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Rio Grande do Norte e demais estados nordestinos efetuaram compra de 300 ventiladores mecânicos por R$ 49 milhões; 
Equipamentos não foram entregues e demora para o ressarcimento motivou investigação por parte da Polícia Civil da Bahia

Brasil se aproxima 
dos 30 mil mortes 
provocadas pelo
novo coronavírus

Formalização de 
pequenos negócios 
cresce em meio à 
pandemia no RN

RN tem 24 mil 
pessoas esperando 
análise de benefício 
da Previdência Social

Juristas entram 
com ação por 
lockdown em
Natal e Mossoró

Segundo balanço do 
Ministério da Saúde, foram 
registrados 12.247 novos 
casos em 24 horas, além de 
623 óbitos, dos quais 220 
ocorreram nos últimos 3 dias

Dados do Sebre apontam 
que, entre março e maio, o Rio 
Grande do Norte formalizou 
4,6 mil negócios na categoria 
de MEI, diferente de outros 
segmentos

Boletim estatístico do 
INSS mostra que 15 mil 
potiguares guardam análise 
dos documentos há mais de 
45 dias; redução da força de 
trabalho justifica demora

Advogados justificam que é 
o único meio para evitar um 
colapso na área da saúde 
diante da pandemia de 
Covid-19, e assim “salvar
vidas mais na frente”

Pandemia 06 Economia 11

Fila do INSS 08 Isolamento total 07

Três são presos por fraudes em venda 
de respiradores para a região Nordeste

Operação Ragnarok 07

Saúde 05

Hospital de campanha abre em 
Parnamirim e já recebe pacientes
Unidade recebeu 7 pacientes da UPA Nova Esperança, que estava 
fechada desde sábado por causa da superlotação de casos de Covid

Inaugurado ontem, hospital terá 44 leitos, sendo dois de estabilização, que prepara pacientes para transferência para UTI

Ana Amaral / Prefeitura de Parnamirim
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Vacinação contra a 
gripe é prorrogada
até o fim deste mês

Governadora cobra
maior fiscalização
do isolamento social

George Antunes
pede demissão, mas
é convencido a ficar

Meta é vacinar 90% dos 
grupos prioritários, mas até 
agora só foram vacinadas 
25,7% do grupo da 3ª fase

Em reunião virtual, Fátima 
Bezerra pediu que prefeitos 
intensifiquem fiscalização do 
cumprimento dos decretos

Secretário de Saúde 
deu entrevista polêmica 
defendendo isolamento social 
para combater a Covid-19

Campanha 02 “Pacto” 03 Em Natal 05
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Contra ou a favor de alguma 
coisa, seja ela o que for, o 
momento não é de reivindicar 

nas ruas. Não neste momento. Em 
grandes aglomerações, as máscaras 
de proteção contra a Covid-19 têm 
sua efi cácia bastante reduzida, já 
que o contato corporal é inevitável.

Nos EUA, que enfrentam há 
dias ondas de protesto contra a 
morte de um cidadão negro por 
uma policial branco, o grande 
temor das autoridades sanitárias 
é que venha por aí, no rastro dos 
protestos, uma onda de novos 
casos de coronavírus.

No Brasil, que começa a viver 
agora o pico desses casos, apenas 
pensar em se manifestar nas ruas 
a favor ou contra o governo é uma 
insensatez sem limite.

Um erro não justifi ca outro. 
Além do mais, é engrossar uma 
polarização que, sob condições 
normais, já seria uma estupidez, já 
que no Brasil as urnas representam 
o grande momento para eleitores 
satisfeitos e insatisfeitos.

Diferentemente dos EUA, onde 
as eleições se processam por meio 
de colégios eleitorais, no Brasil 
a decisão cabe exclusivamente 

à maioria dos eleitores, mesmo 
assim, num processo sujeito a 
um segundo turno para que não 
reste qualquer dúvida acerca da 
legitimidade do pleito.  

Ao contrário do vizinho do 
Norte, nossas eleições não duram 
semanas. São decididas em horas, 
graças às urnas eletrônicas, cuja 
confi abilidade é reconhecida por 
todos, exceto pelos teóricos da 
conspiração.

Estes, ironicamente, também 
se benefi ciam com frequência dos 
resultados que emanam dessa 
tecnologia absolutamente inovadora 
no mundo.

Portanto, num momento em 

que a pandemia decola, seguindo 
o receituário de outros países, 
não há porque procurar confusão 
na rua, abrindo espaço para 
um alargamento dramático de 
uma crise sanitária que já é de 
proporções épicas.

As difi culdades que o País 
enfrenta neste momento são 
notórias. A economia, que já vinha 
debilitada, evoca desafi os para os 
quais é preciso pensar e agir “fora 
da caixa”, para usar um chavão do 
mundo corporativo.

Manifestações de rua, quando 
infl amadas por baldes de gasolina 
política, costumam perder a 
racionalidade e até suas lideranças. 
Começam pacífi cas, mas terminam 
de confl itos, depredação e – até 
quem sabe – em mortes.

As alegadas convocações feitas 
pelo presidente nos fi ns de semana 
devem ser revistas sob pena de 
provocar reações absolutamente 
inconvenientes e inapropriadas 
para uma nação que precisará de 
todas as suas forças e mentes para 
se reconstruir.

E não é trocando insultos e 
sopapos nas ruas que resolveremos 
alguma coisa.

Não é hora de manifestação
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NOTAS & INFORMES
QUEDA NA RECEITA

Justo no momento em que o 
gasto do Estado com saúde tem 
aumentado, a receita tem caído. Só 
para se ter uma ideia, entre abril de 
2019 e abril de 2020, a arrecadação 
de ICMS saiu de R$ 465,6 milhões 
para R$ 395,9 milhões. Redução 
de 15% entre um mês e outro. Em 
maio, cujos dados ainda estão sendo 
fechados, o tombo deve ser ainda 
maior.

NOVOS LEITOS
A principal despesa do Estado 

tem sido a abertura de leitos de 
UTI para atender pacientes com a 
Covid-19. Em 19 de abril, o Estado 
não tinha nenhum leito exclusivo 
para tratar coronavírus. No último 
domingo (31 de maio), eram 204 
leitos críticos.

DESPERTAR
Os desembargadores do Tribunal 

de Justiça do RN acordaram de um 
sono profundo e emitiram uma nota 
nesta segunda-feira sobre a situação 
tensa que vive o País. Em nota, o TJ 
manifestou sua “veemente repulsa 
a qualquer declaração ou conduta 
que venha a afrontar a autonomia e 
independência do Poder Judiciário 
e se direcione a desvirtuar a 
democracia”.

PÉSSIMO EXEMPLO I
A negligência da Prefeitura 

Além de aplicar os recursos federais que recebeu, 
o governo Fátima Bezerra também aumentou 
seu investimento próprio em saúde por causa da 

pandemia da Covid-19. De acordo com a Secretaria 
Estadual de Planejamento e Finanças, entre janeiro 
e abril deste ano, foram R$ 310,4 milhões injetados na 
saúde do Rio Grande do Norte, um aumento de 11,4% 
em relação ao que foi investido no mesmo período do 
ano passado (R$ 278,5 milhões). Em 2018, último ano do 
governo Robinson Faria, o valor tinha sido muito inferior: 
apenas R$ 73,4 milhões de recursos próprios.

Mais verba para a saúde

A
EXPEDIENTE

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000  

ALEX VIANA
DIRETOR-PRESIDENTE

EDILSON VIANA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LISSANDRA VIANA
DIRETORA FINANCEIRA

ARMANDO VIANA JÚNIOR
PLANEJAMENTO E GESTÃO

TIAGO REBOLO
EDITOR-GERAL

JALMIR OLIVEIRA
EDITOR-ASSISTENTE

MARCELO HOLLANDA
EDITOR DE OPINIÃO

JÚNIOR LINS
EDITOR DE ESPORTES

ANDERSON BARBOSA
EDITOR DO ONLINE

NATHALLYA MACEDO
SUBEDITORA DE ONLINE

ALAYDE PASSAIA
GERENTE COMERCIAL

GILMARA SOUZA
GERENTE DE CIRCULAÇÃO

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsabilidade dos autores, não 
traduzindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua publicação 
visa tão-somente a promover o debate e a reflexão sobre 
problemas dos mais variados segmentos da sociedade.

SEDE: 84 3027-1690 
REDAÇÃO: 84 98117-5384                       

SOCIAIS: AGORARN                          
CIRCULAÇÃO: GRATUITA84 98117-5384                       

 AGORARN                           AGORARN                          

FILIADO A 

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
GORArn

COMERCIAL: 84 98117.1718          EMAIL  : PUBLICA@AGORARN.COM.BR

O Ministério da Ci-
ência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações vai 
disponibilizar, por meio 
de edital, R$ 132 milhões 
para o desenvolvimento de 
três linhas de pesquisa que 
ajudem no combate à pan-
demia do novo coronavírus. 
As propostas devem ser en-
caminhadas entre os dias 5 
e 21 de junho.

Os recursos, de sub-
venção econômica, serão 
destinados a empresas 
brasileiras de todos os portes que atuem, preferencialmente, 
em parceria com uma Instituição Científi ca, Tecnológica e de 
Inovação (ICT).

Do total a ser investido, R$ 80 milhões vão apoiar solu-
ções inovadoras em ventiladores pulmonares mecânicos e 
equipamentos suplementares de suporte à vida de pacientes 
acometidos pela doença; R$ 35 milhões serão aplicados no 
desenvolvimento de testes diagnósticos e biosensores, reagen-
tes e insumos associados; e os R$ 17 milhões restantes vão 
fi nanciar máscaras de proteção, equipamentos e sistemas de 
descontaminação, desinfecção e esterilização.

“O nosso foco é a proteção de equipes da cadeia de atendi-
mento médico-hospitalar, a redução da dependência interna-
cional e o desenvolvimento de equipamentos para a retomada 
das atividades pós-pandemia”, disse o diretor de Inovação da 
Financiadora de Estudos e Projetos, Alberto Dantas.

O Ministério da Saúde prorrogou até o dia 30 de junho a cam-
panha nacional de vacinação contra a gripe. A terceira e última 
fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos 
formados por pessoas com defi ciência, crianças de seis meses a 
menores de seis anos, gestantes, puérperas, professores e pesso-
as de 55 a 59 anos de idade. A meta é vacinar 90% dos grupos 
prioritários, porém, até o momento, foram vacinadas 25,7% de 
36,1 milhões de pessoas estimadas nesta terceira fase.

Governo libera verba 
para combate à Covid-19

Vacinação contra a gripe 
é prorrogada até dia 30

Serão R$ 132 milhões para três
linhas de pesquisa sobre a doença

Pesquisa

Campanha

Verba será dedicada à pesquisa

Reprodução

de Parnamirim em fi scalizar o 
cumprimento dos decretos de 
isolamento social pode levar à 
cidade ao posto de pior exemplo 
potiguar no enfrentamento 
da Covid-19. Basta uma volta 
pelo centro da cidade para 
perceber aglomerações e portas 
abertas em estabelecimentos 
que deveriam estar fechados. A 
Guarda Municipal assiste tudo 
passivamente.

PÉSSIMO EXEMPLO II
Enquanto a postura dos 

cidadãos e da Prefeitura não 
mudar, de quase nada adiantarão 
os esforços para ampliar a rede 
assistencial para pacientes que 
vierem a ter Covid-19.

MIRANDA CANDIDATO
O empresário Afrânio Miranda, 

dono da Miranda Computação, 
lançou nesta segunda-feira (1º) sua 
pré-candidatura a prefeito de Natal. 
Vai concorrer pelo Podemos, do 
senador Styvenson Valentim. Para 
estar apto ao cargo, ele se licencia 
nesta terça (2) da presidência 
da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas do RN.

COMO ASSIM?
Os governadores do Nordeste, 

que adiantaram quase R$ 50 
milhões por 300 respiradores e 
fi caram a ver navios, precisam 
explicar direito a história. Não houve 
uma investigação prévia sobre a 
idoneidade da empresa?
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A governadora do Rio Gran-
de do Norte, Fátima Bezerra, 
cobrou nesta segunda-feira (1º) 
envolvimento dos municípios na 
fi scalização do cumprimento das 
medidas de isolamento social. Em 
videoconferência com prefeitos da 
Região Metropolitana de Natal, a 
governadora propôs o que chamou 
de “pacto pela vida”.

Durante a reunião, foi criada 
uma comissão entre o Governo do 
Estado e os municípios para defi -
nir ações concretas, tais como as 
blitzen que já vêm acontecendo, 
rondas nos bairros e comércios, 
proibição de circulação em áreas 
públicas, fechamento de acesso às 
praias e controle de trânsito. Foi 
proposta, ainda, uma ação integra-
da das forças de segurança do Es-
tado e municípios e dos Procons, de 
forma a intensifi car a fi scalização 
do cumprimento das medidas. 

“Estamos destacando como é 
importante a participação muni-
cipal nessa hora. O governo segue 
abrindo leitos nos hospitais, ceden-
do equipamentos, convocando pro-
fi ssionais, mas, se as pessoas não 
fi carem em casa, esta batalha se 

tornará cada vez mais difícil. Por 
isso, o engajamento das prefeitu-
ras nessa luta é decisiva, assim co-
mo a integração dos órgãos de fi s-
calização, sob pena de não termos 
efi cácia. Só assim vamos conseguir 
vencer a pandemia, contando com 
o apoio também da sociedade”, dis-
se a governadora. 

Marise Reis, membro do comi-
tê científi co montado na Secretaria 

Estadual de Saúde (Sesap) para o 
enfrentamento da Covid-19, obser-
vou que apenas o primeiro decreto 
estadual foi plenamente cumprido 
e que a consequência do não cum-
primento dos demais, com a queda 
do isolamento social, foi o aumento 
do número de óbitos. “Cumprir o 
decreto é a nossa última saída”, 
enfatizou a especialista.

Presentes à reunião, os repre-

sentantes do Comitê de Especia-
listas, a procuradora da República 
Caroline Maciel e o procurador-ge-
ral de Justiça do RN, Eudo Leite, 
reafi rmaram a importância dessas 
medidas para o resgate do distan-
ciamento social adequado e o im-
pedimento de aglomerações.

Os prefeitos Rosano Taveira 
(Parnamirim), Fernando Cunha 
(Macaíba), Joaz Oliveira (Ex-
tremoz) e Paulo Emídio (São 
Gonçalo do Amarante) declara-
ram que notaram o aumento de 
pessoas nas ruas de suas cidades 
e foram enfáticos ao assumirem 
que endurecerão medidas de iso-
lamento.

Na próxima sexta-feira (5), 
termina o prazo do atual decreto 
estadual em vigor e as medidas 
acertadas na videoconferência, 
segundo o governo estadual, se 
tornam necessárias devido ao 
crescimento constante no núme-
ro de óbitos registrados, associa-
do ao baixo índice de isolamento 
social cumprido pela população 
potiguar - que no último fi m de 
semana foi de apenas 42%, quan-
do o ideal é de 70%.

Governadora Fátima Bezerra durante videoconferência com prefeitos da Grande Natal

“Pacto pela vida”

Twitter / Reprodução

A Comissão de Legisla-
ção, Justiça e Redação Final  
da Câmara Municipal de Na-
tal aprovou nesta segunda-
-feira (1º) o texto-base da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2021.

O relator, vereador Sueldo 
Medeiros (Pros), apresentou 
parecer favorável à matéria, 
recebendo a anuência dos de-
mais membros do colegiado. 
Agora, o projeto segue para 
apreciação da Comissão de 
Finanças, Orçamento, Con-
trole e Fiscalização.

A matéria é uma das mais 
importantes a serem analisa-
das pela Câmara Municipal 
neste ano, haja vista que esta-
belece as metas e prioridades 
para o exercício fi nanceiro se-
guinte; orienta a elaboração 
do Orçamento; dispõe sobre 
alteração na legislação tribu-
tária; estabelece a política de 
aplicação das agências fi nan-
ceiras de fomento.

Estiveram presentes na 
reunião os vereadores Nina 
Souza (PDT), presidente da 
comissão, Ana Paula (PL), Kle-
ber Fernandes (PSDB), Fúlvio 
Saulo (SDD), Preto Aquino 
(PSD) e Sueldo Medeiros.

Comissão de 
Justiça aprova 
texto-base da 
LDO para 2021

Câmara de Natal

Geraldo Magela / Agência Senado
O governo nomeou o chefe 

do gabinete do senador Ciro No-
gueira (Progressistas-PI), Mar-
celo Lopes da Ponte, para a pre-
sidência do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), que tem um orçamento 
de R$ 54 bilhões neste ano. A no-
meação foi publicada na edição 
desta segunda-feira (1º) do Diá-
rio Ofi cial da União.

Ele vai substituir Karine Silva 
dos Santos, que ocupava o cargo 
desde dezembro e é alinhada ao 
ministro da Educação, Abraham 
Weintraub.

A entrega do fundo a um nome 
indicado pelo Centrão – bloco infor-
mal da Câmara formado por Pro-
gressistas, PL, Republicanos, PTB, 
Solidariedade, DEM e PSD – faz 
parte da estratégia do presidente 
Jair Bolsonaro para ganhar apoio 
no Congresso. O objetivo do gover-
no é ter uma base consolidada para 

aprovar projetos e, principalmente, 
barrar um eventual processo de 
impeachment.

Vinculado ao Ministério da 
Educação, o FNDE é um dos espa-

ços mais cobiçados por políticos. É 
responsável desde a contratação 
de livros escolares, transporte de 
alunos ao programa federal de fi -
nanciamento estudantil.

Senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) durante reunião de comissão no Senado

Governo nomeia nome do Centrão 
para comandar fundo de R$ 54 bi

Aproximação

O ministro Luiz Eduardo Ra-
mos, da Secretaria de Governo, 
rebateu nesta segunda-feira (1º) 
o ministro Celso de Mello, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que comparou o Brasil atual à 
Alemanha nazista em mensagem 
enviada aos ministros da corte.

“Comparar o nosso amado Bra-
sil à ‘Alemanha de Hitler’ nazista 
é algo, no mínimo, inoportuno e 
infeliz. A Democracia Brasileira 
não merece isso. Por favor, respei-

te o Presidente Bolsonaro e tenha 
mais amor à nossa Pátria!”, escre-
veu o general Ramos nas redes 
sociais.

Em sua mensagem, Celso de 
Mello escreveu que “intervenção 
militar, como pretendida por bol-
sonaristas e outras lideranças 
autocráticas que desprezam a li-
berdade e odeiam a democracia”, 
nada mais é “senão a instauração, 
no Brasil, de uma desprezível e 
abjeta ditadura militar!!!!”.

Ramos rebate Celso de Mello
e pede respeito a Bolsonaro

Crítica

Fátima cobra dos prefeitos maior 
fiscalização do isolamento social
Foi criada uma comissão entre o governo e os municípios para definir ações concretas, tais como as
blitzen que já vêm ocorrendo, rondas nos bairros e comércios e proibição de circulação em áreas públicas

Ministro Luiz Eduardo Ramos

Nelson Jr / STFIsac Nóbrega / PR

Ministro Celso de Mello, do Supremo
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Fato novo no PT, a pré-candi-
datura do senador Jean Paul 
Prates a prefeito de Natal re-

percute bem dentro da legenda, 
que tem até o dia 5 de julho para 
deliberar sobre o assunto – caso 
as eleições não sejam prorroga-
das, e consequentemente os pra-
zos eleitorais partidários sejam 
modifi cados. Até lá, Jean Paul vai 
continuar o trabalho dele no Senado, sem muito oba-oba em torno da 
pré-candidatura. “Até porque o País está em meio a uma pandemia, 
sobre a qual o senador tem se esmerado no Senado, trabalho do qual 
não pretende se desvencilhar”, diz uma fonte ligada ao senador. Apesar 
disso, os debates internos no PT seguem, inclusive com sondagens em 
torno de possíveis aliados. Prates decidiu que não dará declaração so-
bre candidatura a prefeito até esgotar a discussão interna.

Candidatura de Jean Paul 
Prates a prefeito de Natal

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

DENTRO E FORA
Para um petista 

consultado pela coluna, 
Jean Paul Prates é o nome 
que reúne condições de 
diálogo interno e externo, 
sobretudo com o setor 
empresarial.

ALTERNATIVA
Caso não vingue a 

candidatura de Jean 
Paul Prates, restará ao 

PT postulação do médico 
infectologista Alexandre 
Motta, que também 
contabiliza apoios internos 
na legenda.

DEFECÇÃO
Dagô do Forró é mais um 

a deixar o DEM. Após uma 
boa “conversa” com o prefeito 
de Natal, deixou o partido de 
José Agripino Maia para se 
fi liar ao PSDB.

W.O.
Entre partidos de esquerda, a avaliação é de que o 

quadro eleitoral em Natal encontra-se favorável à reeleição 
do atual prefeito, Álvaro Dias (PSDB). “Álvaro está 
praticamente sozinho na disputa, ganhando por W.O”.

INJEÇÃO
A Prefeitura de Natal abriu crédito extraordinário de R$ 2,3 

milhões para a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 
Social. Objetivo: atender despesas de ações emergenciais 
relacionadas à Covid-19.

EQUIPAMENTO
Para estruturação do 

Hospital de Campanha de Natal, 
para internação dos pacientes 
diagnosticados com Covid-19, 
UPA’s e Hospital Municipal de 
Natal, a gestão Álvaro dispensou 
licitação no valor de R$ R$ 
67.920,00 para a aquisição de um 
eletrocardiógrafo portátil.

VENTILADORES
Por R$ 1,4 milhão está saindo 

a compra, pela prefeitura, de 

50 ventiladores pulmonares. 
A empresa fornecedora será a 
Philips Medical Systems Ltda.

 
PROFESSORES

Publicado, no Diário Ofi cial 
do Estado, a lei complementar 
que concede reajuste de 12,84% 
os vencimentos básicos dos cargos 
públicos de provimento efetivo 
de professor e de especialista de 
educação, pertencentes ao quadro 
funcional do magistério público 
estadual.

*Com informações da Redação do Agora RN

Após confl itos registrados em 
São Paulo e no Rio de Janeiro em 
manifestações no domingo (31), o 
presidente Jair Bolsonaro  reco-
mendou a seus que apoiadores evi-
tem marcar atos na mesma data 
em que houver protestos a favor 
da democracia e contrários ao seu 
governo. Em um tom de cautela, 
o presidente afi rmou que, como 
no próximo domingo (7), já há a 
previsão de atos do outro grupo, o 
melhor seria deixá-los “sozinhos”.

“Estão marcando domingo um 
movimento, né? Deixa sozinho o 
domingo (...) Já que eles marcaram 
para domingo, deixa domingo lá”, 
recomendou Bolsonaro na saída do 
Palácio da Alvorada.

Diferentemente de outros dias, 
Bolsonaro convidou os apoiadores 
a fi carem em área interna do Alvo-
rada durante a conversa, distantes 
da imprensa. Ele afi rmou que, 
agora, os jornalistas não poderão 
mais dizer que estão sendo agre-
didos pelo presidente. Na semana 
passada, veículos de comunicação 
abandonaram a cobertura no local 
por falta de segurança.

Um de seus apoiadores, então, 
reclamou dos “caras de preto”, uma 
referência à cor de roupa utilizada 
nos atos antifascismo e contra o racis-
mo do domingo. “Precisamos acabar 

com esses caras de preto batendo na 
gente, presidente”, disse o apoiador.

O presidente reagiu pedindo 
para que os bolsonaristas evitem 
fazer um ato no mesmo dia, e com-
pletou que não coordena nada, ape-
nas prestigia as manifestações. No 
domingo, Bolsonaro esteve mais 
uma vez em ato que ocorreu em 
Brasília a favor do governo.  “Eu 
não coordeno nada, não sou dono 
de grupo. Não participo de nada. 
Só vou prestigiar vocês que estão 
me apoiando. Vocês fazem um 
movimento limpo, decente, pela 

democracia, pela lei e pela ordem. 
Eu apenas compareço. Não conhe-
ço praticamente ninguém desses 
grupos. Eu acho que, já que eles 
marcaram para domingo, deixa 
domingo lá”.

Na conversa com apoiadores, 
Bolsonaro voltou a defender a re-
dução no controle de armas para 
a população, mas ponderou que o 
intuito é que os cidadãos possam 
se proteger de crimes. Ele também 
criticou o ex-ministro Sérgio Moro, 
dizendo que ele estava alinhado a 
outra ideologia.

A Polícia Federal intimou nes-
ta segunda-feira (1º) investigados 
no inquérito das fake news, que 
tramita no Supremo Tribunal 
Federal (STF), para que prestem 
depoimento nos próximos dias. O 
caso corre sob sigilo e os nomes dos 
depoentes não foram divulgados.

Alguns dos investigados, no 
entanto, como a ativista bolso-
narista Sara Winter e o assessor 
parlamentar Edson Salomão, in-
formaram nas redes sociais que 
foram intimados. Além deles, o 
blogueiro Allan dos Santos, do site 
Terça Livre, também disse ter sido 
intimado.

Os depoimentos são desdobra-
mento da operação policial que 
apreende documentos, computa-
dores e celulares em endereços li-
gados a 17 pessoas na quarta-feira 
passada. A ação foi determinada 

pelo ministro Alexandre de Mo-
raes, relator do caso no Supremo, 
e teve como alvo blogueiros, you-
tubers e empresários suspeitos 
de participação em uma rede que 
dissemina ataques a ministros da 

Corte e seus familiares.
O inquérito atinge alguns dos 

apoiadores mais próximos de Bolsona-
ro, incluindo parlamentares e aliados 
que estão entre os principais propaga-
dores do bolsonarismo nas redes sociais.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro faz arma com a mão em ato no último domingo

Allan dos Santos, blogueiro do site Terça Livre, foi alvo de mandado de busca

Bolsonaro pede a apoiadores
que não protestem no domingo

PF marca depoimentos de 
investigados por fake news

No último domingo (31), ato a favor da democracia terminou em confusão 
na Avenida Paulista, em São Paulo; presidente afirma “não coordenar nada”

Recomendação

Inquérito

Dida Sampaio / Estadão

Gabriela Biló / Estadão

SEM CRIATIVIDADE
De acordo com o vereador 

Klaus Araújo (Solidariedade, foto), 
o prefeito Álvaro Dias precisa 
dar uma melhor atenção à área 
de educação. “Está paralisada. A 
gestão não está tendo criatividade. 
Distribuir cestas básicas é muito 
pouco”, afi rma.  

Jefferson Rudy / Agência Senado

Elpídio Júnior / CMN
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A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) está atenta para a si-
tuação da pandemia no Brasil e em 
outros países da América. O dire-
tor do programa de emergências da 
entidade, Michael Ryan, afi rmou 
nesta segunda-feira (1º) que o pico 
do coronavírus no continente ainda 
não foi atingido. Ryan ressaltou 
que é difícil fazer qualquer previ-
são, mas alertou que países das 
Américas, como Brasil, Peru, Chile 
e México, estão entre os que mais 
registram novos casos da doença 
em 24 horas.

“Não acredito que tenhamos 
atingido o pico, e não posso prever 
quando ocorrerá, mas precisamos 
mostrar solidariedade aos países das 
Américas Central e do Sul, da mes-
ma forma que fi zemos com países de 
outras regiões. Estamos juntos e nin-
guém fi ca para trás. Se olharmos os 
diferentes hemisférios, cinco dos dez 

países com maior número de casos 
nas últimas 24h estão nas Américas: 
Brasil, EUA, Peru, Chile e México. É 
uma área bastante ampla. E os pa-
íses com maior aumento são Brasil, 
Colômbia, Peru, México, Haiti e Ar-
gentina”, disse.

“Embora os números não sejam 
exponenciais em alguns países, 
estamos vendo um aumento pro-
gressivo diário dos casos. Os siste-
mas de saúde estão sob pressão, e 
estamos preocupados com lugares 
como o Haiti. Ninguém está seguro 
até todos estarem seguros. Precisa-
mos mostrar solidariedade aos paí-
ses das Américas Central e do Sul, 
da mesma forma que fi zemos com 
países de outras regiões. Estamos 
juntos e ninguém fi ca para trás”, 
continuou o diretor.

ESPANHA
A Espanha não registrou novas 

mortes por coronavírus nas últi-
mas 24 horas, pela primeira vez 
desde que começou a contabilizar 
óbitos no início de março, anunciou 
nesta segunda-feira um porta-voz 
de saúde do governo.

“Hoje (segunda) não recebemos 

dados de óbitos de ontem (domin-
go), o que é algo muito, muito fa-
vorável”, indicou em coletiva de 
imprensa Fernando Simón, diretor 
do centro de emergências do Minis-
tério da Saúde.

A Espanha relatava novos mor-

tos todos os dias desde que detectou 
sua primeira morte por Covid-19 
em 3 de março, um homem que na 
realidade havia morrido em 13 de 
fevereiro mas teve a doença detec-
tada com um exame retrospectivo.

O país, um dos mais atingi-
dos pela pandemia, possui 27.127 
mortos e 239.638 casos notifi cados, 
segundo o balanço do Ministério da 
Saúde desta segunda-feira.

Simón afi rmou que a Espanha 
passou “a ter uma detecção dos ca-
sos muito boa”, alegando que leva 
48 horas desde o momento em que 
uma pessoa apresenta os sintomas 
até o diagnóstico da doença.

A Espanha realizou mais de 4 
milhões de testes de diagnóstico da 
Covid-19, incluindo testes viroló-
gicos de PCR e testes rápidos, dos 
quais mais de meio milhão foram 
feitos na última semana, de acordo 
com o Ministério da Saúde.

Agentes da Marinha desinfetam prédio do Tribunal de Contas do Estado, em Natal

Brasil e outros países do continente ainda 
não atingiram pico da pandemia, diz OMS
Entidade evita fazer previsões sobre coronavírus nas Américas e se mostra preocupada com o colapso nos sistemas de 
saúde. Na Espanha, pela primeira vez não foram registradas mortes nas últimas 24 horas, segundo autoridades de saúde

Coronavírus

Marinheiro Félix / Marinha

O secretário de Saúde de Na-
tal, George Antunes, informou que 
vai permanecer no cargo. Nesta 
segunda-feira (1º), após uma polê-
mica entrevista à InterTV Cabugi, 
ele chegou a pedir demissão. Após 
uma reunião com o prefeito Álvaro 
Dias, contudo, ele decidiu fi car.

Na entrevista, George Antunes 
demonstrou indignação com a pos-
sibilidade de reabertura do comér-
cio e outras atividades que não são 
essenciais em Natal. Ele defende o 
isolamento social como estratégia 

para conter o avanço da Covid-19.
O secretário de Saúde chegou 

a dizer que, se nada for feito para 
mudar o cenário de crise atual, em 
breve pessoas morrerão nas calça-
das sem conseguir atendimento.

Mesmo após ter o pedido de de-
missão noticiado, George Antunes 
seguiu sua agenda como secretário 
municipal de Saúde. Na tarde des-
ta segunda, por exemplo, ele tinha 
reunião com membros do Ministé-
rio Público. Natal tem 3.120 casos 
de Covid-19, com 105 óbitos.

Secretário de Saúde de Natal 
pede demissão, mas recua

Ele fica

Secretário de Saúde Natal, George Antunes, é contra abertura do comércio

Elpídio Júnior / CMN

A Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Nova Esperança, 
localizada em Parnamirim, na 
Grande Natal, voltou a atender no-
vos pacientes na noite desta segun-
da-feira (1º). Por causa da superlo-
tação, a unidade havia fechado as 
portas no sábado (30) para dedicar 
a assistência apenas aos que já es-
tavam internados.

Foram dois dias de suspensão de 
novos atendimentos. Com capacida-
de para apenas 19 leitos, a UPA de 
Parnamirim chegou a ter 25 pacien-
tes internados no sábado, a maioria 
dos doentes diagnosticados com a 
Covid-19. Apenas novos casos de 
pediatria estavam sendo acolhidos.

De acordo com o diretor-geral da 
UPA, Henrique Costa, o atendimento 
foi normalizado nesta segunda porque 
13 pacientes foram transferidos.

Desse total, 7 foram encami-
nhados para o Hospital Municipal 
de Campanha, que foi aberto nesta 
segunda; 2 foram transferidos pa-
ra o Hospital Márcio Marinho, em 
Pirangi do Norte; outros 2 foram le-
vados para o Hospital Giselda Tri-
gueiro; 1 está no Hospital da Polícia 
Militar; e outro foi transferido para 

o Hospital Luiz Antônio, da Liga.
Com isso, na noite desta se-

gunda, a UPA tinha 10 pacientes 
internados (8 na Sala Amarela e 2 
na Sala Vermelha-CTI) e mais um 
na sala de estabilização.

HOSPITAL DE CAMPANHA
Nesta segunda, a Prefeitura 

inaugurou o Hospital Municipal de 
Campanha. A estrutura foi mon-
tada no Centro Especializado em 
Reabilitação (CER), no bairro Vida 
Nova, e contará com 44 leitos de 

internação, para dar apoio aos pa-
cientes de Covid-19 com sintomas 
leves e moderados.

Na primeira fase, serão 14 leitos 
disponíveis, sendo dois de estabili-
zação exclusivos para pacientes 
graves. A função desses leitos é 
manter o paciente estável, até que 
ele possa ser transferido com se-
gurança para uma Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI). O espaço é 
diferenciado dos demais, pois conta 
com respiradores e outros equipa-
mentos avançados.

Pacientes aguardam atendimento na UPA Nova Esperança, em Parnamirim

Pacientes são transferidos, e
UPA de Parnamirim é reaberta

Saúde

Reprodução
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Manifestações reafi rmam a democracia, ainda que defendam 
bandeiras idiotas, pelo simples fato de que todos têm o 
direito constitucional de defendê-las. A tentativa de de-

monizar os que criticam o Supremo ou o Congresso sugere que 
o cidadão que os sustenta não pode exercer nem o direito à livre 
expressão. Além disso, não há na Constituição artigo que autoriza 
apenas manifestações “politicamente corretas” ou que defendam 
“boas ideias”, como preconizaram as mais tristes ditaduras da His-
tória. O avanço do STF contra os críticos, a pretexto de “combater 
fake news”, parece servir ao propósito de impor o respeito pelo te-
mor de punição.Ministros do STF querem viajar sem ter de ouvir do 
passageiro ao lado, no avião, que “o STF é uma vergonha”, como 
aconteceu a Lewandowski. A reputação do STF é ruim em razão da 
exposição de ministros e por suas decisões amplamente divulgadas 
pela mídia, e não por “fake news”. Se o STF relativiza até para de-
putados o direito à livre expressão, amordaçando os críticos, será o 
começo do fi m da “Constituição cidadã”.

Todos têm direito de ir à rua 
defender até idiotices

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

DEMITINDO GERAL
Só para mostrar que 

continua vivo e com caneta 
na mão, o governador do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel 
(PSL), demitiu aliados do 
presidente do PSC, Pastor 
Everaldo, da sua Casa Civil 
e da Secretaria de Fazenda.

PORTAS ABERTAS
O presidente da 

Embratur (Agência 
Brasileira de Promoção 
Internacional do Turismo), 
Gilson Machado Neto, é um 
dos mais solícitos auxiliares 
de Bolsonaro nas relações 
com o Congresso: abriu 
portas para o Centrão.

CANDIDATURA AVALIADA
Aliados do deputado 

Delegado Waldir (PSL), 
o mais votado de Goiás 
em 2018, torcem para que 

ele dispute a prefeitura 
de Aparecida de Goiânia, 
seu reduto. Mas ele está 
de olho é no Palácio das 
Esmeraldas, em 2022.

APESAR DE TUDO
O Brasil superou as 

30 mil mortes e o dado 
foi explorado como “caos”. 
Deve-se todo respeito às 
vítimas e familiares, mas 
temos a menor letalidade 
(5,6%) entre países com 
mais de 9 mil óbitos por 
Covid-19.

SÓ NO GOGÓ
Líder do PT na Câmara, 

Ênio Verri (PR) diz que 
a Caixa 100% estatal é 
“estratégica” para reduzir 
desigualdades. Sabedores 
disso, os governos petistas 
poderiam ter roubado menos 
os cofres da Caixa.

‘Terrivelmente cristão’,
 Ives é nome forte para o STF

O ministro Ives Gandra Martins Filho, ex-presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, é um dos três nomes que o 
presidente Jair Bolsonaro disse estar “namorando” para a próxima 
vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Isso ocorrerá após a 
“expulsória” do ministro Celso de Mello, em 1º de novembro, aos 
75 anos. Conservador, cristão, sério e honrado, mas sempre de 
bem com a vida, Martins Filho doou o salário de ministro do TST à 
Igreja Católica e fez voto de pobreza. Vai à missa diariamente.

VIDA FRANCISCANA
Ives Gandra Martins Filho 

vive modo franciscano, em 
um quarto simples do centro 
cultural de uma igreja da Asa 
Norte de Brasília.

JUIZ DE PRIMEIRA
O ex-presidente do TST 

é também admirado pelo 

saber jurídico, e tem um 
relacionamento muito próximo 
com todos os ministros do STF.

APOIO DENTRO DO STF
Entre os “torcedores” da 

nomeação do fi lho do jurista 
Ives Gandra para o STF estão 
os ministros Dias Toffoli e 
Gilmar Mendes..

A Câmara dos Deputados vai 
discutir um projeto de lei comple-
mentar que retira dos estados e 
municípios a obrigatoriedade de 
congelar os salários dos servidores 
como contrapartida para o rece-
bimento do socorro fi nanceiro do 
governo federal. A proposta é do 
deputado Carlos Veras (PT-PE).

Na semana passada, o presi-
dente Jair Bolsonaro sancionou 
a lei que prevê o socorro aos esta-
dos. A lei estabelece um auxílio 
fi nanceiro emergencial de R$ 60,1 
bilhões, que serão transferidos 
para os governos estaduais e muni-
cipais. Prevê também a suspensão 
do pagamento de prestações de dí-
vidas a vencer neste ano, inclusive 
com a União.

Como contrapartida, a lei prevê 
a contenção de despesas de estados 
e municípios, como o congelamento 
dos salários até 2021. No Congres-
so, deputados e senadores livraram 
algumas categorias do corte, mas 
o trecho foi vetado pelo presidente 
Bolsonaro. Esse veto também pode 
ser derrubado pelos deputados e 
senadores ainda.

Na avaliação de Carlos Veras, 
os servidores públicos não devem 
pagar pela crise. “A exigência de 
contrapartida, além de represen-

tar uma interferência da União na 
gestão dos estados e municípios, é 
injusta com os servidores públicos 
que há anos estão sem reajuste 
salarial e precisam mais do que 
nunca ter sua renda e direitos pre-
servados”, disse, lembrando que 
metade dos servidores recebe me-
nos de R$ 2,7 mil por mês.

O Rio Grande do Norte deve 
receber aproximadamente R$ 
946 milhões do socorro fi nanceiro. 
Desse valor, R$ 597 milhões serão 
encaminhados para o Governo do 

Estado e R$ 349 milhões serão ra-
teados entre os 167 municípios.

Com relação à verba do Gover-
no do Estado, R$ 442 milhões serão 
enviados para uso livre. O dinhei-
ro poderá ser usado, por exemplo, 
para pagar salários dos servidores 
e demais despesas. O restante de-
verá ser aplicado obrigatoriamente 
em ações de enfrentamento ao no-
vo coronavírus. Entre os municí-
pios, R$ 299 milhões serão de livre 
aplicação e R$ 50 milhões deverão 
ser investidos apenas na saúde.

Deputado federal Carlos Veras (PT-PE) é autor do projeto de lei complementar

Projeto revoga congelamento
de salários de servidores públicos

Socorro financeiro

Cleia Viana / Câmara dos Deputados

O número de pessoas diagnos-
ticadas com o novo coronavírus no 
Brasil subiu para 526.447, e o total 
de mortes chegou a 29.937. Os da-
dos foram divulgados pelo Ministé-
rio da Saúde na noite desta segun-
da-feira (1º). No último balanço do 
governo, no domingo (31), o total de 
infectados chegava a 514.849, com 
29.314 mortes confi rmadas.

Segundo o novo balanço, foram 
registrados 12.247 novos casos em 
24 horas, além de 623 óbitos, dos 
quais 220 ocorreram nos últimos 
3 dias. Há ainda 4.412 mortes em 
investigação.

São Paulo continua como o 
estado com mais casos da doen-
ça: são 111.296 até o momento. 
Em seguida vem Rio de Janeiro 
(54.530) e Ceará, que ultrapassou 
a marca de 50 mil casos nesta se-
gunda, chegando a 50.504. Depois 
vem Amazonas (41.774) e Pará 
(38.046).

Os estados com a maior quan-
tidade de mortes registradas pela 
doença são: São Paulo (7.667), Rio 
de Janeiro (5.462), Ceará (3.118), 
Pará (2.925) e Pernambuco 
(2.875).

No Rio Grande do Norte, o 
número de mortos subiu para 323 

nesta segunda, segundo a Secreta-
ria Estadual de Saúde.

Além disso, são 8.008 casos 
confi rmados e mais de 16,5 mil 
suspeitos. Há 69 óbitos em inves-
tigação. Por fi m, chegou a 1.824 o 
número de pacientes recuperados 
da Covid-19.

País tem 526 mil infectados com a Covid-19 até agora, segundo Ministério da Saúde

Brasil se aproxima de 30 mil 
mortes causadas pela Covid-19
Segundo o novo balanço, foram registrados 12.247 novos casos em 24 
horas, além de 623 óbitos, dos quais 220 ocorreram nos últimos 3 dias

Pandemia

Gabriela Biló / Estadão
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Uma operação policial, que 
envolveu agentes da Bahia, de 
São Paulo, do Rio de Janeiro e do 
Distrito Federal, prendeu nesta 
segunda-feira (1º) três pessoas 
suspeitas de participarem de um 
esquema fraudulento de venda de 
respiradores que seriam usados 
no enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 no Nordeste.

“A empresa nunca teve os equi-
pamentos. Tudo indica que já era 
uma fraude. Nunca pretenderam 
entregar os equipamentos impor-
tados”, afi rmou a delegada Fernan-
da Asfora, coordenadora do setor 
de Crimes Econômicos e Contra a 
Administração Pública da Polícia 
Civil da Bahia.

 O grupo criminoso utilizou 
uma empresa com sede em São 
Paulo para negociar com o Con-
sórcio Nordeste a venda de 300 
respiradores no valor aproximado 
de R$ 48 milhões. A empresa se 
passou por revendedora de uma 
fabricante chinesa para realizar a 
venda ilegal e foi denunciada pelo 
consórcio, que havia feito o pa-
gamento antecipado por meio de 
contrato assinado em 8 de abril. A 
antecipação do pagamento visava 
garantir a efetivação da compra 

dos equipamentos.
Cada respirador custou R$ 160 

mil. A Bahia fez um aporte R$ 9,6 
milhões por 60 ventiladores. Os 
outros oito estados nordestinos re-
ceberiam 30 respiradores cada. Pe-
la compra, o Rio Grande do Norte 
desembolsou R$ 4,9 milhões.

O Consórcio fez diversas ten-
tativas para reaver o dinheiro e 
recebeu diversas promessas e no-
vos prazos de entrega, que nunca 
foram cumpridos. As investiga-
ções apontam que as mesmas 
pessoas tentaram aplicar o golpe 
em entidades de diversos setores 
no país.

A operação, coordenada pela 
Secretaria de Segurança Pública 
da Bahia, através da Superinten-
dência de Inteligência, contou com 
a participação da Polícia Civil, 
além da Coordenação de Crimes 
Econômicos e Contra Administra-
ção Pública, da Polícia Civil de SP, 
do Distrito Federal e do Ministério 
Público da Bahia. Mais de 150 con-
tas bancárias vinculadas ao grupo 
já foram bloqueadas pela Justiça, 
a fi m de garantir a restituição do 
montante empregado. A expecta-
tiva é de que com o decorrer das 
investigações o recurso seja devol-

vido aos cofres dos Estados lesados.
“Chegou ao nosso conhecimen-

to, cerca de 20 dias atrás, a suspei-
ta muito forte de que a contratação 
feita não se tratava de um descum-
primento contratual, mas de uma 
fraude. Além de não entregar o 
produto, vinha evitando a devolu-
ção do recurso. Então, instauramos 
inquérito na Polícia Civil e consta-
tamos que o contrato fechado com a 
empresa chinesa era falsifi cado. A 
empresa que a contratada alegava 

ser a fabricante chinesa de respi-
radores era, na verdade, uma em-
presa da construção civil, de acordo 
com a embaixada do país asiático”, 
detalhou Maurício Barbosa, atual 
secretário da Segurança Pública do 
Estado da Bahia.

Na avaliação do secretário, os 
prejuízos relacionados à fraude 
poderiam ser ainda maiores. “Sa-
bemos que isso poderia se tornar 
uma fraude ainda maior, se essas 
outras tentativas de compra fos-

sem à frente. Estamos no processo 
de investigação e doutora Fernan-
da vai proceder a busca por todas 
as provas que têm ligação com 
o fato para que a gente possa en-
tregar esse caso elucidado para as 
autoridades competentes e para 
a sociedade. Agora, estamos na 
busca incessante para recuperação 
do recurso e para levantar provas 
para incluir no inquérito e futuro 
processo judicial. Estamos apu-
rando, ainda, se há outras fraudes 
ou se a farsa foi montada apenas 
para o golpe no Consórcio e outras 
entidades em função do combate à 
Covid-19”, garantiu.

O procurador-geral do Esta-
do, Paulo Moreno, que também 
acompanhou a coletiva virtual, 
explicou que todas as medidas 
necessárias para a segurança das 
compras feitas pelas entidades 
públicas são tomadas, tanto pelo 
Estado quanto pelo Consórcio. “O 
Estado não vai tolerar ações que 
vão de encontro à Lei e vai tomar 
todas as medidas cabíveis para 
enfrentar essas pessoas que se 
utilizam de mecanismos escusos 
para ganhar dinheiro em um mo-
mento como o que vivemos, du-
rante essa pandemia”, encerrou.

Respirador apreendido pela Polícia Civil do Distrito Federal durante a operação

Consórcio Nordeste pagou por respiradores 
que não existiam, diz Polícia Civil da Bahia 
Rio Grande do Norte e demais estados nordestinos efetuaram compra de 300 ventiladores mecânicos por R$ 49 milhões; 
Equipamentos não foram entregues e demora para o ressarcimento motivou investigação por parte da polícia civil baiana

Operação Ragnarok

Reprodução / Polícia Cvil DF

Os trabalhadores do setor rodo-
viário realizaram uma manifesta-
ção em frente a Prefeitura de Natal 
nesta segunda-feira (1º). O protesto 
foi motivado pelo cumprimento de 
garantias da data-base e a reinte-
gração de trabalhadores que foram 
demitidos, segundo o Sindicato dos 
Trabalhadores e Transportadores 
Rodoviários do Rio Grande do Nor-
te (Sintro).

A entidade cobra uma resposta 
da prefeitura da capital potiguar e 
dos empresários da área em rela-
ção ao cumprimento de garantias 
da data-base. A categoria também 
exige a reintegração de trabalhado-
res demitidos do setor.

 Os protestos da categoria co-
meçaram no dia 4 de maio, quando 
ônibus bloquearam as avenidas Rio 
Branco e Ulisses Caldas, nas proxi-

midades da sede da Prefeitura.
No dia 7 de maio, estava marca-

da uma rodada de negociações com 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
o Sintro e as empresas de ônibus, 
mas o encontro acabou não aconte-
cendo até o momento. A Prefeitura 
de Natal publicou uma nota sobre o 
assunto no dia 11 de maio. 

Com relação à paralisação dos 

ônibus, a Prefeitura do Natal infor-
mou que se trata de uma discussão 
trabalhista entre empresas e tra-
balhadores. A Prefeitura esclare-
ceuque está aberta ao diálogo como 
mediadora, mas repudia a decisão 
de paralisar a operação de trans-
porte público na cidade e lembra 
que o transporte é um direito social 
de todos, previsto na Constituição 
Federal. 

Caso a negociação entre traba-
lhadores e empresários não chegue 
a um cenário positivo para todos 
que precisam do serviço, a Secre-
taria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) vao acionar um 
plano de contingência com o obje-
tivo de minimizar o impacto para 
a população usuária do Sistema de 
Transporte Público de Passageiros 
de Natal.

Protesto bloqueou vias no Centro

Trabalhadores do transporte público 
cobram reunião com Álvaro Dias 

Crise

Reprodução/Sintro

A Associação de Juristas Po-
tiguares pela Democracia e Cida-
dania ingressou nesta segunda-
-feira (1º) com Ação Civil Pública 
na 6ª Vara da Fazenda Pública de 
Natal solicitando o chamado lo-
ckdown em Natal, Região Metro-
politana da capital e Mossoró. As 
atividades que não são considera-
das essenciais seriam suspensas 
por pelo menos 15 dias.

Os advogados justifi cam que é o 
único meio para evitar um colapso 
na área da saúde diante da pan-
demia de covid-19, e assim “salvar 
vidas mais na frente”. A ação será 
analisada pelo juiz Geraldo Mota.

A decisão foi tomada após reu-
nião com os gestores da saúde, 
como o secretário adjunto estadu-
al de Saúde, Petrônio Spinelli, e o 
cientista da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) 
Ricardo Valentim.

Juristas ingressam com ação de  
lockdown em Natal e Mossoró

Pedido

Pedido é de lockdown por 15 dias

José Aldenir/AgoraRN
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O Rio Grande do Norte tem 
24.293 pessoas aguardando desde 
março a aprovação de benefícios 
previdenciários por parte do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). O número foi divulgado 
nesta segunda-feira (1º) no Boletim 
Estatístico da Previdência Social. 
Desse total, 15.830 esperam ser 
aprovados há mais de 45 dias.

Do total de benefícios que 
aguardam sinalização do INSS, 
17.179 esperavam pela primeira 
avaliação dos seus requerimentos e 
outros 7.114 tinham passado pela 
análise mas necessitavam cumprir 
exigências da Previdência Social 
para serem pagos.

Ainda de acordo com INSS, o 
potiguar aguarda até 78 dias para 
obter o benefício previdenciário.

Em janeiro deste ano, o número 
de solicitações à previdência era 

de 9.841. Ou seja, em apenas três 
meses quase triplicou o número de 
pedidos aguardando uma análise 
pelo INSS. A lentidão tem duas ex-
plicações: a primeira é a reduzida 
força de trabalho da previdência 
estadual; a segunda é a pandemia 
do novo coronavírus, que represou 
ainda mais os pedidos.

Em reportagem do Agora RN 
de janeiro deste ano, o INSS redu-
zira quase pela metade o número 
de servidores em Natal – de 322 
para 172. Isso causava à época que 
os atendimentos durassem mais de 
cinco horas.

Por conta da pandemia da Co-
vid-19, o INSS suspendeu o aten-
dimento presencial nas agências 
como medida de enfrentamento da 
epidemia do coronavírus. Desde 
março, os pedidos de serviços pre-
videnciários e assistenciais devem 

ser feitos, exclusivamente, por 
meio de dois canais: pela internet 
(Meu INSS) e por telefone (central 

de atendimento 135).
Segurados que fi zerem reque-

rimentos de auxílio-doença e Be-

nefício de Prestação Continuada 
(BPC) para pessoa com defi ciência 
devem enviar o atestado médico 
pelo Meu INSS. O documento será 
recepcionado pela perícia médica, 
que fará as devidas verifi cações. A 
plataforma digital permite ainda 
o acompanhamento de processos, 
informações sobre benefícios, entre 
outros serviços.

Os agendamentos estão sus-
pensos. Serviços serão reagenda-
dos apenas quando o atendimento 
nas agências for retomado. O INSS 
diz que será garantida a observân-
cia da data de entrada do requeri-
mento.

Além disso, o INSS autorizou a 
prorrogação automática dos bene-
fícios de auxílio-doença enquanto 
perdurar o fechamento das agên-
cias e suspensão do atendimento 
presencial.

A advogada potiguar Magaly 
Dantas criou o projeto “Advocacia 
Pro Bono” para ajudar pessoas que 
fazem tratamento contínuo e de al-
to custo e tem medicações negadas 
pelo Estado. Com uma equipe de 
15 pessoas, Magaly gerencia gra-
tuitamente cerca de 50 processos 
judiciais dentro e fora do estado 
desde novembro de 2019.

“Após um familiar passar por 
um problema de saúde, senti o de-
sejo de usar os conhecimentos que 
possuo para auxiliar pessoas que 
não tem como arcar com os honorá-
rios do advogado”, revela Magaly, 
que é membro da Associação La-
tino-Americana de Direito Médico 
(Anadem).

Ela reconhece que embora to-
dos tenham problemas, nem todos 
têm recursos sufi cientes para ini-
ciar uma reclamação no Judiciário. 

Por isso, para ter acesso ao atendi-
mento gratuito, é necessário que a 
pessoa comprove que não tem como 
arcar com os custos do processo e 
que a medicação foi negada pelo 
Estado.

Em virtude da pandemia causa 
pela Covid-19, os atendimentos são 
online. Para informações iniciais 
é disponibilizado o contato (84) 9 
9658-1070. Nos primeiros atendi-
mentos, os advogados envolvidos 
no projeto orientam as pessoas à 
darem entrada na Unidade Cen-
tral de Agentes Terapêuticos (Uni-
cat) e, caso a medicação seja nega-
da, é iniciada as ações necessárias, 
como a solicitação do remédio por 
meio da Justiça.

“Ajudar a garantir o bem maior 
das pessoas, que é a vida, me faz 
muito bem, de verdade”, comenta a 
especialista em Direito do Consu-

midor e Direito da Saúde que visa 
gerenciar 100 processos por meio 
do projeto ainda neste ano.

Magaly conta que para garan-
tir que nenhum valor será cobrado 
pelo serviço um contrato é fi rmado 

entre o escritório e o novo cliente. O 
projeto “Advogacia Pro Bono” não 
tem vínculo político, partidário ou 
fi lantrópico.

Advocacia pro bono (do latim 
“para o bem”) é um serviço vo-
luntário oferecido a pessoas que 
não têm condições de arcar com 
a contratação de um operador do 
Direito. Na advocacia pro bono o 
atendimento deve ser gratuito, se-
gundo a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).

A idealizadora do projeto diz 
que a maioria dos atendimentos é 
de pessoas com Esclerose Múltipla 
(EM) e doenças raras, que, em sua 
maioria, são encaminhadas por mé-
dicos que conhecem a assistência 
jurídica ofertada. Magaly comenta 
que mantém contato com estes pro-
fi ssionais a fi m de deixá-los cientes 
do andamento do processo.

Por conta da Covid-19, atendimento presencial do INSS está suspenso desde março Serviço gerencia gratuitamente processos judiciais dentro e fora do estado

RN tem mais de 24 mil pessoas esperando 
a aprovação de benefícios previdenciários

Advogada auxilia pessoas em ações para 
obtenção de medicamentos de alto custo

Boletim estatístico do Instituto Nacional do Seguro Social mostra que 15 mil potiguares guardam análise dos documentos há 
mais de 45 dias; pandemia do novo coronavírus e a redução da força de trabalho são as principais responsáveis pela demora

Advogada Magaly Dantas criou projeto para ajudar pessoas que fazem tratamento contínuo e de alto custo e têm medicações 
negadas pelo Estado; serviço voluntário é oferecido a quem não tem condições de arcar com a contratação de advogados

Atraso Pro Bono

José Aldenir/AgoraRN Reprodução
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Atraso Pro Bono
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Em tempos de quarentena, é 
normal que pessoas que sofram 
com ansiedade tenham aumento 
do apetite e, por conta disso, ga-
nhem peso. Mesmo que não seja 
a realidade de todas as pessoas, 
a ansiedade pode prejudicar ain-
da a saúde, pois afeta o equilíbrio 
emocional. Veja atitudes neces-
sárias para se tomar na quaren-
tena para se manter saudável.

EVITE O AÇÚCAR
A procura por alimentos à 

base de açúcares é sem dúvida 
um dos deslizes de pessoas ansio-
sas, uma vez que o doce causa a 
sensação de prazer e bem-estar. 
Mas, com certeza, não é a melhor 
opção para se livrar dos sinto-
mas. O ideal é substituí-lo por 
alimentos ricos em triptofano, 

substância responsável pela sen-
sação de felicidade e encontrado 
facilmente em alimentos como 
a banana, cacau, oleaginosas, 
semente de girassol, quinoa e 
ovos.

DESFRUTE DOS CHÁS
Existem diversos tipos de 

chás relacionado ao relaxamento 
e a redução da euforia, como o de 
camomila, melissa, erva doce e 
folhas de maracujá.

ESTABELEÇA METAS SAUDÁVEIS
Faça um plano diário ou 

semanal do que comer, a quan-
tidade ideal, as variações de 
alimentos e horário. O ato de 
organização pode te ajudar a 
diferenciar melhor a sensação de 
fome x vontade de comer e então 

trará mais controle e confi ança 
sobre si, reduzindo a ansiedade. 
Para comer melhor e evitar o 
desperdício, faça um planejamen-
to de refeições com o que tem em 
casa, usando os mesmos ingre-
dientes para diferentes pratos e 
priorizando opções naturais.

ATIVIDADES FÍSICAS
Quando estiver ansioso pro-

cure praticar atividades de que 
goste. Vale qualquer tipo de exer-
cício físico, mas sem esquecer 
das regras de isolamento social. 
Esses exercícios - desde que com 
a prescrição de especialistas -, 
combinados com alimentação 
saudável, têm o mesmo efeito 
que o açúcar, mas vão te deixar 
em forma e melhorar o humor 
por mais tempo que a comida. 

Nutrientes de alguns alimentos os fazem especialmente benéfi cos para reduzir os efeitos da ansiedade no corpo humano

Saiba como manter a alimentação 
saudável durante a quarentena
Especialistas alertam que o corpo humano tende a desejar alimentos com 
alto teor calórico e alto teor de açúcar durante períodos estressantes

Saúde

José Aldenir/AgoraRN

CASTANHA DO PARÁ
A castanha do pará é rica em 

selênio. Além disso, ele possui pro-
priedades antioxidantes, benéfi cas 
para o tratamento da ansiedade, e 
ajudam também a prevenir danos 
celulares.

SEMENTES DE ABÓBORA
Por ser uma excelente fon-

te de potássio, as sementes de 
abóbora podem ajudar na regu-
lação do equilíbrio de eletróli-
tos e gerenciamento da pressão 
arterial. 

PEIXES RICOS EM GORDURA
Peixes, como salmão, cavala, 

sardinha, truta e arenque, são 
ricos em ômega-3, substância que 
ajuda na função cognitiva, melho-
rando a saúde mental. 

ESPINAFRE E ACELGA
Ricos em magnésio, os alimen-

tos ajudam a forjar a sensação de 
tranquilidade. Estudo indica que 
camundongos que tiveram o mag-
nésio suprimido da alimentação 
acabaram por demonstrar um 
comportamento ansioso. 

FRUTAS VERMELHAS
Alimentos antioxidantes, que 

protegem as células sadias do 
organismo, como frutas verme-
lhas, e especiarias, como açafrão 
e gengibre, possuem alto nível de 
propriedades antiansiedade, redu-
zindo o cortisol.

GRÃOS 
Feijão, lentilha e grão de bico 

fornecem antioxidantes, vitamina 
B6 e magnésio. Por serem ricos 
em proteínas podem substituir até 
a carne vermelha.

ALIMENTOS PARA A ANSIEDADE

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA-LS

EDUARDO JACOME PATRIOTA, CPF: 201.829.294-34, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS, 
para a CAPRINOVINOCULTURA, localizada na FAZENDA SOLEDADE, zona rural de São Pedro-RN.

Washington Barboza Dantas de Moura
Engenheiro Agrônomo

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO
J D DE MEDEIROS BRITO inscrito sobre CNPJ: 08.427.525/0001-10 torna público que recebeu 

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Renovação da Licença de Operação de nº 2020-148805/TEC/RLO-0104, com validade 
de 29/05/2026 para uma Revenda de Combustíveis Líquidos  com capacidade total de armazenamento 
de 30 mil Litros , Localizado na Rua José Francisco Pinto, 709 – Centro – Messias Targino  - RN.

JOSEVÂNIA DINIZ MEDEIROS BRITO
Sócio Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINERAÇÃO LIMEIRA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ME, CNPJ 
04.885.242/0001-60, torna público que recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte/IDEMA a Licença de Operação (LO), para extração de Feldspato e Água Marinha, na área 
da poligonal do processo DNPM/ANM nº 848.008/2013, localizado na Fazenda Talhado, zona rural do 
Município de Tenente Ananias/RN.

LUIZ CARLOS FERREIRA AMORIM
Empreendedor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO NIZOMAR LTDA, CNPJ: 04.518.785/0001-40, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da 
Renovação da Licença de Operação Nº 2020-150394/TEC/RLO-0341, com validade até 22/07/2026, 
para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rua Miguel Erasmo, S/N, Centro, 
CEP: 59.675-000, Grossos/RN.

FRANCISCO NIZOMAR DA SILVA 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplifi cada (LS) em favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 1.000m³/mês, loca-
lizado no município de Macau, zona rural, CEP 59.500-000.

Saionara Pinto Biezus
REPRESENTANTE LEGAL

CONCESSÂO DO USO ALTERNATIVO DO SOLO E
TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL

 SOL VERMELHO 1 GERADORA DE ENERGIA LTDA, CNPJ 030.863.697/0001-95, torna público 
que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA/RN, a licença de Uso Alternativo do Solo e Termo de Compromisso para Reposição Florestal. 
Licença com validade em 25/05/2021. Localizados na zona rural do município de Guamaré/RN.

Everaldo Alencar do Nascimento Feitosa
Diretor 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VENTOS DE VILA CEARA I SPE S/A, CNPJ 29.498.486/0001-11, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
de Operação - LO, com prazo de validade até 2 de dezembro de 2025 em favor do empreendimento 
Subestação denominada Mel I, localizada na Vila Ceará no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT

UNIDADE B Nº 029
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00014/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – 
SENAT tornam público a homologação e adjudicação da concorrência nº 00014/2020, cujo objeto é a 
aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI, conforme Edital e seus Anexos, em favor das 
empresas Ramon F. de Oliveira (CNPJ 32.759.332/0001-40) no valor de R$ 32.844,44 (trinta e dois mil 
oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), RAVD Comércio e Multiutilidades 
Eireli (CNPJ 27.136.199/0001-36) no valor de R$ 8.063,00 (oito mil sessenta e três reais) e da empresa 
R4 Indústria e Comércio Eireli (CNPJ 13.587.119/0001-54) no valor de R$ 3.590,00 (três mil quinhentos 
e noventa reais).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
ATO CONCORRÊNCIA Nº 00020/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência 
para contratação de empresa especializada em fi scalização de obras. O recebimento dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 17/06/2020, das 09h00 
às 09h15m. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se 
a Unidade B 029 Natal/RN. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação



A Confederação Nacional da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) revisou sua estimativa de 
crescimento para o Produto Inter-
no Bruto (PIB) da agropecuária 
em 2020 de alta entre 3,5% e 4% 
para avanço de 2,5%, segundo o 
coordenador do Núcleo Econômico 
da Confederação, Renato Conchon.

“A revisão deve-se aos efeitos 
climáticos adversos que prejudica-
ram a produtividade de soja, milho 
e milho safrinha e aos impactos do 
novo coronavírus na cadeia agro-
pecuária, com as medidas de isola-
mento social adotadas para contro-
le da doença”, afi rmou Conchon.

Para o PIB geral do País, a CNA 
espera recuo de 5,8% no ano, com 
viés de baixa. Se confi rmadas as 
projeções, a participação do agrone-
gócio no PIB nacional deve passar 
de 21,4% em 2019 para 23,6% ao 
fi m deste ano, estima a CNA.

Na análise de Conchon, mesmo 

que apresente maior resiliência na 
comparação com outros setores, a 
agropecuária não deve passar ilesa 
dos refl exos econômicos da Covid-19. 

“O setor, geralmente, apresenta 
efeito retardados da crise. Agora, es-
tamos acompanhando com preocu-
pação o preparo da safra 2020/21”, 
considerou o coordenador.

Ele explicou que o receio do 

setor é principalmente com os pro-
dutores que ainda não adquiriram 
pacote tecnológico para a próxima 
safra. “Quem adquiriu em janeiro, 
comprou os insumos com dólar em 
R$ 4,40. Agora, o dólar está no pa-
tamar de R$ 5,40, o que vai corroer 
a rentabilidade do produtor e fazer 
com que opte por um pacote tecno-
lógico menor”, explicou Conchon.
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Participação do agronegócio no PIB nacional deve passar de 21,4% para 23,6% 

Arquivo / Agência Brasil

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

 
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2020 

RESULTADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E FINAL DA LICITAÇÃO 
  O Pregoeiro do Município de Rio do Fogo/RN, torna público, que após parecer emitido 
pela Assessoria Jurídica, devidamente ratificada pelo Exmo. Sr. Prefeito, decidiu dar Provimento ao recurso 
administrativo impetrado pela empresa PNEUS SHOP LTDA – CNPJ: 09.524.685/0001-40, referente a licitação : 
Pregão Presencial com Registro de Preços nº 007/2020, onde objetiva a aquisição de pneus originais de fábrica, 
câmaras de ar e protetores, para atender a frota de veículos das diversas secretarias deste município, Fundo 
Municipal de Saúde e ao Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Fogo/RN, ficando desta forma as licitantes 
vencedoras conforme inicialmente dos itens arrematados : Licitante “A” – RAMON F DE OLIVEIRA –ME – CNPJ:  
32.759.332/0001-40, item 05,06,14 e 18 e Licitante “D” – PNEUS SHOP LTDA, itens 01,02,03,04,07,08,09,10 11,12, 
13,15,16,17,19; 20,21,22,23,24,25 e 26. 
                                                                                 Rio do Fogo/RN, 12 de maio de 2020. 
                                                                              Valério Sampaio Carneiro -   Pregoeiro 
Observação: Republicado por incorreção  

 

COMUNICADO
Em atendimento às disposições da legislação, a empresa TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA. (IBYTE), 
inscrita com CNPJ Nº 07.272.825/0003-76 (Matriz Fortaleza), esclarece que, no dia 28 de Maio de 2020, ocorreu um ERRO com 
relação à divulgação do preço de um produto, fazendo com que o mesmo fosse anunciado com valores divergentes, bem abaixo do 
praticado no mercado, devido à um erro de precificação durante as atualizações na loja virtual. 42374 - Notebook Lenovo Ultrafino 
ideapad S145 i3-8130U 4GB 1TB , Headphone Bluetooth GT Follow Goldentec Azul constava no site com o valor R$0,00, quando na 
verdade o correto é R$2.799,00 42446 - Notebook Goldentec Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 240GB, Tela Full HD 15.6”, Suporte para 
Notebook 17" , Mini Mouse Óptico Sem Fio constava no site com o valor R$0,00, quando na verdade o correto é R$3.199,00 38586 - Ar 
Condicionado Split Hi Wall Comfee 9.000 BTUs Frio Classe A 220V constava no site com o valor R$0,00, quando na verdade o correto 
é R$1.099,00 A partir da identificação do erro, as áreas responsáveis foram acionadas para comunicar os clientes sobre a falha 
ocorrida e as soluções a serem tomadas pela empresa. A ibyte reitera seu pedido de desculpa e esclarece que em nenhum momento 
houve má fé ou falta de planejamento. Manteremos nossos esforços e compromisso de correção e tomaremos providências para que 
o fato não volte a ocorrer. K-02/06

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

AGROPECUARIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0004-31, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:

Licença de Operação (LO) para Projeto de Agricultura irrigada (Melão e outras culturas afi ns), em uma área de: 
366.50ha,  com Validade: 20/05/2026, Localizada na Fazenda São José, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/
RN; e Licença de Operação (LO) para Projeto de Agricultura irrigada (melão e outras culturas afi ns), em uma área de 
428,70ha, com Validade: 28/05/2026, Localizada no Sítio Santana, S/N, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN

HERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA 
PROPRIETARIO 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ANTÔNIO MARINHO DE LIMA,  CPF:408.718.864-72, torna  público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO, para CARCINICULTURA MARINHA,  localizada na Fazenda Pedrinhas - 
Pendências- RN

ANTÔNIO MARINHO DE LIMA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

Central Eólica Terra Santa SPE I LTDA, CNPJ 24.895.239/0001-35, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Autoriza-
ção Especial, com prazo de validade até 19/11/2020, em favor do empreendimento Canteiro de Obras, 
localizado na zona rural do município de Parazinho/ RN.

 Gabriela Lanhez
Diretora

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO 
J PATRÍCIO METAIS COMERCIO LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 10.725.679/0002-10 FILIAL, 

torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Triagem, Armazenamento 
e Comércio de Sucata Metálica e Resíduos Classe I e II, localizada na ROD BR 110, PASSAGEM DE 
OITICICA, S/N, ZONA RURAL, MOSSORÓ-RN. 

J PATRÍCIO METAIS COMÉRCIO 
Representante Legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Unimin do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ 56.139.066/0013-55, torna público que recebeu do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte- Idema Renova-
ção de Licença de Operação nº 2013-066048/TEC/RLO-172, com prazo de validade até 20/04/2020, 
em favor da atividade de Extração de Calcário nos limites dos processos ANM 811.545/1974 e ANM 
811.546/1974, localizada na Rodovia 117, s/n, zona rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

Natasha Marques
Procuradora

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

CONSTRUMÁQUINAS TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, 
CNPJ: 06.862.723/0003-48, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplifi cada-LS, 
para Indústria de água adicionada de sais, com Área de 585,94ha, localizado na Fazenda Paraíso, 
comunidade de Taborda, Zona Rural, São José de Mipibu/RN.

BRUNO BEZERRA LOPES LEITE
PROPRIETÁRIO

O número de formalizações 
como Microempreendedor Indi-
vidual (MEI) no Rio Grande do 
Norte cresceu 3,7% entre os meses 
de março e maio, segundo dados 
do Sebrae. Foram registradas 4,6 
mil formalizações nessa categoria 
de empresa no Estado, passando 
de 124.294 negócios para 128.895 
empreendimentos de MEI. 

A categoria do MEI é aquela 
que abrange, principalmente, pro-
fi ssionais que trabalham por conta 
própria, faturam até R$ 81 mil por 
ano e têm até um funcionário con-
tratado com carteira assinada.

Na avaliação da gerente do Es-
critório Metropolitano do Sebrae, 
Maíza Pessoa, uma das explicações 
para esse aumento do número de 
formalizações durante um período 
crítico da economia, quando muitas 
empresas estão fechadas devido às 
medidas restritivas e de contenção 
ao avanço do coronavírus, está 
relacionada justamente ao desem-
prego gerado pelo fechamento tem-
porário de muitas empresas e sem 
previsão de retorno das atividades. 

“Com o aumento do desem-
prego, as pessoas procuram a for-
malização como MEI. Até porque, 

três meses do DAS (Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional) 
foram prorrogados para outubro e 
dezembro. Então ele tem aí essa ca-
rência de três meses iniciais que co-
meçou em março, cujo vencimento 
ocorre em abril. Há ainda aquelas 
pessoas que estavam com negócios 
informais, que também buscaram 
se formalizar para ter acesso a li-
nhas de crédito”, avalia a gerente.

Mesmo com esse incremento 

de mais empreendimentos na 
categoria de MEI, os dados são 
bem semelhantes aos ocorridos 
em 2019. No mesmo período do 
ano passado, entre os meses de 
março e maio, a quantidade de 
formalizações no Rio Grande do 
Norte foi de 4,5 mil registros. No 
fi m de maio deste ano, o Brasil 
atingiu a marca de 10 milhões 
de Microempreendedores Indi-
viduais.

 Em 2020, foram registradas 4,6 mil formalizações na categoria de MEI no RN

Registro de microempreendedores 
no RN cresce 3,7% na pandemia

CNA revisa para baixo estimativa
de crescimento do PIB agropecuário

Dados do Sebre apontam que, entre março e maio, RN formalizou 4,6 mil 
negócios na categoria de MEI, o que contrasta com outros segmentos

Levantamento

Queda

Fernando Frazão / Agência Brasil
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C O N S U L T O R I A & P E S Q U I S A

exatuseconsultoria@gmail.com

84 98168.1085

A Secretaria Municipal de Se-
gurança Pública e Defesa Social 
(Semdes) iniciou a operar a Patru-
lha Maria da Penha em Natal. A 
força vai atuar no patrulhamento 
e proteção às mulheres vítimas de 
violência doméstica.  Ass viaturas 
começaram nesta segunda-feira 
(1º) a cumprir o roteiro de visita 
domiciliar e rondas na cidade.

A secretária da Semdes, Môni-
ca Santos, explicou que a Patrulha 
Maria da Penha funciona a partir 
do momento em que o agressor 
é notifi cado pela Justiça sobre a 
medida protetiva que o impede de 
se aproximar da vítima. A equipe 
multidisciplinar entra em ação, 
primeiro em contato com a vítima, 
para que ela autorize o acompa-
nhamento da ronda. A mulher re-
cebe visitas periódicas e é monito-
rada pela Guarda Municipal. “Ao 
ser acionada, a Patrulha Maria da 
Penha age e comunica à Justiça 
que houve o descumprimento da 
medida judicial dando toda a pro-

teção legal a vítima de violência 
doméstica”, relatou.

A Patrulha Maria da Penha 
vai seguir regularmente as rotas 
de patrulhamento e monitora-
mento nas residências onde estão 
as mulheres vítimas de violência 

ou grave ameaça, como também 
deve agir no sentido de promo-
ver visitas tranquilizadoras com 
aconselhamento de segurança e 
encaminhamento aos serviços es-
pecializados da rede de proteção 
da mulher do município.

Equipes da Guarda Municipal iniciaram as rondas da Patrulha Maria da Penha

Guarda Municipal passa a operar  
Patrulha Maria da Penha em Natal 
Força vai atuar na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica

Segurança

Reprodução /Ascom

A realização de divórcios, com-
pra e venda de imóveis, doações, 
partilhas e inventários de bens 
imóveis urbanos e rurais no Brasil 
já pode ser feita por meio de vide-
oconferência por todos os cartórios 
de notas do país.

A Norma nº 100/2020 foi publi-
cada pela Corregedoria Nacional 
de Justiça do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), órgão que fi scaliza 
os serviços dos cartórios, e dispõe 
sobre a realização de atos notariais 
eletrônicos a distância utilizando a 
plataforma e-Notariado, desenvol-
vida pelo Colégio Notarial do Bra-
sil - Conselho Federal (CNB/CF). O 
procedimento estava há dois anos 
em andamento no CNJ.

O protocolo permite ainda a 
realização de autenticações de 
documentos, reconhecimento de 
fi rmas, procurações públicas, como 
as de fi ns previdenciários para re-
cebimento de pensão do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) e 
atas notariais. Tudo isso com assi-
natura digital.

Para a presidente do Colégio 
Notarial do Brasil, Giselle Olivei-
ra de Barros, a norma traz, entre 

outras vantagens para os cidadãos, 
praticidade nesses procedimentos, 
além de colocar os cartórios no sé-
culo 21. 

“É uma plataforma que unifor-
miza o atendimento nos cartórios 
de notas no Brasil inteiro. ”, afi r-
mou.

Além da uniformidade, a presi-
dente do CNB destacou que a fer-
ramenta torna mais fácil o acesso 
do cidadão aos serviços dos cartó-
rios. “Acho que é uma ferramenta 
importante que vai trazer mais 
agilidade para o atendimento nos 
cartórios de notas”.

Mecanismos reduz burocracia

Cartórios de notas realizam 
serviços por videoconferência 

Serviço

Fábio Pozzebom /Agência Brasil
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Especialista fala sobre os possíveis impactos da pandemia do 
novo coronavírus no mercado de vestuário local e mundial  MODA  O FUTURO DA

Nathallya Macedo
Subeditora do Online

Alagoana de nascença, mas potiguar 
de coração e de vivência. Moradora 
de Natal desde os 12 anos, Jady 

Rocha hoje é uma das referências de moda 
no segmento local. Com diversas forma-
ções na área, ela é estilista, professora no 
Senai e consultora na Duo Immage, com 
uma carreira consolidada entre produções 
no estado.  

Depois de tantas infl uências e infor-
mações ao longo da trajetória profi ssional, 
Jady defi ne a moda como uma maneira de 
expressão pessoal e artística. “É a nossa 
principal ferramenta de comunicação, 
sem usar propriamente a voz”, disse. 
“Também é um movimento cultural e 
social que retrata o espírito do momento 
histórico, sendo um refl exo da sociedade”, 
afi rmou ao abordar uma possível fase de 
ressignifi cação.   

Por isso, Jady acredita que o merca-
do fashion começou a mudar diante da 
pandemia do novo coronavírus. Com o 
surgimento de novas necessidades, o se-
tor passa agora por uma reinvenção que 
terá consequências duradouras. Confi ra 
as perspectivas de Jady para o futuro do 
segmento: 

Agora RN – Qual é o primeiro 
impacto que a pandemia causou na 
atividade? 

Jady – “Atingiu a produção, primei-
ramente. É um novo normal. Daqui para 
frente, as marcas vão trabalhar com es-
tações transacionais, ou seja, não serão 
mais tão marcadas como antes: verão, 
primavera, outono e inverno. Teremos 
coleções que vão passear mais durante 
o ano, mais atemporais, com tecidos con-
fortáveis” 

Agora RN – E sobre o comporta-
mento do consumidor? 

Jady – “As pessoas continuam com-
prando online. Inclusive, em uma recen-
te pesquisa, os consumidores informa-
ram que não se incomodam quando uma 
marca divulga seus produtos durante es-
te período. Porém, o diferencial é a forma 

de comunicação. A forma de vender tem 
que ser muito mais humana, sensível e 
empática. Com isso, cresceu também o 
consumo local, conhecido como ‘compra 
solidária’. Os potiguares estão compran-
do de marcas do estado com o objetivo de 
ajudar. Nosso mercado de pequenas em-
presas pode usar esse movimento para 
engajar bem o público-alvo” 

Agora RN – Você acredita que o 
momento traz maior consciência na 
hora das compras? 

Jady – “Neste ponto, estamos com or-
çamentos fi nanceiros limitados. Automa-
ticamente, isso faz com que as pessoas 
pensem melhor em cada compra. Surge 
então um ciclo de consumo com mais 
consciência, sim. Neste processo, é im-
portante o autoconhecimento. Se você se 
conhece, entende suas preferências, seu 
corpo e sua linguagem, você vai consumir 
com lucidez e responsabilidade” 

Agora RN – O uso de máscaras 
diminui a chance de contágio pelo 
novo coronavírus, segundo especia-
listas. Você acha que virou uma no-
va necessidade ou oportunidade de 
mercado?  

Jady – “Estamos comprando másca-
ras em quantidade para ter variedade. 
Combinar a máscara e a roupa é uma 
forma de tentar trazer leveza neste mo-
mento tão difícil, refl etindo os estilos 
próprios. Tem cor, tem estampa... além 
disso, estamos aprendendo agora sobre 
a biossegurança – que deve continuar 
enquanto a pandemia existir. Assim, 
podemos deduzir que as máscaras conti-
nuarão no mercado por um bom tempo” 

Agora RN – O que você enxerga 
para o futuro? 

Jady – “Rupturas trazem transfor-
mações. Espero que esta situação nos 
torne mais compreensivos. A moda, en-
quanto indústria, está procurando for-
mas de produzir sem causar tantos danos 
ao meio ambiente. E é esse o meu desejo: 
que a moda seja um pouco mais ética e 
confi ável, tanto no Rio Grande do Norte 
quanto no resto do Brasil e do mundo” 
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daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela FreireDaniela 
Atitude parecida

Para a vereadora de Natal 
Divaneide Basílio (PT), o 
prefeito Álvaro Dias pode ter 
voltado de Brasília, na semana 
passada, contaminado de 
pensamentos bolsonaristas após 
audiência com o presidente.

A REALIDADE
A fala da parlamentar nas 

redes sociais fez referência à 
quase demissão do secretário 
de Saúde de Natal, George 
Antunes, nesta segunda-feira, 
após entrevista alarmante 
dada por ele sobre o cenário 
de carnifi cina que aguarda 
a capital potiguar diante do 
cenário de fl exibilização do 
comércio durante a pandemia.

DESAGRADOU
“Parece que a visita a 

Bolsonaro inspirou o prefeito 
Álvaro Dias. A polêmica entre 
a demissão ou não do secretário 
George Antunes após entrevista 
que desagradou o chefe toma 
conta do noticiário e confunde 
a população. Enquanto isso, 
os números da Covid-19 só 
aumentam em Natal”, escreveu 
a vereadora.

MAIS UM ALERTA
“Uma tragédia anunciada” 

é o que prevê o secretário 
de Saúde de Natal, George 
Antunes, para a capital durante 
o pico da Covid-19. Baseado 
no óbvio: o baixíssimo índice 
de isolamento social. “Se vocês 
estão achando que a situação 
está crítica, é porque vocês não 
têm noção exata do que virá”, 
sentenciou o secretário.

CARNIFICINA
George Antunes garantiu 

que se o cenário atual se 
mantiver, “nós vamos ter 
pessoas morrendo nas calçadas, 
sem ter direito nem a entrar 
em uma unidade de pronto-
atendimento ou hospital”. 

COMBATE
George Antunes destacou 

ainda em sua entrevista a 
importância da imprensa no 
enfrentamento ao coronavírus, 
a partir do momento em que 
ela informa a população sobre 
a pandemia, combatendo às 
fake news.

FAKE NEWS
Ele deu como exemplo 

de notícia falsa a de que os 
hospitais privados de Natal 
ainda têm vagas de UTI 
disponíveis para pacientes de 
Covid-19. “Não tem!”, afi rmou o 
secretário. 

CENÁRIO
O deputado federal Fábio 

Faria (PSD-RN) se posicionou 

RÁPIDAS 
• A pandemia de coronavírus 

tomando conta do Brasil e Ricardo 
Salles aproveitando para extinguir 
bases de conservação de tartarugas 
do Projeto Tamar. Uma das bases 
aqui em Parnamirim.

• Deu no The Intercept que 
Sara Winter tem ligações com o 
movimento neonazista há muito 
tempo. Ela tem nada menos que uma 
cruz de ferro nazista tatuada no peito. 
Foi quem ameaçou dar ‘porrada’ em 
um ministro do Supremo.

• Deu no Estadão que o 
desemprego pós pandemia deve 
levar mais brasileiros a abrir o próprio 
negócio. Na reportagem, especialistas 
dizem que empreender será opção 
de muitos com o enfraquecimento 
do mercado de trabalho.

nas suas redes sociais sobre 
o assassinato de um homem 
negro, de 46 anos, por um 
policial, na segunda-feira 
passada (25), nos EUA – 
fato que desencadeou as 
manifestações antirracistas na 
América do Norte.

REPUGNANTE
Escreveu o parlamentar 

potiguar: “É inacreditável o 
que aconteceu nos Estados 
Unidos. Preconceito racial é 
repugnante. Hoje, a população 
reage, não aceita, mostra 
toda sua revolta e luta pela 
igualdade. Que essa reação seja 
vista como um grito pelo fi m do 
preconceito”.

MOVIMENTO
O deputado não está só na 

repercussão negativa sobre o 
fato. Além dele, pode-se ver 
outros políticos e pessoas que 
ocupam cargos de importância 
social, estrutural, grandes, 
médios e pequenos empresários, 
potiguares ou não, que estão 
se engajando no “antirracismo” 
virtual relacionado ao caso 
americano.

PERGUNTA
O estranho é que aqui 

mesmo no Brasil, diariamente, 
negros, muitas vezes crianças 
e adolescentes, morrem nas 
mãos da (má) polícia e não 
se vê nenhuma declaração/
manifestação dessas pessoas 
a respeito. Só o racismo 
americano importa?

STATUS
Do delegado de Polícia Civil 

antifascista do RN Fernando 
Alves, sobre a nova classifi cação 
de Trump aos Antifas: 
“Aumentou nosso status. 
Antes éramos milicianos ou 
paramilitares. Agora viramos 
terroristas!”.

GASTOS
E em tempos de pandemia 

e de presidente aglomerando, 
o governo federal deve gastar 
R$ 153 mil para retirar ratos, 
morcegos, pombos e abelhas da 
Presidência. Está no Estadão. O 
edital prevê aplicar pesticidas 
a cada três meses, durante um 
ano, no Palácio da Alvorada, do 
Palácio do Jaburu, entre outros 
prédios.

GRAVE
Depois de ser chamado 

de “covarde”, Moro acusou 
o presidente Bolsonaro de 
tentar utilizar políticas de 
fl exibilização de posse e porte 
de armas para “promover 
espécie de rebelião armada 
contra medidas sanitárias 
impostas por governadores e 
prefeitos”.

Deputado estadual Gustavo Carvalho em reunião 
virtual com líderes da Unale, nesta segunda-feira

Deputada federal Natália Bonavides em live para 
falar sobre “como parar Bolsonaro”

Jornalista Murilo Meireles bem protegido de máscara 
- com estampa de jornal impresso - na InterTv Cabugi

Diretor adjunto da Associação Brasileira de 
Advogados (ABA Natal), Hagaemerson Magno foi 
nomeado Juiz relator da 4ª turma do Tribunal de 
Ética e Disciplina da OAB/RN, pelo presidente, Aldo 
Medeiros
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Seu trabalho será mais produtivo se estiver segura e 
confi ante no que faz, por isso, priorize as tarefas para 
as quais tem mais experiência hoje. Fugir de agitação 
e trabalhar em casa ou num canto tranquilo também 
pode ajudar. 

A Lua deixa seu signo mais ambicioso e você vai 
investir toda sua energia para alcançar seus objetivos e 
se destacar no que faz. Busque o apoio da família. Sua 
vaidade também será maior: bom dia para iniciar uma 
dieta, cuidar do corpo e da aparência. 

Trocar ideias com os colegas deve garantir projetos 
inovadores e soluções supercriativas no trabalho. Por 
isso, participe mais das reuniões e decisões importantes. 
Vai terá ótimos argumentos para defender suas opiniões 
e pode fazer ótimos acordos. 

Os estudos continuam favorecidos e você deve agarrar 
qualquer oportunidade de fazer um curso ou treinamento 
que possa melhorar seu currículo. Você também vai se 
destacar por sua criatividade e seu raciocínio rápido. No 
amor, afi nidades de ideias serão essenciais para você.

O céu envia boas vibrações para sua carreira e seu 
bolso, por isso, trabalhe com garra e fi que atenta às 
oportunidades de aumentar seus ganhos. Há chance até 
de conseguir uma comissão ou gratifi cação extra por 
um serviço realizado. 

Você vai sentir um desejo maior de mudar o que 
incomoda e pode começar dentro de casa: livre-se 
de tudo que não usa mais e deixe seu cantinho mais 
gostoso. No trabalho, vai querer mais estabilidade. 
Pode ganhar uma grana inesperada.

Você vai se sair muito bem nos estudos ou no 
treinamento para uma nova função no emprego. 
Mostre que tem disposição e interesse em aprender 
coisas novas e progredir. Evite o clima de rivalidades 
com colegas: trabalhe em equipe. 

O céu indica que você pode fazer parcerias e acordos 
muito vantajosos ao longo do dia. Só precisa controlar 
suas reações e ser carinhosa ao expor suas opiniões. 
Some forças com os colegas e troque ideias para 
tornar o trabalho mais produtivo. 

Você não deve desanimar diante das difi culdades: 
confi e na sua intuição, encare os problemas e faça as 
mudanças necessárias para ter um dia melhor. Se estiver 
bem concentrada nas tarefas, vai deixar o serviço todo 
em dia. Mostre seu potencial. 

Você pode aumentar a sua produtividade no trabalho 
com um pouco mais de disciplina e organização. E isso 
deve ter um impacto positivo para o seu bolso. Fique 
olho nas oportunidades de aumentar seus ganhos. Só 
não assuma tarefas demais.

O céu estimula as parcerias e sociedades para o seu 
signo, por isso, una-se aos colegas de confi ança para 
cumprir as metas e conquistar os objetivos em comum. 
Amigos estarão ao seu lado para o que der e vier. 
Inclusive nas paqueras: aceite convites.

Charme, simpatia e bom humor farão você se 
destacar em tudo que fi zer hoje. No trabalho, será 
muito fácil atrair clientes e agradar as pessoas. Em 
família, a sintonia com fi lhos e gente jovem será 
incrível. 

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)

Volta de Gottino deixa Geraldo Luís 
sem função na Record

A Globo, diante de alguns movimentos, 
acabou se acertando e nunca mais, com o “Hoje” 
espichado, perdeu para a Record na hora do 
almoço.

Para todos os efeitos, é jornalismo contra 
jornalismo, ainda que “A Hora da Venenosa”, 
com a Fabíola Reipert, tenha sempre uma 
participação importante, fundamental, nos 
resultados de audiência do “Balanço Geral” em 
São Paulo.

E essa é uma briga que promete esquentar.
Reinaldo Gottino foi contratado de volta 

pela Record e irá reassumir a apresentação do 
programa a partir da próxima segunda-feira, 
com a esperança de que isso provoque uma nova 
reviravolta no jogo.

No placar, por enquanto, a Globo segue na 
frente.

E em meio a esses movimentos, algumas 
outras questões. Por exemplo: antes do 
confi namento, Geraldo Luís era o titular do “BG”. 
Qual será, agora, o seu futuro na Record? 

Para ou continua? O contrato está no fi m. 
Termina em setembro. O que será dele?

POR AÍ
Duas podem ser as 

alternativas para Geraldo Luís na 
Record, caso tenha seu contrato 
renovado.

Uma, ser transferido para 
a faixa da manhã e, outra, ter 
um programa todas as noites, 
para enfrentar o Ratinho. Uma 
possibilidade, aliás, que já foi 
levantada no passado e ele não 
aceitou.

PROBLEMA SÉRIO
Questões comerciais, e tão 

somente elas, porque existe 
a necessidade de entregar ao 
anunciante um número “x” de 
jogos por ano, tem levado a Globo 
a insistir com as reprises do 
futebol aos domingos.

Mas são enormes os seus 
prejuízos com a audiência.

DOIDERA
Mas se nem na televisão 

reprise de jogos antigos dá 
resultado, imagine no rádio.

Pois bem, a rádio 
Bandeirantes tem feito isso 
aos domingos. E o que é pior: 
colocando narração nova, um 
absurdo.

PERDENDO A CHANCE
A Bandeirantes tem um dos 

arquivos mais ricos do rádio 
brasileiro.

Por lá trabalharam 
narradores que fi zeram história. 
Fiori Gigliotti, Pedro Luiz e Edson 
Leite foram só alguns deles. 
Mas parece também que há a 
tentativa de evitar as narrações 
do José Silvério, o que só aumenta 
o tamanho da bobagem. 

RETOMADA
A produção do reality de 

futebol “Uma Vida, Um Sonho” foi 

Bate-Rebate
 Edson e Hudson comandam o “Música na Band Live” da próxima sexta-feira.   Aliás, chamou atenção uma 
“live” de Michel Teló, com participação da mulher, Thais Fersoza, sábado passado: recheada de anunciantes.   
Globo informa que Belo Horizonte e Goiânia voltaram a receber inscrições para as seletivas do “BBB 21”...  ... 

Também é possível se candidatar para Porto Alegre.  Band foi bem na estreia do “Law&Order” na noite de sábado...
 ... Fechou com 4,2 pontos. Foi terceiro lugar no horário, atrás de Globo e SBT. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

reativada no Rio de Janeiro.
De acordo com seus 

realizadores, a estreia continua 
marcada para o dia 4 de 
outubro e a exibição irá até 6 
de dezembro, nas manhãs de 
domingo do SBT. Apresentação 
de Glenda Kozlowski e 
participação de René Simões e 
Joel Santana. 

PRESTA ATENÇÃO
Do nada, no meio da 

pandemia, o Grupo Silvio 
Santos distribuiu um 
comunicado a todos os seus 
colaboradores, incluindo 
funcionários do SBT. Resta 
descobrir o que tem por trás.

A todos foi lembrada 
a necessidade de “fazer a 
coisa certa não importa as 
circunstâncias”.

BASTIDORES DA AVIAÇÃO
Produção da Singular 

Filmes, o canal Mais Globosat 

estreia nesta terça-feira, às 
21h30, a quarta temporada 
da série “Aero – Por Trás da 
Aviação”, apresentada pelo 
piloto Fernando De Borthole.

A nova edição reúne 13 
episódios que irão revelar, por 
exemplo, a recuperação de 
dois aviões da Vasp, operações 
com helicópteros em prédios 
e locais eventuais, transporte 
de animais de estimação, o 
primeiro voo de uma criança, 
entre outros.

CAMINHO DE VOLTA
É possível que dentro de 

duas semanas, talvez um 
pouquinho mais que isso, o 
“Melhor da Tarde” volte a ser 
transmitido dos estúdios da 
Band. Claro que observando 
cuidados.

Porém, também já se 
estuda a ideia de, uma vez por 
semana, fazer da casa da Cátia 
Fonseca.

FLASHDANCE |“Achei essa foto no rolo da câmera. Compartilho aqui 
com vocês... Então, bora cuidar da nossa saúde pra não deixar a peteca 
cair.” Dica de Patrícia Poeta em uma rede social.

Reprodução
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O Flamengo comunicou que 
nenhum jogador ou membro da co-
missão técnica testou positivo para 
o coronavírus nos testes rápidos 
realizados nesta segunda-feira (1º), 
antes da retomada das atividades 
no Ninho do Urubu. Os exames se-
manais fazem parte do protocolo de 
segurança adotado pelo clube para 
evitar a propagação da doença.

“O Clube de Regatas do Fla-
mengo informa que todos os atletas 
e colaboradores da comissão técni-
ca testaram negativo no exame 
semanal de coronavírus, realizado 
nesta segunda-feira (01), no CT. 
O clube reforça que trabalha em 
acordo com o protocolo da Federa-
ção de Futebol do Estado do Rio 

de Janeiro (Ferj) para conceder a 
biossegurança necessária no de-
partamento de futebol”, afi rmou o 
clube no Twitter.

Os jogadores do Flamengo fol-
garam no último fi m de semana, 
após cinco dias de atividades no 
Ninho do Urubu. E os testes rea-
lizados na segunda-feira passada 
já não haviam detectado casos de 
coronavírus no elenco dirigido por 
Jorge Jesus. No início de maio, 
porém, o clube havia revelado 
que três jogadores tinham testado 
positivo. E, por causa da doença, 
perdeu o massagista Jorginho, que 
faleceu no dia 4.

O Flamengo também se envol-
veu em polêmica por ter iniciado as 

atividades nos campos do Ninho do 
Urubu antes de receber a liberação 
da Prefeitura do Rio. E ainda viu o 
médico Marcio Tannure se tornar 
alvo de questionamento Conselho 
de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro (Cremerj), que lhe pediu 
explicações sobre a retomada dos 
treinos no Ninho do Urubu.

A prefeitura do Rio de Janei-
ro anunciou, nesta segunda-fei-
ra, medidas de fl exibilização do 
isolamento social que preveem a 
permissão de jogos de futebol com 
1/3 do público a partir de julho. Os 
jogos sem torcida podem aconter 
em até 15 dias. Os treinos estão li-
berados  a partir desta terça-feira 
(2). Jogos na cidade do Rio de Janeiro podem voltar a acontecer em até 15 dias

Flamengo anuncia que elenco e comissão 
técnica deram negativo para coronavírus
Clube comunicou que nenhum jogador ou membro da comissão técnica testou positivo para o coronavírus nos testes 
rápidos antes da retomada de treinos físicos; exames semanais fazem parte do protocolo de segurança adotado pelo time

Retomada

Marcelo Cortes / Flamengo


