão, porque não conseguimos 
trazer a taxa de ocupação de leitos 
para um patamar aceitável, que seria 
de 80%”, afirmou a governadora.

No entanto, a prefeitura de Mos-
soró também afirmou que manterá 
inalterado o plano municipal de 
retomada gradual das atividades 
econômicas, que contempla a fração 
2 da primeira fase de abertura do 
comércio, prevista em decreto para 
esta quarta-feira (8). Segundo infor-
mações da prefeitura, a decisão de 
reabrir os estabelecimentos contem-
plados pela fração 2 do decreto está 
“respaldada pelo Comitê de Enfren-
tamento ao novo coronavírus e que 
os casos estão em desaceleração”.

A prefeitura informou também 
que segue monitorando a curva e 
que volta a reavaliar o plano na pró-
xima semana.

Parte do comércio reabriu em 1º de julho

Entidades do comércio no RN 
repudiam decisão do Governo

Natal mantém o decreto 
de retomada econômica

CRÍTICAS DIVERGÊNCIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DEMIS ROUSSOS. / ASCOM

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra 
(PT), decidiu suspender o iní-

cio da segunda fração de reabertura 
econômica estadual que entraria em 
vigor nesta quarta-feira (8). O motivo 
foi o fato de a taxa de ocupação de 
leitos críticos hospitalares não ter 
atingido 80%.

A segunda fração previa o funcio-
namento de lojas com área de até 600 
metros quadrados com porta para a 
rua e serviços de alimentação com 
área de até 300 metros quadrados 
respeitando o distanciamento social 
e as medidas protetivas e de higiene. 

“Tomamos a decisão pela reto-
mada gradual com base na ciência e 
orientados pelo Comitê Científico de 
especialistas que assessora o Estado. 
Estes critérios são a taxa de transmis-
sibilidade abaixo de 1 e a taxa de ocu-
pação de leitos críticos abaixo de 80%. 
Atingimos e mantemos o primeiro, 
mas o segundo ainda não foi possível, 
por isso o adiamento da segunda fra-
ção”, justificou a governadora.

De acordo com o Governo do 
Estado, a alta ocupação de leitos de 
UTIs e semi-utis persiste mesmo 
diante do fato de nos últimos 15 dias 
a Secretaria de Estado da Saúde Pú-
blica (Sesap) ter aberto mais 72 lei-

tos.  “Nosso governo instalou mais de 
250 leitos críticos. Mesmo diante das 
enormes dificuldades financeiras e 
de fornecimento de insumos, equipa-
mentos e pessoal, conseguimos estes 
leitos que ficarão como legado para 
a sociedade, porque eles não serão 
desativados e irão fortalecer a nossa 
rede pública de saúde”, afirmou a go-
vernadora.

A governadora frisou que o de-
sejo é para que as atividades sejam 
retomadas o mais breve possível, 
mas isso deve acontecer com segu-
rança e preservando vidas. “Temos 
que ter um ambiente de segurança 
dos dados sanitários. O momento 
ainda requer muito cuidado e exige 
os cumprimentos das medidas restri-
tivas e de higiene que continuam em 
vigor”, destacou a chefe do Executivo 
estadual.

Fátima Bezerra reforçou a impor-
tância de os municípios e dos prefei-
tos para a superação da pandemia. 
“O Estado conta com os municípios 
e seus gestores. Eles devem seguir e 
fazer cumprir as recomendações do 
decreto em nome da saúde dos muní-
cipes. O Pacto pela Vida precisa tam-
bém da adesão e apoio dos prefeitos 
e de cada um de nós.”

Ele também falou sobre a produ-

ção de 7 milhões de máscaras, dentro 
do Programa RN Mais Protegido, 
em parceria com indústria têxtil. “O 
programa garantiu empregos nas ofi-
cinas de confecção no interior. Já fo-
ram entregues 3 milhões de unidades 
e agora vamos entregar mais 2,2 mi-
lhões. Usar a máscara é imprescindí-
vel como fator de proteção à saúde.”

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico, Sílvio Torquato, acres-
centou que, por orientação da gover-
nadora, o Estado criou o maior pro-

grama de distribuição de máscaras 
do país. “Numa relação direta serão 
duas para cada cidadão norte-rio-
-grandense, já que serão 7 milhões 
de máscara e a população do Estado 
corresponde a um pouco menos de 
3,5 milhões de pessoas”, explicou 
Torquato.  

O Programa RN Mais Protegido 
é uma parceria com a Confecções 
Guararapes, Vicunha, Nortex e Cote-
minas que doaram material e mão de 
obra.

Fátima suspende etapa de reabertura 
das atividades produtivas no Estado
MEDIDA | Governadora decidiu suspender o início da segunda fração de reabertura econômica estadual que entraria em vigor nesta quarta-feira (8) em razão de a taxa de ocupação 
de leitos críticos hospitalares não ter atingido 80%; Fátima Bezerra reforçou a importância da participação de municípios e dos prefeitos para a superação da pandemia da Covid-19

Fátima Bezerra reforçou a importância de os municípios para a superação da pandemia

RN SOMA 1.291 MORTES 
PELA COVID-19; BRASIL 
ULTRAPASSOU A MARCA 
DE 66 MIL ÓBITOS

O Rio Grande do Norte con-
tabilizou nesta terça-feira (07) 
1.291 óbitos por Covid-19, 35.820 
casos confirmados da doença, 
além de 48.905 casos suspeitos e 
56.3016descartados. Há 193 mor-
tes em investigação. 

O número de pessoas interna-
das está em 641. Deste total, 392 
pacientes estão em leitos críticos. 
A fila de regulação contabiliza 12 
pacientes à espera de leitos. Há 17 
vagas disponíveis.

Ainda nesta terça, o Brasil 
registrou mais de mil óbitos pelo 
novo coronavírus. Foram 1.312 
novas mortes e mais 48.584 casos 
confirmados de infecção em 24 
horas, segundo dados do levan-
tamento realizado pelo Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL 
junto às secretarias estaduais de 
Saúde. No total, 66.868 brasileiros 
já perderam a vida por causa da 
Covid-19 e 1.674.655 pessoas foram 
infectadas.
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A Covid-19 foi devastadora 
para a classe médica no 
Rio Grande do Norte. Em 

pouco mais de 100 dias, a doença 
causou a morte de 12 profissionais 
no Estado. O médico Geraldo Fer-
reira, presidente licenciado do Sin-
dicato dos Médicos do Rio Grande 
do Norte (Sinmed), em entrevista 
ao Agora RN, fala sobre os desafios 
da categoria e também faz críticas 
à gestão do Governo do Estado na 
estruturação da rede pública hos-
pitalar

AGORA RN – Na sua avaliação, 
em que momento da pandemia 
nós estamos no Rio Grande do Nor-
te? O pior já passou?

GERALDO FERREIRA – Os 
estudos tentam enquadrar a his-
toria das epidemias no formato 
temporal de um sino, com uma 
progressão de subida de casos, pla-
tô, seguida de queda relativamente 
rápida. Medidas como o isolamen-
to social ou mesmo lockdown pro-
movem um achatamento da curva 
e uma subida, platô e queda mais 
demorados. Isso se faz em função 
da necessidade de estruturar os 
serviços de saúde, procurar e tes-
tar tratamentos efetivos ou produ-
zir uma vacina. O Rio Grande do 
Norte iniciou cedo o isolamento 
social, dia 12 tivemos confirmação 
do primeiro caso e dia 20 de março 
tivemos o primeiro decreto de iso-
lamento do Governo Estadual. Se-
quenciado por outras medidas res-
tritivas e anúncios espantosos por 
parte da Sesap de possibilidade de 
11 mil óbitos, a pandemia seguiu 
seu curso. A ampliação de leitos 
foi praticamente fictícia, sendo via 
de regra mudança de leitos que já 
existiam para serem exclusivos Co-
vid-19, e tentativas de abertura de 
leitos de UTIs, que já estavam pre-
vistos pelo colapso em que o sis-
tema de saúde vivia mergulhado. 
Seguido o curso da pandemia, me-
lhorou o conhecimento da doença, 
o tratamento precoce ou hospita-
lar deu seus resultados, atingiu-se 
um número aparente de 30% de 
infectados na população, que com 
a possibilidade de um contingente 
ainda desconhecido ser imune, 

“O PIOR PODE ESTAR 
PASSANDO”, AVALIA 
GERALDO FERREIRA

parecem estar promovendo uma 
queda em torno de 50% de novos 
casos que buscavam o primeiro 
atendimento no pronto-socorro. 
Isso nós detectamos a partir de 25 
de junho, inicialmente em visita a 
hospitais privados, posteriormente 
com os médicos das Unidades de 
Saúde da Família referências para 
Covid-19 e também nas Upas. Os 
leitos hospitalares de enfermaria e 
UTI ainda estão lotados, mas pa-
recem refletir a infecção de duas 
semanas anteriores. Nada disso 
deve ser motivo para diminuir as 
medidas de higiene, álcool gel, uso 
de máscara, distanciamento social 
e evitar aglomerações. Apesar de 
ainda termos uma travessia pela 
frente, há sinais de que o pior pode 
estar passando, mas casos residu-
ais e riscos de segunda ou terceira 
ondas.

AGORA – O curso da pandemia 
no Estado difere do restante do Pa-
ís?

GF – O curso é semelhante, 
mas o impacto é diferente. Tive-
mos aqui óbitos que seriam evita-
dos se a orientação não fosse evitar 
os serviços de saúde e só procurar 
se houvesse falta de ar. Isso foi 
terrível para a população. Vidas se 
perderam por causa disso. Outra 
questão foi no início a resistência 
em tratar as pessoas, motivada 
pela intensa briga ideológica que 
se instalou no País e no Estado. Por 
último mais de 200 pessoas que 
morreram esperando um leito de 
UTI mostra a incompetência ge-
rencial em transformar os recursos 
federais para Covid-19, cerca de 

“
GERALDO FERREIRA

MÉDICO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O que encontramos nos 
hospitais por parte de médicos 
e profissionais de saúde é 
abnegação, entrega, coragem, 
heroísmo. Todos sabem que
estão arriscando suas vidas”

155 milhões para o RN, em ações 
e leitos efetivos para a população 
acometida pela Covid-19.

AGORA – Governo do Estado 
e prefeituras deram início ao pro-
cesso de retomada gradual das 
atividades econômicas. O quadro 
epidemiológico permite essa flexi-
bilização?

GF – A pandemia é superada 
pela queda na transmissão pessoa 
a pessoa, pela descoberta de um 
tratamento, pela descoberta de 
uma vacina, por se atingir uma 
imunidade de rebanho ou pela 
queda da virulência do agente cau-
sador. Um pouco de cada coisa está 
avançando. A flexibilização diante 
disso pode avançar, mas teremos 
que acompanhar momento a mo-
mento e se necessários fazer recu-
os pontuais, isso não será demérito 
para a flexibilização. Sempre have-
rá o risco de alguma transmissão, 
quando parte da população que 

estava resguardada voltar a cir-
cular. De qualquer forma chamo 
atenção para uma coisa, idosos e 
portadores de doenças crônicas 
graves precisam ser rigorosos na 
sua proteção pessoal.

AGORA – Como tem sido a roti-
na dentro dos hospitais?

GF – O que encontramos nos 
hospitais por parte de médicos e 
profissionais de saúde é abnega-
ção, entrega, coragem, heroísmo. 
Todos sabem que de alguma forma 
estão arriscando suas vidas. Os 
doentes nos hospitais são muito 
graves, nas UTIs são gravíssimos. 
Vive-se com a ameaça de agrava-
mento ou morte desses pacientes 
a todo instante. Mas não tenho en-
contrado medo, tenho encontrado 
pedido de equipamentos de prote-
ção, condições de trabalho e leitos 
para salvar os pacientes. Quando 
alguém da equipe adoece há sem-
pre a expectativa de que vai se 
recuperar, como se não fosse justo 
morrerem os que estão trabalhan-
do para salvar os outros, e quando 
alguém morre há um sentimento 
de gratidão, de reconhecimento 
por quem deu sua vida pelos ou-
tros que precisavam de assistência, 
mas ninguém recua, são muitos os 
pacientes que precisam de socorro 
e a luta diária continua.

AGORA – Na semana passada, 
dois médicos morreram no mesmo 
dia por causa do novo coronavírus. 
Ao todo, 12 profissionais da medi-
cina já faleceram em decorrência 
da Covid-19. Como a categoria 
analisa este drama relacionado 

com a perda de tantos ?
GF – Essa parte é profunda-

mente dolorosa para nós, sabemos 
que mesmo com todas as medi-
das protetivas o trabalho médico 
envolve riscos pessoais, para si e 
familiares. Morreram onze médi-
cos e um Estudante de medicina. 
Foram pessoas devotadas que se 
dedicaram por amor ao próximo 
e à profissão ao mister de tratar as 
pessoas acometidas pelo Corona-
vírus. Morreram por amor, é uma 
coisa heroica, sublime, sua memó-
ria ficará gloriosa entre nós todos.

AGORA – O Governo do Estado 
informou que já abriu mais de 400 
leitos para atender pacientes com 
Covid-19. Mesmo assim, o senhor 
tem feito críticas à gestão. Por quê?

GF –  No Brasil, que tem 450 
mil leitos, fechou 42 mil nos últi-
mos dez anos, no Estado fechou-se 
mais de 400 leitos. Na véspera da 
Pandemia o Estado estava desati-
vando o Hospital Ruy Pereira e fe-
chou Canguaretama. As questões 
que levanto em relação ao Estado 
dizem respeito ao Hospital da Po-
lícia que podia ter cem leitos e tem 
20 para Covid-19, o João Machado 
que podia ter 100 e tinha 10 ou 15 
abertos, o Deoclécio Marque que 
podia ter aberto 80, que estavam 
finalizando, e não abriu nenhum. 
Isso fora as UTIs do João Machado, 
de Macaíba, de João Câmara, não 
abertas depois de todo esse tempo 
de pandemia e a de Pau dos Ferros 
que devia ter dez leitos e findou 
abrindo apenas quatro. São ques-
tões pontuais. Quanto aos 400 lei-
tos não consigo encontrá-los, pen-
so que quase todos se tratavam de 
leitos como os do Hospital Giselda 
Trigueiro que transferiu pacientes 
para o Hospital Universitário e 
destinou os leitos desses pacientes 
para Covid-19. A insistência do 
governo em trazer empresas de 
fora para no início abrir hospital 
de campanha ou administrar UTIs 
tem sido outra política errada. Sem 
experiência no mercado local, sem 
ter médicos nem capacidade de 
arregimentação de profissionais, 
finda-se desistindo, como desistiu-
-se do hospital de campanha, ou 
protelando-se indefinidamente a 
abertura dos leitos de UTI, espera-
dos há três meses.

AGORA – Que mensagem o 
senhor gostaria de transmitir à 
população neste momento?

GF – Vejo erro dos governos 
em não investirem na educação 
e orientação das pessoas, dimi-
nuíram os transportes coletivos, 
provocando aglomerações, não 
distribuíram máscaras, pediram às 
pessoas para evitarem em vez de 
procurarem os serviços de saúde. 
Tudo isso provocou mortes que 
poderiam ser evitadas. O governo 
trancou as pessoas em casa e não 
ampliou como devia a rede de saú-
de. Agora ao entrarmos na fase de 
flexibilização as pessoas devem ter 
em mente que são responsáveis 
por sua saúde e pela da comuni-
dade. Os grupos de risco devem 
continuar a se resguardar, devem 
ser evitadas aglomerações, devem 
guardar distância entre as pessoas, 
deve-se usar álcool gel e máscaras 
em todos os lugares

ENTREVISTA | Presidente licenciado do Sindicato dos Médicos 
do Rio Grande do Norte (Sinmed), Geraldo Ferreira acredita 
que Estado passou pelo período mais crítico da Covid-19, mas 
alerta para a continuidade das ações de controle da doença
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Jovens com ingresso recente no 
mercado de trabalho, trabalhado-
res idosos com comorbidades e 

mulheres. Esses são os grupos laborais 
que mais sofreram com a pandemia 
do novo coronavírus. É o que explica 
a juíza do trabalho Fátima Christiane 
Gomes de Oliveira, que integra o qua-
dro de magistrados do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 21ª Região (TRT).

A magistrada conta que a crise 
social provocada pela Covid-19 afetou 
especialmente os grupos considera-
dos vulneráveis, com destaque para 
as mulheres que realizam serviços do-

mésticos, com base em dados, de maio 
deste ano, do Instituto Brasileiro de 
Geogra� a e Estatística (IBGE).

“Houve uma perda de postos de 
trabalho domésticos de 727 mil so-
mente nos três primeiros meses da 

pandemia aqui no Brasil. Historica-
mente, sabemos que a maior parte 
desse trabalho doméstico é desenvol-

vida por mulheres e elas são chefes 
de família e estão completamente de-
samparadas”, analisa a juíza.

Para Fátima Christiane Gomes de 
Oliveira, que atua na 6ª Vara do Traba-
lho de Natal, o novo coronavírus impôs 
a necessidade do isolamento social 
para a população de diversos países 
e, no Brasil, questões de desigualdade 
a� oraram e chamaram a atenção em 
meio à pandemia. Entre elas, segundo 
a magistrada, está a desigualdade de 
gênero.

“Também historicamente, as tare-
fas relacionadas ao lar e aos cuidados 
dos � lhos sempre foram atribuídas 
às mulheres, mesmo após o ingresso 
massivo delas no mercado de traba-
lho. Essa tradição persiste até hoje, 
principalmente no Brasil, e neste con-
texto, provoca uma sobrecarga ainda 
maior nas suas rotinas”, comenta juíza 
do trabalho Fátima Christiane Gomes 
de Oliveira.

Mulheres trabalhadoras são as mais 
vulneráveis na pandemia, avalia juíza
ANÁLISE | Juíza do trabalho 
Fátima Christiane fala que a crise 
social provocada pela Covid-19 
afetou especialmente os grupos 
considerados vulneráveis, como o 
das mulheres

Para Fátima Christiane Gomes de Oliveira, a pandemia da Covid-19 trouxe à tona problemas sociais como o da desigualdade de gênero

REPRODUÇÃO

ESTUDO

A prefeitura de São José de Mipi-
bu inicia nesta quarta-feira (08) 
novas regras para o funciona-

mento de atividades comerciais não 
essenciais na cidade. Com a mudança, 
o horário de funcionamento do comér-
cio considerado � ca estabelecido até 
às 16h. As medidas são validades para 
o período de 09 a 23 de julho.

Restaurantes e similares da cidade 
abrem poderão abrir, desde que man-
tenham a capacidade reduzida de 30% 
de sua ocupação, somente para refei-
ções. Segundo o decreto municipal, o 
consumo de bebida alcoólica no local 
segue proibido.

Ainda de acordo com a prefeitu-
ra municipal, a retomada gradual da 

abertura de academias será discutida 
com representantes do seguimento 
comercial. 

Os templos religiosos retornam 
de forma gradual, em três fases, com 
percentuais da sua capacidade de ocu-
pação de 30%, 50% e 70% de � éis, além 
de adotar medidas preventivas biossa-
nitárias. O processo de abertura ainda 
será de� nido pelo governo municipal.

A Comissão Especial Municipal 
de Enfrentamento da Covid-19 de São 
José de Mipibu volta a se reunir no 
próximo dia 20. O novo encontro do 
colegiado marcará novas mudanças 
no cronograma de reabertura das ativi-
dades econômicas da cidade da Região 
Metropolitana de Natal.

 Comissão Especial de Enfrentamento à Covid-19 definiu as regras de reabertura econômica

São José do Mipibu altera 
funcionamento do comércio

REABERTURA

O Instituto de Medicina Tro-
pical da UFRN (IMT) e o Hemo-
norte receberam recentemente 
aprovação do Comitê Nacional 
de Ética e Pesquisa para o projeto 
que vai avaliar o uso do plasma  
de pacientes curados da Covid-19 
em pessoas que estão com quadro 
grave da doença. A seleção dos do-
adores e receptores será realizada 
pelo IMT, � cando o Hemonorte  
responsável pela coleta do plasma 
através de um procedimento es-
pecial chamado aférese. 

Os dados obtidos com essa 
pesquisa vão ajudar o Ministério 
da Saúde e a Anvisa na elabo-
ração de novas ferramentas de 
tratamento para o coronavírus no 
Brasil. 

De acordo com o diretor geral 
do Hemonorte, Rodrigo Villar, “o 
tratamento com o plasma é um  
tipo de terapia já foi usada em 
outras epidemias como a H1N1, 
Ebola e a SARS, com resultados 
positivos”.

HEMONORTE PARTICIPA 
DE PESQUISA PARA 
USO DO PLASMA PARA 
COMBATER COVID-19

C O N S U L T O R I A & P E S Q U I S A

REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ESTATÍSTICA 5ª REGIÃO  - CONRE5  - Nº: 8413 

exatuseconsultoria@gmail.com

84 98168.1085
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O engenheiro Francisco Ra-
mos está na seleta lista dos 
maiores empreendedores 

da construção civil de Natal. sNa 
entrevista ao Agora RN, ele fala dos 
prejuízo da pandemia do novo co-
ronavírus, mas acredita que a reto-
mada dos negócios já começou.

AGORA RN – Antes da pande-
mia, o mercado imobiliário de Na-
tal já vivia uma crise com poucas 
perspectivas de retomada, com 
um estoque reduzido de imóveis 
novos em oferta. Quais as pers-
pectivas agora com a pandemia do 
coronavírus?

FRANCISCO RAMOS - Es-
távamos bastante confiantes que 
em 2020 seria o ano da retomada 
do crescimento mais acelerado 
do mercado imobiliário, tendo 
já no início do ano um resultado 
de vendas que não víamos há 
bastante tempo. Com a chegada 
da pandemia do Covid-19, houve 
uma reversão dessa expectativa, 
mas a queda provocada não foi 
tão intensa como se esperava. Os 
lançamentos que estavam pre-
vistos foram cancelados até que 
se possa ter uma visão de como a 
economia vai se comportar após a 
pandemia.

AGORA – Então, efetivamente, 
o que houve como o mercado?

FR - O que se verifica hoje é que 
houve uma queda nas vendas, mas 
ainda existe uma demanda que 
está se concretizando, haja vista o 
número de novos financiamentos 
para compra de imóveis que estão 
em crescimento significativo com-
parado com o ano de 2019. As con-
dições macroeconômicas estão 
muito favoráveis para a retomada 
forte do mercado imobiliário, a 
inflação controlada com previsão 
de fechar o ano abaixo de 2%, a 
taxa Selic na mínima histórica em 
2,25% com perspectiva de redução 
para 2%, o interesse dos bancos 
para o financiamento imobiliário, 
tanto para as empresas como para 
os clientes finais, fazem com que 
nossa confiança na recuperação 
rápida do setor seja muito alta.

AGORA - Pode-se dizer que 
a sua empresa, a Constel, está 

QUEM PODE COMPRAR ESTÁ 
INDO AO MERCADO AGORA, 
AVALIA PRESIDENTE DA CONSTEL

entre as únicas a realizar lan-
çamentos imobiliários no ano 
passado. Como os negócios 
estão agora?

FR - A Constel está entre as 
poucas empresas que realizaram 
lançamentos imobiliários no ano 
de 2019. Confiávamos, e continu-
amos confiando, que, pela baixa 
oferta de imóveis no mercado da 
grande Natal, considerando que 
nos últimos cinco anos pratica-

mente não houve novos lança-
mentos no mercado, era questão 
de tempo que a normalização 
entre a oferta e procura de imóveis 
viesse a ocorrer.

AGORA – Como o senhor anali-
sa esse cenário?

FR - Olhando para esse cená-
rio, entendemos que a empresa que 
saísse na frente e , em tempo hábil, 
imóveis com bons projetos, preço, 

qualidade e em boas localizações, 
ficariam em posição mais confortá-
vel em relação a seus concorrentes. 
Por esse motivo, mesmo conside-
rando as condições adversas que 
se apresentavam ainda em 2019, re-
solvemos lançar mais dois empre-
endimentos, a 3ª etapa do Green 
Life Mor Gouveia e o Edificio Fran-
cisco Cabral, no bairro do Tirol.

AGORA – Qual foi a resposta 

do mercado?
FR - Atualmente, notamos 

uma procura por nossos imóveis 
de uma demanda mais qualifica-
da, ou seja, as pessoas que estão no 
mercado procurando imóveis são 
realmente para a compra, desapa-
recendo aquelas que muitas vezes 
procuravam ver imóveis, mas que 
não tinham a intenção de compra 
naquele momento. Nossas vendas 
sofreram uma queda, mas nesse 
último mês já recuperamos o volu-
me que tínhamos no início do ano.

AGORA - Na sua opinião, o que 
o mercado precisará fazer para so-
breviver daqui para frente?

FR - O que o mercado precisa 
é atender a demanda, que existe e 
ainda é muito grande, oferecendo, 
identificando com mais precisão 
qual o imóvel que essa demanda 
deseja, e quais os requisitos neces-
sários para que possamos atender 
as expectativas dessa demanda, 
seja em qualidade, preço, bons 
projetos e boas localizações. So-
mente dessa forma as empresas 
poderão se manter atuante no 
mercado imobiliário.

AGORA - O senhor vislumbra 
uma possível concentração no 
mercado, com fusões de empre-
sas?

FR - Não acredito em concen-
tração de mercado no segmento 
de construção de empreendi-
mentos imobiliários, o mercado é 
muito pulverizado, tendo grandes, 
médias e pequenos construtores. 
O que pode vir a ocorrer é o fecha-
mento de algumas empresas, mas 
logo em seguida deve ocorrer a 
entrada de novas empresas. Esse 
é um mercado muito dinâmico, 
onde a concorrência é muito for-
te. O que posso afirmar é que a 
Constel vai continuar a operar no 
mercado imobiliário, mantendo o 
seu compromisso de desenvolver 
produtos de boa qualidade, bons 
preços e entrega nos prazos, para 
que possamos atingir nosso obje-
tivo maior que é a satisfação dos 
clientes.

AGORA - O que o senhor diria 
para os empresários do setor neste 
momento?

FR - O que posso dizer é que 
tenham calma nesse momento, 
mantenham a confiança que 
sempre tiveram, que o momento é 
difícil, mas as perspectivas de uma 
rápida recuperação do mercado 
imobiliário são muito boas.

ENTREVISTA | Para Francisco Ramos, presidente 
da Constel, a pandemia freou a recuperação das 
construtoras, mas a conjuntura econômica de juros mais 
baixos deve puxar uma retomada do setor

As condições 
macroeconômicas estão 
muito favoráveis para a 
retomada forte do mercado 
imobiliário, a inflação [taxa 
selic] controlada com 
previsão de fechar o ano 
abaixo de 2%”

O que se verifica hoje é 
que houve uma queda nas 
vendas, mas ainda existe 
uma demanda que está 
se concretizando, haja 
vista o número de novos 
financiamentos para compra 
de imóveis em crescimento”

Com a chegada da 
pandemia do Covid-19, 
houve uma reversão dessa 
expectativa, mas a queda 
provocada não foi tão intensa 
como se esperava. Os 
lançamentos que estavam 
previstos foram cancelados”

“““
FRANCISCO RAMOS

PRESIDENTE DA CONSTEL

REPRODUÇÃO
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REPRODUÇÃO/BNB

CANAL | Dados do Banco do Nordeste apontam que o programa Crediamigo somou R$ 314,9 milhões em 
contratatos que foram distribuídos em 107,8 mil operações; Nordeste recebeu R$ 18,4 bilhões em 2020

OBanco do Nordeste investiu, no 
primeiro semestre deste ano, 
R$ 18,4 bilhões na economia 

regional, valor correspondente a mais 
de 2,3 milhões de operações. Contem-
plado com 5,3% dos recursos do FNE, 
o BNB aplicou no Rio Grande do Nor-
te, neste primeiro semestre do ano, R$ 
983,9 milhões, para um total de 19,5 
mil operações.

No que se refere à atuação do pro-
grama Crediamigo no Estado, as con-
tratações somaram R$ 314,9 milhões 
aplicados, distribuídos em mais de 
107,8 mil operações, o que retrata um 
ticket médio da ordem de R$ 2,9 mil 
por operação.

O valor aplicado pelo Banco do 
Nordeste, em meio à pandemia de 
Covid-19, foi praticamente igual ao re-
alizado no primeiro semestre de 2019, 
quando o Banco contratou R$ 18,8 
bilhões. “Esse desempenho reforça a 
importância do Banco do Nordeste 
como agente de desenvolvimento da 
região e evidencia o cumprimento 
de sua missão de estar ao lado dos 
empreendedores nas adversidades”, 
realça o presidente do Banco, Romildo 
Carneiro Rolim.

O presidente da instituição afir-
ma, ainda, que “o Banco do Nordeste, 
além de estar cumprindo seu papel, 
integrado às diretrizes do Governo 
Federal, está, cada vez mais, aprimo-
rando seus processos de crédito para 
atender as demandas de acordo com 
as necessidades dos empreendedores, 
conferindo celeridade na concessão 
do financiamento e mais comodidade 
para o cliente”.

Do total aplicado este ano, R$ 
12,5 bilhões, distribuídos em 282,3 
mil operações, são oriundos do Fun-

Banco suspendeu parcelas dos financiamentos de longo prazo e prorrogou empréstimos

RN recebeu quase R$ 1 bilhão do 
BNB no primeiro semestre de 2020

Empresa eólica Rudloff Wind auncia 
expansão de negócios para o RN

do Constitucional de Financiamento 
Nordeste (FNE), principal funding do 
Banco. No mesmo período, o BNB apli-
cou R$ 4,3 bilhões na região semi-árida 
do Nordeste, valor equivalente a 45,4% 
dos recursos do Fundo. Do montante 
aplicado com recursos do FNE, des-
tacam-se as contratações com Micro 
e Pequenas Empresas, que somam R$ 
2,2 bilhões, distribuídas em mais de 24 
mil operações de crédito.

Por meio dos programas de micro-
finanças o Banco do Nordeste investiu 
R$ 6,1 bilhões neste primeiro semestre 
do ano. Em meio à pandemia, somen-
te o programa de microcrédito urbano, 
Crediamigo, contratou, nesse período, 
R$ 4,9 bilhões por meio de 2 milhões 
de operações. Já o Agroamigo, pro-
grama de microcrédito rural, realizou 
242,9 mil operações, correspondentes 
a R$ 1,2 bilhão.

CRÉDITO ESPECIAL

Durante a pandemia, a partir de 
16 de março, o Banco buscou diversas 
formas de minimizar os efeitos da cri-
se econômica em sua área de atuação. 
Para isso, além das novas contrata-
ções, o Banco suspendeu parcelas 
dos financiamentos de longo prazo e 
prorrogou também os empréstimos 
do programa de microcrédito urba-
no, levando prestações que venceram 
entre março e maio para o final dos 
empréstimos.

O BNB também está operacio-
nalizando a linha FNE Emergencial, 
criada exclusivamente para apoiar os 
empreendedores durante a pandemia. 
A linha de crédito está disponível até 
30 de setembro e oferece taxa de 2,5% 
ao ano tanto para investimentos como 
para capital de giro. Os novos finan-
ciamentos têm carência até dezembro 
deste ano e limites de R$ 200 mil para 
investimento e R$ 100 mil para capital 
de giro isolado.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT),  
participou de reunião, por vi-

deoconferência, nesta terça-feira (07), 
com representantes do Grupo Rud-
loff Wind.  A empresa energética visa 
iniciar atividades no Rio Grande do 
Norte no primeiro semestre de 2021 
na exploração do setor eólico. 

A longo prazo, a expectativa é que 
a empresa colabore para fomentar o 
desenvolvimento econômico e social 
potiguar. A estimativa é que a o grupo 
passe a qualificar trabalhadores para o 
setor eólico. Depois disos, a unidade a 
ser construída no Rio Grande do Norte 
pode ser convertida em um hub fabril 
para atender projetos de Infraestrutu-
ra nas regiões Norte, Nordeste e Cen-

tro-Oeste. 
A unidade produtiva será especia-

lizada em desenvolvimentos para pro-
jetos de construção nas áreas eólica, 
saneamento, solar e de infraestrutura.

“Esta vinda representa a reafir-
mação do Rio Grande do Norte e sua 
vocação para geração de energia eóli-
ca.  Temos orgulho de termos aqui os 
melhores ventos do mundo para a ge-
ração desse tipo de energia. Aqui tam-
bém tem um Governo sério e honrado, 
comprometido com o desenvolvimen-
to do estado. Temos clareza do papel 
da iniciativa privada para a geração de 
empregos e para o nosso progresso. O 
Governo sempre está de portas aber-
tas para novos investimentos”, afir-
mou a governadora Fátima Bezerra. 

O diretor do Grupo Rudloff, Paulo 
Branquinho, destacou a importân-
cia de expandir a atuação para o RN 
quando a empresa completa 60 anos 
no mercado.

Já o senador Jean Paul Prates (PT), 
que também participou do encontro, 
destacou a alta qualidade da infraes-
trutura do Rio Grande do Norte para a 
instalação da empresa e o trabalho de 
captação do Governo para novos in-
vestimentos. “Destacamos o trabalho 
do Idema e da Sedec que dinamizaram 
os instrumentos e os diálogos com os 
empreendedores e empresários para 
o desenvolvimento do RN. Todos os 
empreendimentos corretos são bem-
-vindos ao nosso estado”, encerrou o 
senador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 013/2020
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1229/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 14/07/2020 às 08h30min, (Prazo de publicação reduzido Art. 4º -G da Lei 13.979/20), na 
sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KIT ALIMENTAÇÃO, A SER ENTREGUE AOS 
ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19 
(CORONAVÍRUS) NOS TERMOS DA LEI Nº 13.987/2020. 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.

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 JARDIM DO SERIDÓ/RN

ERRATA – TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

No Termo de Adjudicação, publicado no Agora RN em 22/06/2020, página 11: ONDE SE LÊ:
“OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 07.777.441/0001-43, saiu vencedora nos itens: 1, 2; 
totalizando o valor de R$ 243.708,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oito reais).”
LEIA-SE:
“OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 07.777.441/0001-43, saiu vencedora nos itens: 1, 2 e 3; 
totalizando o valor de R$ 317.550,00 (trezentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais).”

Jardim do Seridó/RN, em 07 de Julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ERRATA – TERMO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

No Termo de Adjudicação, publicado no Agora RN no dia 1º de Julho de 2020, pág. 7: ONDE SE LÊ:
“Empresa – CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL – EIRELI – CNPJ: 29.426.310/0001-54, saiu 
vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais).”
LEIA-SE:
“Empresa – CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL – EIRELI – CNPJ: 29.426.310/0001-54, saiu 
vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).”

Jardim do Seridó/RN, em 07 de Julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ERRATA – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

No Termo de Homologação, publicado no Agora RN em 22/06/2020, página 11: ONDE SE LÊ:
“OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 07.777.441/0001-43, saiu vencedora nos itens: 1, 2; 
totalizando o valor de R$ 243.708,00 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oito reais).”
LEIA-SE:
“OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 07.777.441/0001-43, saiu vencedora nos itens: 1, 2 e 3; 
totalizando o valor de R$ 317.550,00 (trezentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta reais).”

Jardim do Seridó/RN, em 07 de Julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ERRATA – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

No Termo de Homologação, publicado no Agora RN no dia 1º de Julho de 2020, pág. 11: ONDE SE LÊ:
“Empresa – CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL – EIRELI – CNPJ: 29.426.310/0001-54, saiu 
vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais).”
LEIA-SE:
“Empresa – CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL – EIRELI – CNPJ: 29.426.310/0001-54, saiu 
vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).”

Jardim do Seridó/RN, em 07 de Julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

C. F. Meira de Vasconcelos Neto Eireli., CNPJ: 11.984.915/0001-03, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de 
Regularização de Operação para a agricultura de coco com irrigação em uma área de 22,09 ha, localizada no Sítio 
São José, zona rural do município de Alto do Rodrigues, Estado do Rio Grande do Norte.

Carlos Frederico Meira de Vasconcelos Neto
Proprietário

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)):

Elviro do Carmo Rebouças Neto (SALINA DO SAL 07 MARES), CPF: 020.188.884-04, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada - LS para extração de sal marinho, localizada na comunidade Várzea do Córrego, S/N – Zona 
Rural. CEP: 59675-000 no município de Grossos-RN.

Elviro do Carmo Rebouças Neto 
Diretor

 

EMPREENDIMENTO
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DESAFIO | Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou 
para o fato de que a Covid-19 continua a acelerar; mais de 500 mil pessoas já morreram em todo o mundo

O diretor-geral da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 

alertou nesta terça-feira (07) para o 
fato de que a pandemia da covid-19 
continua a acelerar pelo mundo. “O 
surto está acelerando e nós claramente 
ainda não atingimos o pico da pande-
mia”, disse ele, no início de entrevista 
coletiva da entidade.

Ghebreyesus comentou que já 
houve até agora 11,4 milhões de casos 
reportados da doença, com mais de 
535 mil mortes. Ele destacou que levou 
12 semanas para que o mundo atingis-
se a marca de 400 mil casos no início 
do problema. Agora, apenas no último 
fim de semana foram registrados mais 
de 400 mil novos casos da covid-19, 
comparou.

O diretor-geral comentou que o 
número de mortes parece ter perdido 
fôlego e dado sinais de estabilização 
global. Segundo ele, alguns países “têm 
feito progresso significativo em redu-
zir o número de mortes, enquanto em 
outras nações as mortes continuam 
a subir”. Ele lembrou que houve pro-
gresso em nações que implementaram 
medidas direcionadas para os grupos 
mais vulneráveis.

Ghebreyesus disse, ainda, que pre-
parativos têm sido finalizados e que 
especialistas da OMS estão viajando à 
China no próximo voo disponível para 
preparar os planos científicos junto 
com especialistas chineses para identi-
ficar a “fonte zoonótica” da doença.

Os especialistas desenvolverão o 
escopo e os termos da missão interna-
cional liderada pela OMS, afirmou. “O 
objetivo da missão é avançar no enten-
dimento de animais hospedeiros para 
a covid-19 e estabelecer como a doença 
saltou entre animais para humanos”, 

detalhou, dizendo que a OMS informa-
rá os avanços sobre o tema assim que 
eles surgirem.

Na coletiva, o diretor-geral ainda 
insistiu na necessidade de que exista 
união nacional e solidariedade global 
na luta contra a doença.

O comando da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) foi questionado 
nesta terça-feira sobre o fato de que 
alguns cientistas têm pressionado a 
entidade a mudar suas diretrizes para 
enfatizar que existe o risco de trans-
missão por gotículas no ar da covid-19. 
Coordenadora da unidade global de 
prevenção de infecções da OMS, Bene-
detta Allegranzi afirmou que a questão 
é alvo de investigações em andamento, 
mas lembrou que a entidade já sugere 
cautela em vários de seus documentos 
com os riscos de transmissão em locais 
fechados.

Allegranzi disse que a OMS tem 
insistido na importância de medidas 
como o distanciamento físico e que se 

evitem aglomerações, especialmente 
em locais fechados, que devem ser 
sempre que possível ventilados. Além 
disso, ela afirmou que existe um de-
bate sobre a transmissão pelo ar, mas 
ainda não com evidências sólidas para 
garantir que isso aconteça.

Também presente na coletiva, a 
cientista-chefe da OMS, Soumya Swa-
minathan, lembrou sobre as etapas do 
trabalho científico, com produção de 
estudos, depois revisados pelos pares e 
publicados ou não. Como exemplo, ela 
lembrou que houve inicialmente uma 
publicação que relatava sucesso no 
tratamento com a hidroxicloroquina 
contra a covid-19, mas ela depois foi 
retirada, diante de inconsistências no 
estudo. Houve outras pesquisas depois 
disso sobre o medicamento, lembrou. 
“Há evidência suficiente para mostrar 
que ela não tem impacto na morta-
lidade em pacientes hospitalizados”, 
afirmou Swaminathan sobre a hidroxi-
cloroquina.

Tedros Adhanom insistiu na necessidade de que exista união nacional e solidariedade global

Pandemia está acelerando e ainda 
não atingiu o pico, avalia a OMS

VINCENZO PINTO / AFP

PEDIDO DE LICENÇA OPERAÇÃO

ALEXANDRE NAGANO, CPF:025.725.006-98, torna  público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
PARA PSICULTURA E CARCINICULTURA MARINHA,  localizado na Fazenda Ilha – Nísia Floresta- RN

ALEXANDRE NAGANO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Fernando José Viana Madruga, CPF nº 664.405.304-10, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para 
uma Agricultura Irrigada e Criação de Animais, localizado na Fazenda São José do Jacoca, S/N, Zona Rural, Ceará 
Mirim/RN.

Fernando José Viana Madruga
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.735.376/0001-00, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO, para extração de areia, numa área de 39,99 hectares, 
inserida na poligonal do Processo DNPM 848.036/2015, localizada no leito do Rio Assu, zona rural do município 
de Assu-RN.

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

GAS SAO FRANCISCO EIRELI, CNPJ n° 09.315.161/0001-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Regularização de 
Operação, com prazo de validade até 27/05/2022, em favor do empreendimento comércio varejista de gás liquefeito 
de petróleo (GLP), 2x CLASSE II, até 240 botijões – 3120kg, localizado  na Rua Severino José de Souza, 98, Bugi, 
no Município de Florânia/RN. CEP 59335-000.

José Marcelo Azevedo De Oliveira
Empresário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

GLENDA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 03.524.050/0001-66, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Alteração – LA, para alteração de área de tancagem de 60m3 para 120m3, para Revenda de Combustíveis 
Líquidos, Localizado na Rua Manoel Gonçalves, BR 110, 13, Centro, Upanema/RN;

LUZIA FRANCISCA MEDEIROS DE MENDONÇA
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Ilha dos Ventos Geradora Eólica S/A , inscrita no CNPJ: 13.336.428/0001-51,torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada – RLS, em favor do empreendimento Parque Eólico União dos Vento IX, localizado na Boca do 
Campo, Nossa Senhora do Patrocínio e Carnaúba Enterrada  , em Pedra Grande/RN.

Ilha dos Ventos Geradora Eólica 

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LÁZARO HENRIQUE FERNANDES - ME,   09.613.410/0001-82, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação (LRO), com prazo de validade até 17/06/2022, em favor do empreendimento destinado a beneficiamento 
de mármore e granito, localizado na  R Francisco David, 502, Boa Passagem, Caicó/RN.

LÁZARO HENRIQUE FERNANDES  
Empreendedor

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

M A DE ARAUJO FERREIRA - ME, 30.913.703/0001-71, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação (LRO), com prazo de validade até 24/03/2022, em favor do empreendimento destinado a  fábrica de peças 
do vestuário, localizado na   Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, n° 14, Centro, Jardim do Seridó/RN  .

M A DE ARAUJO FERREIRA - ME

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MIGUEL SOARES DE MOURA E CIA LTDA ME, CNPJ 13.938.876/0001-25, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação, nº 2019-132163/TEC/RLO-0063, com validade até 24/06/2026, para um posto revendedor de combustíveis 
líquidos, localizado na Rua Colono Aristeu Costa, nº 43, Bairro Vila Brasília, Serra do Mel/RN, CEP: 59.663-000.

MIGUEL SOARES DE MOURA
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

NACIONAL MADEIREIRA LTDA, CNPJ: 12.039.556/0001-70 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 02/07/2026 em favor do empreendimento com a atividade de comercio 
de madeira sem beneficiamento, localizado na RODOVIA BR. 304 KM. 296,5 BAIRRO TAVARES DE LIRA CEP: 
59.280-00 no município de MACAIBA/RN.

RENATO ANTONIO DE LIMA
SÓCIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NETUNO INTERNACIONAL S. A. CNPJ 05.513.384/0011-31, com endereço na Fazenda Santa Isabel II, 
Zona Rural, Galinhos/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença de Operação - LO para a Atividade de produção de pós larva ocupando uma área total 
de 600m2, localizado na zona rural do município de Galinhos/RN.

José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho 
Responsável Legal

OOprimeiro caso de um homem 
soropositivo que entrou em re-
missão de longo prazo depois 

de ser tratado durante menos de um 
ano com um coquetel intensificado de 
vários remédios contra Aids aumentou 
nesta terça-feira a esperança de uma 
cura futura da doença. Os resultados 
foram divulgados na última semana 
por pesquisadores da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) na AIDS 
2020, uma conferência médica anual.

O brasileiro de 34 anos, que foi 
diagnosticado com HIV em outubro 
de 2012, foi tratado com uma base de 
terapia antirretroviral que foi reforçada 
com outros antirretrovirais e ainda um 
medicamento chamado nicotinamida, 
uma forma de vitamina B3.

O tratamento intensificado foi 

interrompido depois de 48 semanas, 
disseram médicos nesta terça-feira, e 
57 semanas depois o DNA de HIV em 
suas células e seu exame de anticorpos 
de HIV continuavam negativos. Desde 
então, seu sangue é colhido a cada três 
semanas. As amostras não trouxeram 
qualquer indício de infecção.

— Este caso é extremamente inte-
ressante, e realmente espero que possa 
impulsionar pesquisas adicionais para 
uma cura do HIV — disse Andrea Sa-
varino, médico do Instituto de Saúde 
da Itália que coliderou o teste, em uma 
entrevista à instituição de caridade bri-
tânica NAM Aidsmap.

Ele alertou, porém, que quatro ou-
tros pacientes soropositivos tratados 
com o mesmo coquetel não viram efei-
tos positivos contra o vírus causador 

da Aids:
— Este resultado muito provavel-

mente não pode ser reproduzido. Este 
é um primeiro experimento (prelimi-
nar), e eu não faria previsões para além 
disso.”

Enquanto cientistas correm para 
desenvolver vacinas e tratamentos 
contra a Covid-19, continua a luta para 
encontrar uma cura para o HIV, que já 
infectou mais de 75 milhões de pessoas 
e matou quase 33 milhões desde que a 
epidemia de Aids começou nos anos 
1980.

Pacientes que têm acesso a remé-
dios contra Aids conseguem controlar 
o vírus e impedir o avanço da doença, 
e existem várias maneiras de impedir 
sua disseminação, mas hoje 38 milhões 
de pessoas convivem com o HIV.

Universidade brasileira relata ter 
eliminado vírus HIV de paciente

CIÊNCIA
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NATHALLYA MACEDO
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Mesmo tendo apenas 16 
anos, o natalense Gustavo 
Henrique demonstra 

maturidade emocional através da 
arte. Gushy, como é conhecido, 
expressa entre letras autorais e beats 
próprios alguns aspectos de uma 
melancolia classi� cada por ele como 
necessária. “Muitos enxergam a 
tristeza como algo ruim e evitável, 
mas acredito que precisamos passar 
pela dor para reconhecer os bons 
momentos e crescer”, contou. 

Estudante do ensino médio, 
Gushy começou a cantar na 
banda da escola. Depois da 
primeira apresentação em público, 
percebeu que havia encontrado 
a missão de vida. “Estava 
enfrentando problemas, mas me 
senti preenchido. Então iniciei 
a composição do meu álbum de 
estreia, ‘Melancolia’. Aprendi a tocar 
piano e teclado, produzi e gravei os 
arranjos instrumentais sozinho”, 
relembrou o jovem. 

Lançado em dezembro de 2019, 
o disco tem 12 faixas e foi inspirado 
pelo trap urbano. “Tenho Adele, Amy 

Winehouse e Lana Del Rey como 
referências. O modo de compor, 
com símbolos calorosos e realistas, 
além da busca incansável por letras 
cruas e sinceras. Quem escuta, se 
identi� ca e encontra semelhanças 
nas narrativas”.   

Em “Iluminar”, última música 
do álbum, o artista confessa que 
recuperou o caminho da luz após 
todas as etapas intensas do processo 
de autoconhecimento. “A mensagem 
que quero passar é de que a 
decepção pode te deixar mais forte 
e destemido. Os questionamentos 
e dúvidas existem por um motivo 
e as experiências ensinam lições 
importantes”, a� rmou.  

Já em maio deste ano, durante 
o período de isolamento social, 
o cantor lançou o EP “Nó”, com 
maiores experimentações sonoras 
e repleto de relatos de superação. 
“Estamos vivendo um ciclo muito 
difícil, para além da pandemia. 
Precisamos cuidar da saúde física 
e, com a mesma cautela, da mental. 
Por isso, considero que a música 
é quase uma terapia e espero 
impactar a maior quantidade 
possível de pessoas com minhas 
palavras de apoio”.   

MELANCOLIAMELANCOLIA
NECESSÁRIA 

MÚSICA | Gustavo Henrique, “Gushy”,
conta que é preciso sentir tristeza para superar
dores – o que pode ser feito por meio da música

“MELANCOLIA”
Lançado em dezembro de 2019, 
disco tem 12 faixas e foi
inspirado pelo trap urbano

Tenho Adele, Amy Winehouse e Lana Del Rey como referências. 
O modo de compor, com símbolos calorosos e realistas, 
além da busca incansável por letras cruas e sinceras. 

Quem escuta, se identifica e encontra semelhanças nas narrativas”

Estamos vivendo um ciclo muito difícil, 
para além da pandemia. Precisamos cuidar da saúde física e, 

com a mesma cautela, da mental. 
Por isso, considero que a música é quase uma terapia 

e espero impactar a maior quantidade possível de pessoas 
com minhas palavras de apoio”

“

GUSTAVO HENRIQUE, “GUSHY”
MÚSICO
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DADO
O chamado de Fátima 

Bezerra é claro: sem os cuidados 
sanitários adequados contra a 
Covid-19, a população verá a taxa 
de leitos diminuir e a distância da 
abertura da economia aumentar. 
“Quando resolvemos autorizar 
o início da retomada parcial 
de uma pequena parte das 
atividades econômicas, � zemos 
com base na redução da taxa 
de transmissibilidade e a taxa 
de ocupação de leitos”, disse 
a governadora em suas redes 
sociais.

OCUPAÇÃO
Como a coluna registrou 

na semana passada, o Governo 
do Estado só manteria a 
segunda fração da abertura das 
atividades econômicas caso 
a população mantivesse os 
cuidados e o distanciamento 
ainda necessário e se os leitos 
de UTI estivessem com taxa de 
ocupação abaixo de 80%.

SUSPENSOS
A segunda parte da 

� exibilização seria abertura 
de lojas porta para rua de até 
600m2, bem como restaurantes 
com proibição de bebida 
alcóolica. “Aulas continuam 
suspensas, atividadees religiosas, 
esportivas e culturais, entre 
outras, igualmente suspensas”, 
informou a governadora. 

MOMENTO
A alta taxa de ocupação 

de leitos somada ao momento 
de alta na transmissão do 
coronavírus no Brasil mostram 
que o caminho certo não é voltar 
agora, apesar de toda a situação 
desesperadora de quem depende 
da retomada econômica.

AO VIVO
O deputado estadual 

Gustavo Carvalho sugeriu, em 
pronunciamento na Assembleia 
por videoconferência, 
nesta terça, que a PEC da 
Reforma da Previdência dos 
servidores do RN seja votada 
de forma presencial, quando 
os parlamentares já tiverem 
voltado aos trabalhos “in loco” 
na Casa.

 
PARTICIPAÇÃO

Para Gustavo Carvalho, o 
debate sobre o tema não pode 
ser feito de forma remota, 
“sem as galerias” repletas 
de representantes sindicais. 
“Um governo vindo de lutas 
populares, que só fala em 
debate, agora quer silenciar 
o debate sobre um tema que 
precisa ser discutido. É preciso 
usar tempo regimental para 
discutirmos nossas ideias”, 
disse o deputado.

O CONTAMINADOR
O detalhe mais importante 

do resultado positivo para a 
Covid-19 do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, é o 
fato de que ele circulava por 
aí, participava de reuniões 
e encontros informais sem 
tomar absolutamente nenhuma 
precaução contra o vírus. Nem o 
mínimo, que seria usar máscara, 
ele fazia.

CARREGANDO A COVID
Com esse comportamento, 

Bolsonaro pode ter 
contaminado dezenas de 
pessoas que estiveram com ele 
nos últimos dias, incluindo a sua 
própria cúpula, parlamentares, 
empresários... No sábado 
Bolsonaro se encontrou, por 
exemplo, com o embaixador dos 
EUA no Brasil, e na sexta havia 
almoçado com o presidente da 
Fiesp.

O MESMO COM COVID
Mas ele não liga. A reação do 

presidente durante entrevista 
a repórteres logo que recebeu a 
con� rmação da doença seguiu 
o padrão Bolsonaro. Tirou a 
máscara para os repórteres 
verem como ele “estava bem”, 
disse que já estava usando 
a hidroxicloroquina e que o 
medicamento já havia feito 
ele melhorar. Ou seja, não 
mudou de discurso e manteve 
intactas as mensagens que vem 
passando sobre a pandemia.

NO SURPRISE
Coluna analítico jornal 

O Globo: “Não há surpresa 
alguma no fato de o presidente 
Jair Bolsonaro ter contraído a 
Covid-19. Surpresa era ele não 
ter adoecido antes. Não se trata 
de casualidade. Bolsonaro fez 
o que pode para se infectar. 
Realmente insistiu e conseguiu”.

DANIELAFREIREDANIELA

Vereador Dickson Jr. levou para a Urbana, às 
vésperas da licitação da limpeza de Natal, 
várias demandas de bairros de Natal que 
precisam de limpeza

A top fashion designer potiguar Nathália Faria 
começando a sair do isolamento e correu logo para 
uma consulta com a nutricionista Lilian Lins para 
botar a dieta de volta no foco

A quarentena anda 
fazendo bem para a super 
engenheira civil Michelle 
Jerônimo, que surgiu toda 
linda em publicação no seu 
Instagram

RÁPIDAS
>> Leonardo Sakamoto, 

colunista do UOL, sobre a 
contaminação de Bolsonaro 
por coronavírus: “Corrida ao 
hospital mostra que Bolsonaro só 
menospreza a Covid dos outros”.

>> O jornal The New York 
Times registrou que Bolsonaro 
pegou o coronavírus “após meses 
negando a gravidade da doença”.

>> Quem também de certa 
forma ironizou a contaminação 
de Bolsonaro foi o presidente 

presidente Jair Bolsonaro colocou 
os profissionais em risco após 
convidá-los para anunciar que 
está com Covid-19. Durante o 
pronunciamento, estavam presentes 
jornalistas da TV Brasil, CNN Brasil e 
Record TV.

>> Depois de 18 meses da 
primeira convocação, o senador 
Flávio Bolsonaro prestou 
depoimento nesta terça-feira 
ao Ministério Público do Rio na 
investigação sobre “rachadinha”.

argentino Alberto Fernández, que 
desejou melhoras ao brasileiro, mas 
falando em “responsabilidade”.

>> O Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais do Distrito Federal 
(SJPDF) anunciou ontem o 
envio de um ofício aos veículos 
de comunicação em que pede a 
suspensão da cobertura presencial 
no Palácio do Planto, em Brasília.

>> Para a entidade, o 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje convém se segurar para não falar sem pensar e 
acabar se envolvendo em tretas que pode fazer você 
ter de buscar sua dignidade no lixo. Mercúrio forma 
quadratura exata com Marte, instigando seu lado 
esquentado e impaciente.

 Tensões estão previstas e quem manda o papo reto é 
Mercúrio, que segue retrógrado no ponto mais alto do 
seu Horóscopo e fi ca em desarmonia com Marte. Isso 
signifi ca que você precisará se valer do seu jogo de cintura 
e diplomacia para não se envolver em atritos. 

A Lua incentiva suas ambições profi ssionais no período 
da manhã, mas outros astros apontam desafi os. 
Mercúrio briga com Marte e alerta que nem todos os 
seus interesses vão fl uir como quer. Pode sentir que a 
sua energia acaba rápido e você se aborrece do nada.

O dia começa nervoso por causa do atrito entre Mercúrio 
e Marte: pegue leve logo cedo, controle a inquietação e 
não abuse da sua vitalidade. Convém cuidar melhor do seu 
organismo e adotar a paciência como mantra no trabalho. 
Talvez precise resolver uma situação chata com chefes.

Marte e Mercúrio entram em rota de colisão e essas 
vibes tensas vão afetar seu astral, deixando você com 
os nervos à fl or da pele e a ironia na ponta da língua. 
Em vez de se exibir, mostrando que é trilingue e fala 
gritânico, berrânico e debochês, procure ser mais sutil.

Hoje você pode perder a boa num instante e usar a 
franqueza típica do seu signo sem dó nem piedade. 
Mercúrio segue retrógrado e se desentende com Marte, 
alertando que o astral vai fi car nervoso e você precisará 
ir devagar com o andor para não se indispor.

 O dia começa com nuvens carregadas em seu horizonte 
por causa da quadratura exata que rola entre Mercúrio e 
Marte. A recomendação é pensar mil vezes antes de se 
expressar, pois há risco de falar mais do que deve, abusar 
da sinceridade e arranjar tretas desnecessárias.

Mercúrio continua o curso inverso e forma quadratura 
exata com Marte, cutucando sua paciência com vara 
curta e alertando que instabilidades vão rondar seu astral. 
Meça as palavras, controle a sinceridade e evite acirrar 
divergências, principalmente com os parentes.

 Eita, Giovana! O forninho caiu! Além de estar retrógrado 
em seu inferno astral, Mercúrio ainda se estranha 
com Marte e alerta que contratempos podem marcar 
presença. Convém adotar a discrição como lema e não 
se abrir com quem não conhece muito bem. 

A Lua atravessa o último decanato do seu signo e migra 
para sua Casa da Fortuna no período da tarde, indicando 
um bom momento para focar em seus assuntos 
materiais. Terá muita criatividade para bolar ideias 
lucrativas e há chance de descolar um bico.

Há risco de se desentender com seus amigos ou 
enfrentar aborrecimentos com seus projetos. Mercúrio 
fi ca em aspecto negativo com Marte, alertando que 
desafi os podem surgir nessa quarta e você precisará 
fi car de antena ligada para não atrair zicas e encostos.

Mercúrio se estranha com Marte e alerta que não convém 
contar muito com a sorte nem arriscar o que possui. 
Altos e baixos vão marcar presença em torno dos seus 
interesses amorosos e fi nanceiros, portanto, será preciso 
ligar as antenas para não ter decepções ou prejuízos.

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

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

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

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

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

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

“A Fazenda” vem com novidades e um 
cuidadoso protocolo de segurança

A comunicação por � chas, usada nas edições 
passadas de “A Fazenda”, na Record, será agora 
substituída por um sistema de monitores. Toda a 
interação, a partir desta nova temporada, se dará por 
meio deles, inclusive as instruções das provas.

A ideia é diminuir, ao máximo possível, o contato 
com o mundo de fora, tanto assim que no momento 
da roça, a comunicação com os dois indicados se 
dará por vídeo e apenas os roceiros no palco. Só o 
eliminado, quando deixar o programa, irá encontrar o 

apresentador Marcos Mion.
A baia � cará fechada e também será ampliada 

a frequência no abastecimento dos alimentos 
perecíveis.

E, por último, um projeto em 3D já foi � nalizado 
para permitir a presença da plateia. As pessoas 
estarão no set, dentro de bolhas, conforme a 
ilustração. Os 20 participantes e 4 substitutos serão 
con� nados em um hotel oito dias antes da estreia, já 
de� nida para a primeira quinzena de setembro.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate

MUITO ESQUISITO
“Os Donos da Bola”, da Band, 

segunda-feira, exibiu por mais de 
15 minutos uma matéria da Globo 
sobre o título do campeonato 
brasileiro de 1990.

Inacreditável se você lembrar 
que o jogo, Corinthians e São Paulo, 
foi uma transmissão exclusiva da 
Band.

OU SEJA
Em vez de pesquisar no próprio 

arquivo e procurar criar alguma 
coisa diferente, a produção de “Os 
Donos da Bola” achou mais fácil 
chupinhar a concorrente.

Como se explica?

JORNALISMO
O SBT fez proposta para Bárbara 

Baião, repórter da CNN Brasil. Sem 
resposta ainda.E também convidou 
Aguirre Talento, de O Globo, mas ele 
recusou.

CHUMBO TROCADO
Depois de acertar a permanência 

de Daniel Adjuto, ontem a CNN 
Brasil praticamente de� niu a 
contratação de Galton Sé, do SBT.

Essa “troca de golpes” entre as duas, 
dá toda pinta que não deve parar tão 
cedo.

REGISTRO
A empresa “Xuxa Produções” 

acaba de conseguir os registros das 
marcas “X da Questão” e “Verdades 
com Xuxa”.Resta esperar o que será 
feito delas.

 SEGURANÇA
Fábio Ramalho, da Record, e 

Fernanda Gentil, da Globo, vão 
apresentar a convenção da TIM, 
virtualmente, nesta quinta e sexta.

Detalhe: os dois e toda a 
equipe envolvida na montagem 
e transmissão do evento � zeram 
testes para o novo coronavírus, 
pagos pela contratante.

NO PREGO
Sobre um novo programa, “Aqui 

na Band” ou mesmo um  outro 
completamente diferente, não existe 
nada decidido até agora. A palavra 
de ordem, por enquanto, entre os 
seus diretores, é não precipitar nada. 
Decidir tudo com segurança antes e 
só depois pensar em estreia.

FUTURO
Há várias informações sobre 
Márcio Garcia (foto) correndo 
nos bastidores da Globo, que vão 
além do “Tamanho Família”. É 
um nome muito bem avaliado, in-
ternamente, e tudo indica que, a 
partir de 2021, não fi cará limitado 
a um semanal de temporada.
A renovação de contrato por prazo 
longo não foi obra do acaso.

PAULO BELOTE

 Antonio Fagundes comemora 
a marca de 500 mil seguidores no 

Instagram... Já Renato Lombardi, 
do “Balanço Geral” na Record, 

alcançou a marca de 1 milhão de 
seguidores na mesma rede social.
Após o “Aqui na Band”, Veruska 
Boechat colabora na programação 
da BandNews FM, às quartas, com 

a coluna “Fica a Dica”, que aborda a 
vida em família...Um trabalho que 
ela também leva para as redes sociais 
e no YouTube da rádio.Encerrado 

o primeiro semestre, a Rede TV! 
conheceu o ranking com as suas 
cinco maiores audiências... Em 

primeiro, o “Encrenca”, seguido de 
“Operação de Risco”, “João Kléber 
Show”, “Alerta Nacional” e “Mega 

Senha”. Ainda a propósito da Rede 
TV!, devido ao acidente em sua 

chácara, Edu Guedes está voltando 
aos poucos...Por enquanto, tem 

indo à sede da emissora uma vez por 
semana. A informação na Band é 
que Zeca Camargo foi convidado 

para dirigir a produção e desenvolver 
novos projetos.
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O Campeonato Potiguar de Fute-
bol deve ser retomado a partir do dia 1º 
de agosto. A data consta em um ofício 
que será encaminhado nesta quarta-
-feira (08) pelo Comitê Científico do Rio 
Grande do Norte, órgão consultivo pa-
ra as ações públicas estaduais de com-
bate à Covid-19, ao Governo do Estado 
e à Federação Norte-Rio-Grandense 
de Futebol (FNF). Os jogos, no entan-
to, serão sem a presença de torcida.

Segundo informações do Co-

mitê Científico do Rio Grande do 
Norte, os clubes de futebol também 
poderão voltar aos treinamentos a 
partir do dia 15 de julho. Com isso, 
as oito equipes do torneio estadual 
terão duas semanas para recuperar o 
condicionamento físico dos atletas.  

No entanto, de acordo com o ofício 
que será encaminhado à FNF, a reto-
mada das atividades esportivas segue 
condicionada à evolução epidemioló-
gica da doença no Rio Grande do Norte. 

RETOMADA | Comitê Científico do Rio Grande do Norte, órgão consultivo 
para as ações públicas de combate à Covid-19, divulgou as datas para 
a retomada as atividades do futebol em terras potiguares

DSFSDFDSF

DIVULGAÇÃO/FLUMINENSE

A diretoria do Fluminense con-
firmou que fará transmissão 
própria da final da Taça Rio, 

contra o Flamengo, nesta quarta (08). 
O clube tricolor vai exibir a partida em 
seu canal no YouTube, a FluTV, de forma 
gratuita. A decisão do segundo turno do 
Campeonato Carioca, a ser disputada 
no Maracanã, poderá definir também 
o campeão estadual, caso o Flamengo 
leve a melhor.

Em comunicado, o Flu disse que 
obteve o aval da Rede Globo para fa-
zer a transmissão. A emissora tinha os 
direitos do Estadual, mas rescindiu o 
contrato na semana passada depois que 
o Flamengo transmitiu o jogo contra o 
Boavista. O rubro-negro havia tomado 

como base legal a Medida Provisória 
984, que concede o direito de transmis-
são ao time mandante.

“O Fluminense Football Club ob-
teve autorização da TV Globo e fará a 
transmissão da partida da final da Taça 
Rio contra o Flamengo em seu canal de 
YouTube, a FluTV”, disse o Flu, em co-
municado. “A decisão da transmissão 
que pela FluTV foi tomada por conta do 
sorteio de mando de campo realizado 
ontem (segunda-feira) na sede da Ferj 
(Federação de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro), pelo Presidente do TJD 
(Tribunal de Justiça Desportiva) e com 
base na MP 984 que dá ao mandante o 
direito de transmitir a partida de forma 
exclusiva.”  Clube tricolor vai exibir a partida em seu canal no YouTube, a FluTV, de forma gratuita

Com ‘aval da Globo’, Fluminense anuncia 
transmissão gratuita da final no YouTube

Com oito partidas e quatro datas 
pendentes válidas pelo segundo turno 
do campeonato, que foi suspenso des-
de 17 de março, a FNF também duas 
semanas para planejar a retomada. A 
expectativa é de que a entidade res-
ponsável por administrar o futebol 
potiguar oficialize nesta quarta-fei-
ra as datas de retomada do futebol.  

 Há previsão de que todo o se-
gundo turno seja feito em Natal, com 
jogos na Arena das Dunas.  Caso o 
ABC, campeão do primeiro turno, 
vença também o segundo, o alvine-
gro será o vencedor do campeonato.

Na semana passada, sem pre-
visão por partes das autoridadesde 

Campeonato 
Potiguar volta em 
1º de agosto

RECURSOS

DECISÃO 

O Barcelona anunciou que a 
Corte Arbitral do Esporte (CAS, 
sigla em inglês) rejeitou integral-
mente o pedido de indenização 
de US$ 69,2 milhões (cerca de R$ 
368 milhões) cerca de feito pelo 
Santos por cauda da negociação 
envolvendo o atacante Neymar, 
em 2013.  O pedido do clube bra-
sileiro foi motivado pelo fato de 
os catalães terem feito um pa-
gamento antecipado de US$ 64 
milhões para o pai de Neymar e 
para a empresa N&N, da família 
do atleta. Neymar passou quatro 
temporadas no Barcelona.

AMÉRICA ARRECADA 
MAIS DE R$ 25 MIL 
EXIBIÇÃO DE TREINO 
COLETIVO

BARCELONA DERROTA 
SANTOS NO TRIBUNAL 
POR NEGOCIAÇÃO DE 
NEYMAR

retornar às atividades em Natal, o 
América fechou uma parceria pa-
ra reiniciar atividades no Centro de 
Treinamentos do Retrô, de Pernam-
buco. O clube disponibilizou as ins-
talações do centro de treinamento, 
localizado em Camaragibe, para hos-
pedar a equipe potiguar até 10 de julho.

O ABC, no entanto, ficou em Natal. 
O clube iniciou na semana passada a 
testagem dos atletas. Na quinta-feira 
(02),  a direção anunciou que dois mem-
bros da comissão técnica testaram 
positivo e foram isolados e colocados 
em período de quarentena. Na última 
segunda-feira (06), atletas foram flagra-
dos no gramado do Estádio Frasqueirão.

O  América apresentou balanço 
das vendas de ingressos soli-
dários para a transmissão do 
primeiro coletivo da intertempo-
rada. A atividade promovia no 
último domingo (05) arrecadou 
R$ 25.67

A transmissão através do 
Youtube reuniram contabilizou 
12 mil visualizações atingindo 
cerca de 48 mil pessoas se levar-
mos em conta a média brasileira 
de quatro pessoas por família.  
No total foram arrecadados R$ 
25.670,00 sendo R$ 15.050,00 
através do ingresso virtual, R$ 
1.910,00 via QR Code e R$ 8.710,00 
por transferências bancárias. 

Outro sucesso atestado pela 
diretoria foi quanto à pré-vendas 
das camisas comemorativas aos 
105 anos do Alvirrubro - lançada 
durante a live -, que será comemo-
rado no próximo dia 14 de julho. 
A gigantesca procura fez a central 
virtual do Sócio Mecão congestio-
nar e desacelerar o atendimento 
que está sendo restabelecido gra-
dativamente. Até a última segun-
da-feira, 120 camisas já haviam 
sido vendidas gerando em torno 
de 14 mil reais inicialmente.

“Recomendamos que todos 
continuem cadastrando seus 
pedidos, pois a ordem cronoló-
gica dos pedidos serão respei-
tadas e a partir do dia 14/07, as 
camisas poderão ser retiradas 
na loja do sócio torcedor inicial-
mente ou entregue no sistema 
Delivery. O torcedor pode fazer a 
sua opção no ato da pré-compra 
das camisas, mediante paga-
mento taxa de entrega”, disse o 
vice-presidente Ricardo Valério.


