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FUTEBOL. 16 | Em primeiro jogo da final do Campeonato 
Carioca, Flamengo vence Fluminense por 2 a 1

VANTAGEM RUBRO-NEGRA

ISOLAMENTO RÍGIDO NO 
INTERIOR ESBARRA NA 
DESIGUALDADE SOCIAL
COMBATE À COVID. 8 E 9 | Para não 
sofrerem com os agravamentos 
sanitários, sociais e econômicos, 
sete municípios do Estado potiguar 
decretaram “lockdown”, aponta 
levantamento do Agora RN.

Especialista diz que estratégia 
ajuda a diminuir a circulação 
do vírus, mas ressalta que a 
execução segura e assertiva do 
lockdown depende da análise de 
fatores de desenvolvimento social 

e econômico das populações 
afetadas.
Segundo a Secretaria Estadual de 
Saúde, todos os 167 municípios 
do Rio Grande do Norte já têm 
casos de coronavírus.

CAERN SUSPENDE 
ABASTECIMENTO EM 8 
BAIRROS DE NATAL
NESTA SEGUNDA (13)

BUFFETS E RECEPÇÕES 
COBRAM AVAL PARA 
RETOMAR ATIVIDADES
NA CAPITAL POTIGUAR

DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS CHEGA 
AO ESTADO E DEVE
GERAR 500 EMPREGOS

TURISMO JÁ ACUMULA 
PERDA DE R$ 122 BILHÕES 
NO FATURAMENTO, 
APONTA CONFEDERAÇÃO

DEPUTADOS USAM
VERBA DE GABINETE
PARA LUCRAR COM 
CANAIS NO YOUTUBE

ÁGUA. 4 | Segundo a companhia, 
suspensão ou redução do 
abastecimento de água vai ocorrer entre 
8h e 17h desta segunda-feira. A previsão 
é de que o serviço seja normalizado em 
até 72 horas, ou seja, até quarta

REABERTURA. 11 | De acordo com 25 
empresários do setor, proposta que foi 
entregue à Prefeitura do Natal obedece 
a rígidos protocolos de segurança e está 
dividida em quatro etapas. Última só 
entraria em vigor com imunização

TRABALHO. 7 | Santa Cruz Medicamentos 
possui 15 unidades em todo o País e 
realizou investimentos da ordem de R$ 
4 milhões na instalação da central em 
São José de Mipibú, com 4 mil metros 
quadrados de área

ECONOMIA. 12 | Alta registrada pelo 
setor em maio, medida pelo IBGE, foi 
insuficiente para resgatar as atividades 
turísticas do fosso em que caíram com 
o pandemia, aponta Confederação de 
Comércio de Bens e Serviços

CONFLITO DE INTERESSES. 6 | 
Parlamentares utilizam recursos 
públicos para gerir canais monetizados 
por visualizações nas redes sociais. 
Analistas enxergam conflito de 
interesses.

EX-DEPUTADO NELSON 
MEURER MORRE NA 
PRISÃO COM COVID-19

ESTADO SE APROXIMA 
DOS 40 MIL CASOS
DE CORONAVÍRUS

AOS 78 ANOS. 3 | Por causa 
do estado frágil de saúde do 
parlamentar, defesa solicitou prisão 
domiciliar, mas pedido foi negado

PANDEMIA. 4 | Foram confirmados 
neste domingo, pela Secretaria 
Estadual de Saúde, 805 novos 
casos da Covid-19 e 14 mortes

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

MODELO DE TARIFA EM 
NATAL É INJUSTO, DIZ 
EUDO LARANJEIRAS

MODELO DE TARIFA EM 
NATAL É INJUSTO, DIZ 
EUDO LARANJEIRAS
ENTREVISTA. 10 | Presidente da 
Federação das Empresas de 
Transporte do Nordeste defende 
subsídios para o setor

Agente de saúde mede temperatura de motorista em São Paulo do Potengi durante lockdown

LÚCIO BERNARDO JÚNIOR / CÂMARA DOS DEPUTADOS



Diz o dicionário que o conceito 
de eterno retorno defendido 
ardorosamente pelo � lósofo 
alemão Friedrich Nietzsche (1844 
-1900) conta bem o que somos 
no Brasil neste ano da graça 
pandêmico de 2020.

Também conhecida como 
“eterna recorrência”, a teoria em 
questão sustenta que continuarão 
a ocorrer, de forma igual ou 
muito parecidos, acontecimentos 
idênticos ao longo da história.  

É claro que a teoria não 
nasceu da cabeça privilegiada de 
Nietzsche, mas foi resgatada por ele 
do passado, já que caiu em desuso 
na Antiguidade.

Segundo as leis gerais que 
pautam os acontecimentos de 
forma obstinada e contínua, as 
pessoas, em diferentes épocas 
da história, estão meio que 
predestinadas a repetir os mesmos 
eventos eternamente. Ano após 
ano, século após século.

Ora, pois, tão diferentes em 
suas essenciais e histórias de vida, 
Bolsonaro e Lula parecem reeditar 
a mesma caminhada, apenas 
diferindo em seus respectivos 
espectros ideológicos.

Bolsonaro é de extrema-direita 
e Lula, de esquerda, não sendo de 
extrema, já que desde cedo buscou 
a adesão de todos os partidos do 
chamado Centrão, coisa que o 
atual presidente só começou a 
fazer agora quando começaram as 
investigações sobre sua família.

Lula, que também convivia 
com problemas dos � lhos e 
protagonizou épicos escândalos de 
corrupção, desde o começo, partiu 
para desacreditar o governo de seu 
antecessor, FHC.

E o que ele fez então uma vez 
no poder? Surfou sobre os louros do 
Plano Real, ressuscitou e ampliou o 
Bolsa Escola, batizando-o de Bolsa 
Família, adotou a contragosto a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, sem 
nunca ter parado dizer, um dia 
sequer, que herdara uma “herança 
maldita” de FHC.

Com o mesmo discurso de 
sempre, chegou a vez de Bolsonaro 
fazer exatamente a mesma coisa. 
Achar novos nomes para o “Bolsa 
Família”, para o “Minha Casa, 
Minha Vida” e, quem sabe, retomar 
o “Mais Médicos”, só tirando Cuba.

Entre os dois, a única e velha 
disposição se aparelhar o estado 
em todas suas instâncias continua 
sem os nomes trocados.  

É ou não a Lei do Eterno Retorno? 

A pandemia mudou o cenário de criação de 
vagas no País. Se em 2018 e 2019, o saldo 
positivo de vagas formais era restrito às faixas salariais de até dois 

salários mínimos, em 2020, até o mês de maio, esses foram os patamares 
de salário com maior fechamento de postos de trabalho.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), enviados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.

No acumulado de 2020, do total de 1,145 milhão de vagas fechadas, 
mais da metade foi na faixa salarial de 1,01 a 1,5 salário mínimo - um total de 
635,1 mil postos de trabalho fechados. Essa faixa liderou o saldo de vagas 
criadas em 2018 e 2019.

Já na faixa de 1,51 a 2 salários mínimos, foram 229,3 mil postos 
fechados até maio deste ano. Essas duas faixas corresponderam a 75,5% 
do total de vagas fechadas no ano.

No caso da renda de 0,51 a 1,0 salário mínimo, que ficou na vice-
liderança de criação de vagas em 2018 e 2019, foram fechadas mais de 45 
mil vagas.

A única faixa salarial com saldo positivo de vagas neste ano foi a de até 
meio salário mínimo: 24,2 mil vagas criadas.

A pandemia também mudou o ranking de ocupações que mais 
criaram vagas com carteira assinada nos primeiros meses de 2020. A 
predominância foi nas áreas de saúde, educação e agricultura.

As medidas de restrição e isolamento social para reduzir a velocidade 
do avanço da doença provocaram a suspensão do funcionamento de 
serviços considerados não essenciais, o fechamento de boa parte do 
comércio e também de fábricas.
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NOVO PERFIL DE 
DESEMPREGADOS

A LEI DO ETERNO 
RETORNOCOAF I

Depois de meses de paralisia, 
o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) 
registrou recorde histórico 
de produção de relatórios 
de inteligência no primeiro 
semestre deste ano. Foram 5.840 
documentos elaborados entre 
janeiro e junho, o maior número 
para o período. No ano passado, 
decisão do STF e mudanças 
de subordinação � zeram as 
atividades despencarem. A alta 
produtividade agora se dá pelo 
que estava represado e também 
pelos ilícitos durante a pandemia.

COAF II
O Coaf voltou aos holofotes 

no � m de 2018, quando estourou 
o caso Queiroz. O senador Flávio 
Bolsonaro e seu ex-assessor 
Fabrício Queiroz viraram alvo 
de investigação a partir de 
informações do órgão. Desde 
então, o conselho saiu da 
Economia, foi para o Ministério 
da Justiça, voltou para a pasta de 
Paulo Guedes e depois foi para o 
Banco Central, onde está hoje.

TESTAGEM I
A ampliação da testagem para 

casos de Covid-19 no Brasil � cou 
na promessa até agora. Em abril, o 
Ministério da Saúde divulgou que 
a previsão era ofertar 46 milhões 
de testes até setembro. Seriam 
24 milhões de testes moleculares 
(que veri� cam a presença de 
material genético do vírus em 
amostras das vias respiratórias) 
e 22 milhões de testes rápidos 
(que veri� cam a presença de 
anticorpos a partir de amostras de 
sangue).

TESTAGEM II
Até agora, porém, só 12,3 

milhões desse testes foram 
distribuídos aos estados, abaixo 
do previsto em cronograma inicial 
do programa “Diagnosticar para 
Cuidar”, que apontava 17 milhões 
até o � m de maio.

RÁPIDAS
>> Hoje, 13 de julho, é Dia do 

Cantor, Dia Mundial do Rock, Dia 
do Engenheiro de Saneamento e 
Dia dos Compositores e Cantores 
Sertanejos.

>>  Nesta data, em 1990 – 
há 30 anos –, era instituído no 
Brasil o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

>> Em comemoração aos 30 

e Psicologia”. É hoje, às 14h, no 
Instagram Depsi UFRN.

>> O vereador Raniere Barbosa 
(Avante), da Câmara Municipal 
de Natal, conversa com a diretora 
do Instituto dos Arquitetos do RN, 
Sophia Motta, sobre o processo de 
revisão do Plano Diretor de Natal. 
Será nesta sgeunda-feira, às 20h, no 
Instagram do vereador.

anos do ECA, a vereadora de Natal 
Júlia Arruda conversa com o juiz 
coordenador estadual da Infância e 
Juventude, José Dantas. Às 17h, no 
Instagram dela.

>> O YouTube da SBPC 
transmite hoje, às 12h, debate sobre 
a situação da pandemia da Covid-19. 
Com participação da diretora do 

IMT/UFRN, Selma Maria.
>> O Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas realiza workshop de 
como elaborar artigos científicos. É 
nesta segunda, às 13h, no YouTube 
da BiblioUFRN.

>> O Departamento de 
Psicologia promove mesa-redonda 
com temática “Crise, pandemia 

Notas&Informes
NOTÍCIA-CRIME

O PSOL apresentou no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
uma notícia crime contra o 
presidente Jair Bolsonaro, alegando 
infração de medida sanitária 
preventiva. A denúncia é assinada 
pelos deputados federais Ivan 
Valente (SP) e Luíza Erundina (SP) 
e pelo ex-presidenciável Guilherme 
Boulos. O partido argumenta que 
Bolsonaro minimizou a Covid-19 
e desrespeitou repetidamente as 
regras de contenção da doença, 
como o isolamento social e o uso de 
máscara, colocando em risco a vida 
da população.

APAGÃO AMBIENTAL
A aplicação do instrumento 

mais e� caz do Ibama para barrar 
o desmatamento no Brasil 
registrou uma queda de 60% nos 
seis primeiros meses deste ano 
em comparação a igual período 
de 2019. De janeiro a junho deste 
ano, o número dos chamados 
termos de embargo aplicados pelo 
órgão ambiental foi de 587. Nos 
mesmos meses do ano passado, 
foram 1.435. 

SEXO SEM LIMITES I
O novo ministro da Educação, 

o advogado e pastor presbiteriano 
Milton Ribeiro, a� rmou em 
2018 que a linha existencialista 
de pensamento é ensinada nas 
universidades e incentiva uma 
“prática totalmente sem limites 
do sexo”. Um vídeo mostra Ribeiro 
falando à comunidade evangélica 
sobre o assunto durante culto.

SEXO SEM LIMITES II
“Para contribuir ainda mais 

em termos negativos para uma 
prática totalmente sem limites 
do sexo veio a questão � losó� ca 
do existencialismo, em que o 
momento é que importa. Não 
importa se é A, B, se é homem ou 
se é mulher, se é esse, se é aquele, se 
é velho, se é novo. Não interessa. O 
que interessa é aquele momento”, 
declarou o hoje ministro da 
Educação na gravação.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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AÇÃO COORDENADA
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias To� oli, negou pe-

didos apresentados pelos municípios de Sete Lagoas (MG) e Cabedelo (PB), nas 
regiões metropolitanas de Belo Horizonte e João Pessoa, respectivamente. As 
cidades foram ao STF alegando serem obrigadas a seguir recomendações e dire-
trizes adotadas pelos governos estaduais para o combate do novo coronavírus. 
To� oli apontou que o entendimento do Supremo é que cabe aos entes federados 
a coordenação na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia e os prefei-
tos não apontaram que estariam atuando de forma coordenada com os governos 
estaduais.

Agronegócio brasileiro não precisa 
desmatar para ser competitivo”“PÉRSIO ARIDA

ECONOMISTA E EX-PRESIDENTE DO 
BANCO CENTRAL E DO BNDES
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JEFFERSON RUDY / AGÊNCIA SENADO

A Corregedoria do Ministério Pú-
blico Federal pediu explicações 
a nove dos doze procuradores 

da República que assinaram ação de 
improbidade administrativa contra o 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, por “desestruturação dolosa” da 
política ambiental. O processo corre 
na 8ª Vara Federal de Brasília e pede o 
afastamento imediato de Ricardo Sal-
les do cargo.

O ofício sigiloso foi assinado pela 
corregedora-geral Elizeta Maria de 
Paiva Ramos na semana passada e 
pede aos procuradores o envio de in-
formações sobre a ação contra Salles 
“considerando eventual usurpação de 
atribuição de Procurador da Repúbli-
ca que assina petição fora da unidade 
de lotação”. O objetivo é apurar se os 
procuradores excederam suas compe-
tências ao assinarem peça que não está 
vinculada com as procuradorias que 
ocupam.

A corregedora também destaca 
que as explicações são necessárias 
“principalmente pela ausência de mo-

tivação legal para tanto e sem prévia 
autorização do Procurador-Geral da 
República”, Augusto Aras.

A ação de improbidade contra 
Salles é assinada por sete integrantes 
da força-tarefa Amazônia,  três procu-
radores que atuam em Brasília, onde o 
processo foi apresentado, e dois mem-
bros da 4ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, 
voltada para Meio Ambiente e Patri-
mônio Cultural.

O MPF acusa Salles de cometer im-
probidade administrativa em série de 
atos, omissões e discursos que carac-
terizariam conduta intencional “com o 
objetivo de fragilizar a atuação estatal 
na proteção do meio ambiente” e favo-
recer “interesses que não têm qualquer 
relação com a finalidade da pasta”.

Um dos casos citados é a exonera-
ção de dois servidores, Renê Oliveira e 
Hugo Loss, e um diretor de fiscalização 
do Ibama, Olivaldi Azevedo, após ação 

contra garimpeiros que atuavam em 
terras indígenas em Altamira (PA).

Em depoimento, Renê Oliveira e 
Hugo Loss alegaram ter sofrido pressão 
do governo em operações de combate 
a crimes ambientais após o programa 
Fantástico, da TV Globo, exibir máqui-
nas de garimpo sendo queimadas após 
fiscalização do Ibama. O chefe deles, 
Olivaldi Azevedo, foi chamado para 
conversa no Ministério do Meio Am-
biente no dia seguinte à reportagem.

“O Olivaldi entrou em contato 
comigo para avisar que tinha sido 
chamado no Ministério e que, de-
pendendo da situação, depois gos-
taria de falar comigo. Respondi que 
estava à disposição. Aí ele me ligou, 
por volta das 17h30 – 18h e pediu 
para nos encontrarmos”, relatou Oli-
veira. “Fomos lá no Ibama e recebi a 
informação dele assim, sem muitos 
detalhes: ‘a coisa ficou insustentável, 
estou saindo, fui exonerado, tive uma 
reunião agora no Ministério’”.

A destruição de máquinas de 
garimpeiros é uma operação que de-
sagrada o presidente Jair Bolsonaro, 
que já se manifestou contra a queima 
dos equipamentos apreendidos. Uma 
mensagem divulgada sem querer por 
Bolsonaro mostra que o Planalto co-
brou satisfações sobre a queima das 
máquinas de garimpeiros, incluindo 
do ex-ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública Sérgio Moro. O presidente 
queria saber se a Força Nacional estava 
envolvida na história.

Em nota, Salles classificou como 
“tentativa de interferir em políticas 
públicas” o pedido de afastamento 
apresentado pelo Ministério Público 
Federal. “A ação de um grupo de pro-
curadores traz posições com evidente 
viés político-ideológico em clara tenta-
tiva de interferir em políticas públicas 
do Governo Federal”, afirmou. “As ale-
gações são um apanhado de diversos 
outros processos já apreciados e nega-
dos pelo Poder Judiciário, uma vez que 
seus argumentos são improcedentes”.

Corregedoria pede explicações após 
MPF pedir afastamento de ministro
MPF | Em ofício sigiloso, a 
subprocuradora Elizeta Maria 
de Paiva Ramos, corregedora-
geral da Procuradoria, pede 
informações por vislumbrar 
“ausência de motivação legal” e 
falta de “prévia autorização” do 
PGR, Augusto Aras

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles é acusado por procuradores de “desestruturação dolosa” da política ambiental no País

CESTAS BÁSICAS

LÚCIO BERNARDO JÚNIOR / CÂMARA DOS DEPUTADOS ISAC NÓBREGA / PR

O ex-deputado federal paranaen-
se Nelson Meurer morreu na 
prisão neste domingo (12), após 

contrair Covid-19. Meurer, que foi o 
primeiro condenado pelo Supremo Tri-
bunal Federal na Operação Lava Jato, 
também tinha hipertensão, diabetes 
e havia passado por cirurgia de ponte 
de safena, segundo seus advogados Mi-
chel Saliba e Alexandre Jobim.

Meurer tinha 78 anos, e seu es-
tado frágil de saúde foi ressaltado 
em um pedido de prisão domiciliar 
apresentado em março pela defesa 
ao ministro Edson Fachin, relator da 
ação penal 996. Fachin negou o pedi-
do em abril.

“Nada obstante o requerente este-
ja enquadrado em grupo considerado 
de maior vulnerabilidade em caso de 
contágio, constata-se que o Juízo da 
Vara de Execuções Penais de Francis-
co Beltrão (PR) informou a adoção de 
providências alinhadas à Recomenda-

ção n. 62/2020 do Conselho Nacional 
de Justiça, como a suspensão de visitas 
a sentenciados que se encontram na 
Penitenciária Estadual de Francisco 
Beltrão, a qual ‘não se encontra com 
ocupação superior à capacidade’, des-
tacando, ainda, a existência de ‘equipe 
de saúde lotada no estabelecimento””, 
escreveu o ministro na decisão.

O presidente Jair Bolsonaro fez 
uma publicação no Facebook 
neste domingo (12) citando 

ações econômicas contra a pandemia 
do novo coronavírus e possíveis riscos 
de recessão no País.

“Milhões de empregos destruídos, 
dezenas de milhões de informais sem 
renda e um país na beira da recessão. A 
situação só não está pior pelas ações do 
Governo Federal que foi ao socorro das 
pequenas e médias empresas, arranjou 
recursos para estados e municípios e 
está pagando Auxílio Emergencial de 
R$ 600,00 para mais de 60 milhões de 
pessoas”, publicou o perfil oficial do 
presidente.

“Sempre disse que o efeito colateral 
do combate ao vírus não poderia ser 
pior que o próprio vírus. A realidade do 
futuro de cada família brasileira deve 
ser despolitizada da pandemia. Os nú-
meros reais dessa guerra brevemente 
aparecerão”, completou Bolsonaro.

Esta não é a primeira vez que o 
presidente faz declarações sobre os 
riscos à economia brasileira durante o 
combate ao novo coronavírus. Desde o 
início da pandemia, Bolsonaro defen-
deu medidas menos restritivas de qua-
rentena para que a economia sofresse 
menos impactos. Isso levou a conflitos 
com governadores e prefeitos.

Ex-deputado federal Nelson Meurer (PR) Presidente falou sobre ações do governo

Ex-deputado Nelson Meurer 
morre na prisão com Covid-19

Bolsonaro alerta para risco de 
recessão devido à pandemia

PRISÃO DOMICILIAR FOI NEGADA ECONOMIA

A Câmara Municipal de Na-
tal decidiu convocar a secretária 
municipal de Educação, Cristina 
Diniz. O requerimento aprovado, 
de autoria do vereador Maurício 
Gurgel (PV), é para que a secre-
tária explique como tem funcio-
nado a entrega das cestas básicas 
que são distribuídas aos alunos 
da rede municipal de educação 
durante a pandemia do novo co-
ronavírus. Cristina também deve-
rá falar sobre outras medidas que 
estão sendo tomadas em relação à 
retomada do ano letivo na cidade.

O líder da bancada do gover-
no na Câmara, vereador Kleber 
Fernandes (PSDB), encaminhou 
voto favorável à convocação que 
ficou de acontecer até a próxima 
quinta-feira (16).

CÂMARA DE NATAL 
CONVOCA SECRETÁRIA 
DE EDUCAÇÃO PARA 
PRESTAR CONTAS
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DESTRUIÇÃO FLORESTAL NA 
EUROPA SOBE 69%, SEM CRÍTICAS 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

NA PANDEMIA, RECEITA DÁ 
CURSO SOBRE SEXUALIDADE 

CANDIDATURAS FAKE
A nomeação do ministro 

Milton Ribeiro (Educação) revelou 
que reinava a desinformação 
sobre o processo de escolha. 
Revelou também o caráter 
oportunista de “candidatos” que 
jamais foram considerados para 
o cargo.

ALÔ, POLÍCIA
Com o mau-caratismo de 

sempre, os planos de saúde 
criam todas as di� culdades para 
pagar testes para diagnóstico 
de Covid-19, com a garantia de 
omissão da “agência reguladora” 
ANS.

SÓ PENSA EM ELEIÇÃO
Após ser derrotada na eleição 

presidencial de 2018, enredada 
nos grampos da Vazajato e se 
“auto exilado” na Europa, Manuela 
D’Ávila voltou a aparecer em 
ato de pré-campanha em Porto 
Alegre.

ANSIEDADE PELA QUEDA
A curva de óbitos da 

covid-19 no Brasil foi achatada e, 
de� nitivamente, chegou ao platô. 

O que assusta a população, além 
da mídia, é o fato de que temos, há 
mais de um mês, uma média de 
mil mortes diárias.

CÂMARA ATRASADA
Secretário de Transparência 

da Câmara, Roberto de Lucena 
(Pode-SP) marcou debate 
para esta segunda (13) sobre 
transparência dos gastos públicos 
na pandemia. O problema é que as 
ações estão quase no � m.

UM TEMA, DUAS POLÍTICAS
Telmário Mota (Pros-RR) 

e Eliziane Gama (Cid-MA) 
convidaram o vice Hamilton 
Mourão para discutir o 
desmatamento. Para Mota a 
ideia é “colaborar no que for 
possível”. Já para Gama, “não pode 
silenciar”.

RUINS DE TABUADA
Pesquisa Necton/Vector 

pediu que deputados e senadores 
dessem nota para a relação 
do governo Bolsonaro com o 
Congresso: o resultado foi 4,4. Mas 
eles próprios são donos de notas 
baixíssimas.

Com o País quebrado, em di� culdades, a Receita Federal do Brasil 
achou relevante convidar seus funcionários, dias atrás, a participar de um 
seminário online sobre o tema “Sexualidade em tempos de pandemia”. 
Marcado para dia 23, às 10h, o evento provocou imediata reação. “Pelo jeito, 
as prioridades são outras”, disse uma servidora, em mensagem à coluna. 
A Receita explica que a “live” é ação da área de “Qualidade de Vida no 
Trabalho”, no programa sobre saúde e bem-estar de servidores.

SEM CUSTOS
“As ‘lives’ têm sido realizadas 

sem custo para administração 
pública, resultantes de ações 
voluntárias dos palestrantes”, 
explica a Receita.

HORÁRIO COMERCIAL
O convite despertou 

indignação por parte dos 

auditores-federais, relatou uma 
funcionária. 

O evento será realizado em 
horário comercial.

MEDIDA ANTI-PANDEMIA
A Receita explica que as “lives” 

tratam saúde mental, ansiedade, 
inteligência emocional, exercícios 
físicos na quarentena.

Receptiva a críticas ao Brasil na área ambiental, sobretudo oriundos da 
Europa, a mídia brasileira ignorou levantamento da revista científica Nature, 
divulgado há dez dias, indicando que o desmatamento cresceu 69% 

em 2018, na União Europeia. Enquanto o Brasil preserva 70% das florestas, 
na Europa mal chega aos 30%, se incluir áreas reflorestadas. Para a Nature, 
a devastação na Europa está ligada à “recente expansão dos mercados da 
madeira”, que aliás é rival da madeira da Amazônia. O estudo foi coordenado 
pelo cientista Guido Ceccherini, do Centro Comum de Investigação, da Comissão 
Europeia, em Ispra (Itália). Imagens de satélite revelam que a área devastada 
na Europa deve afetar a biodiversidade, provocar erosão e ameaçar mananciais 
(fontes d’água). Suécia, Finlândia, Espanha, França e Alemanha têm mais 
florestas na Europa. Mas só na França de Macron, o desmatamento cresceu 30%. 
Em Portugal, cuja imprensa reproduz como papagaio ataques e mentiras contra o 
Brasil, a “deflorestação” cresceu 56%.

ALIANÇA PELO BRASIL | Lei estabelece que a validação das assinaturas expira em dois anos, ou seja, sigla 
tem que reunir o que precisa até o início de dezembro de 2021 caso não queira perder o que já conseguiu

AAliança pelo Brasil, o partido 
em formação que pretende 
abrigar o bolsonarismo, acu-

mulou nos seus sete meses de existên-
cia uma coleção de metas não cumpri-
das e reveses na Justiça que acabaram 
sendo agravados pela pandemia do 
novo coronavírus.

Até a última quinta-feira (9), ape-
nas 15.721 das 492 mil assinaturas de 
apoio exigidas pela legislação haviam 
sido validadas pela Justiça Eleitoral, 
3,2% do mínimo necessário.

O número das assinaturas rejeita-
das é 61% maior —25.384— e mostra 
uma extensa lista de motivos. Há, en-
tre as razões apontadas, 44 nomes de 
pessoas que já morreram e outros 150 
de eleitores que não existem, segundo 
a área de conferência técnica do Tribu-
nal Superior Eleitoral.

A relação mostra que o principal 
motivo de rejeição —71% das � chas 
barradas ou 18.112— é relativo a elei-
tores já formalmente � liados a algum 
outro dos 32 partidos existentes, o que 
é proibido.

Além dos mortos e inexistentes, 

houve, entre outros motivos, 1.284 
apoiamentos descartados porque es-
tavam duplicados e 3.352 de cidadãos 
que declararam estado divergente do 
que consta no cadastramento eleitoral.

Outras 98.873 assinaturas de apoio 
à Aliança estão em fases de tramitação 
anterior ao momento da veri� cação de 
sua validade. Se a proporção de descar-
te se mantiver, o partido precisará re-

colher cerca de 800 mil, não só 492 mil.
A lei estabelece que a validação das 

assinaturas expira em dois anos, ou se-
ja, a sigla tem que reunir o que precisa 
até o início de dezembro de 2021 caso 
não queira perder, progressivamente, o 
que já conseguiu.

O apoio de 492 mil eleitores é só o 
primeiro passo. Depois, passa-se à fase 
judicial.

Nos últimos sete dias, o Brasil 
registrou uma média diária de 
1.036 mortes por Covid-19, a 

doença provocada pelo novo coronaví-
rus. É a quarta semana seguida em que 
o número de óbitos anunciados pelas 
secretarias estaduais de Saúde � ca aci-
ma de 1 mil.

A média resulta da soma de mortes 
dos últimos sete dias e da divisão do 
resultado por sete.

Neste domingo, o Brasil registrou 
659 óbitos causados pelo novo coro-
navírus. Além disso, foram mais 25.364 
testes positivos de infecção, segundo o 

levantamento realizado pelo consórcio 
de veículos de imprensa formado por 
Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e 
UOL.

No total, 72.151 brasileiros já per-
deram a vida por causa da Covid-19, 
segundo os dados do consórcio. Desde 
o início da pandemia, 1.866.176 pesso-
as tiveram resultado positivo ao fazer o 
teste que identi� ca o vírus.

No Rio Grande do Norte, foram 
con� rmados neste domingo 805 novos 
casos da Covid-19 e 14 mortes. Com 
isso, o Estado tem agora 39.421 casos e 
1.394 óbitos por coronavírus.

Apenas 15 mil assinaturas tinham sido validadas até a semana passada pela Justiça Eleitoral

Ação de desinfecção em Niterói (RJ): País tem 1,8 milhão de casos da doença, com 72 mil mortes

Partido de Bolsonaro “filia” mortos e 
só tem 3% de assinaturas que precisa

Estado se aproxima dos
40 mil casos de coronavírus

EVARISTO SÁ / AFP

RICARDO MORAIS / REUTERS

PANDEMIA
MANUTENÇÃO

A Companhia de Águas e 
Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern) vai suspender o forne-
cimento de água nesta segun-
da-feira (13) em oito bairros de 
Natal, por causa de serviços de 
manutenção preventiva na Es-
tação de Tratamento de Água 
(ETA) Jiqui.

Segundo informações da 
companhia, a suspensão ou 
redução do abastecimento de 
água vai ocorrer entre 8h e 17h 
desta segunda-feira. A previsão 
é de que o serviço seja norma-
lizado em até 72 horas, ou seja, 
até a próxima quarta-feira (15).

De acordo com a Caern, 
além dos oito bairros, a inter-
rupção do serviço pode afetar 
o conjunto Jardim América, na 
Zona Oeste da capital potiguar.

CONFIRA OS
BAIRROS AFETADOS:
Bom Pastor
Candelária
Capim Macio
Cidade da Esperança
Cidade Nova
Felipe Camarão
Nossa Senhora de Nazaré
Nova Descoberta

CAERN SUSPENDE 
ABASTECIMENTO EM 
8 BAIRROS DE NATAL 
NESTA SEGUNDA (13)
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O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal, 
afirmou neste fim de semana 

que a instituição do Ministério Pú-
blico passa por um “grave problema 
de governança” e que o fato de o pro-
curador-geral da República, Augusto 
Aras, ter que ir ao STF pedir acesso a 
documentos sigilosos da operação La-
va Jato em Curitiba, São Paulo e Rio de 
Janeiro “é caricatural, é no Brasil o rabo 
abanando o cachorro”.

Gilmar defendeu que “o direito ao 
sigilo e ao acesso é da instituição, e não 
de algumas pessoas” e que Aras poderia 
ter acessado os dados por despacho.

“[Os procuradores da Lava Jato] 
confundem a autonomia do cargo 
com o conceito que beira à soberania. 
Veja, o procurador-geral precisou de 
uma ação no STF para ter acesso às in-

formações que esses garotos dourados 
acumularam em Curitiba. É um caso 
de estudo. A instituição obviamente 
ficou doente e precisa de remédio. Es-

tamos vendo só o que a vista alcança. 
Isso deve acontecer no interior. Hou-
ve um lavajatismo desnudado”, disse 
Mendes durante uma videoconferên-

cia no canal do Grupo Prerrogativas 
no Youtube.

Mendes questionou o cuidado 
com o sigilo da Lava Jato. “Essas pesso-
as, que se revelaram vazadores eméri-
tos de sigilos, agora estão zelando pelo 
sigilo, preocupadas que o procurador-
-geral venha a vazar e pode chantagear 
políticos. Elas que vêm fazendo isso! 
Chantagistas eméritos usando agora 
o argumento naquela linha do ‘vou 
gritar pega ladrão’. Essa gente está te-
mendo qualquer correição porque ela 
sabe o que fez no sábado à noite.”

O ministro defendeu também 
uma reforma do Conselho Nacional 
do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), que chamou de “pri-
mo pobre” do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) “na funcionalidade, na 
atuação, no corporativismo”.
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EDU ANDRADE / O GLOBO

CARLOS MOURA / STF

Deputados da base governista 
e da oposição transformaram 
a divulgação da atividade na 

Câmara em um negócio privado. Eles 
recorreram a empresas contratadas 
com dinheiro da cota parlamentar e 
assessores pagos pela Casa para gerir 
canais monetizados no YouTube, com 
vídeos que arrecadam recursos de 
acordo com o número de visualiza-
ções. A prática vem sendo chamada 
de “toma lá, dá cá” nos corredores do 
Congresso Nacional.

Segundo levantamento do jornal 
O Estado de São Paulo, ao menos sete 
parlamentares estão ganhando di-
nheiro dessa forma. A deputada Carla 
Zambelli (PSL-SP) é uma delas. Em 
junho, ela gastou R$ 4 mil da cota par-
lamentar com uma firma que trabalha 
na edição do conteúdo que posta. O 
alcance dos vídeos gerou a Carla R$ 
23.702, dos quais diz ter recebido já R$ 
15,1 mil do YouTube.

Além dela, os deputados Joice 
Hasselmann (PSL-SP), Bia Kicis (PSL-
-DF), Otoni de Paula (PSC-RJ), Paulo 
Pimenta (PT-RS) e Flordelis (PSD-RJ) 
também contrataram empresas com 
dinheiro da cota parlamentar para 
fazer edição e montagem dos vídeos 
apresentados em seus canais no You-
Tube. Já Gleisi Hoffmann (PT-PR) re-
correu a assessores pagos pela Câmara 
para manter seu canal. Destes, apenas 
Pimenta e Otoni de Paula disseram à 

reportagem ter desistido da moneti-
zação.

Os únicos deputados que informa-
ram ao jornal quanto teriam recebido 
foram Otoni, Gleisi (R$ 32,3 mil) e Car-
la. Procurado pela reportagem, o You-
Tube não informou os valores repassa-
dos aos parlamentares, alegando sigilo 
de informação. Esse dinheiro que vai 
para o bolso dos deputados não é alvo 
de fiscalização e controle da Câmara. 
A instituição não inclui a prática, que é 
nova, na lista de irregularidades.

Alvo de investigação no Supremo 
Tribunal Federal (STF) sobre atos anti-
democráticos, Bia Kicis pagou R$ 45,5 
mil de sua cota às empresas BM Ges-
tão de Mídias Sociais e L. A. Soluções 
em TI e Marketing Digital por serviços 
de produção, edição, montagem e pu-
blicação para o canal dela no YouTube, 
entre novembro de 2019 e junho deste 
ano. Nos últimos cinco meses, o canal 
saltou de 100 mil inscritos para 136 
mil, o que amplia a visualização dos 
vídeos, fator determinante para rece-
bimento de valores.

Um documento enviado pela Se-
cretaria de Comunicação Social (Se-
com) à CPI mista das Fake News no 
Congresso registrou que o canal dela 
exibiu, no ano passado, anúncio da re-
forma previdenciária. A deputada não 
quis comentar o assunto.

Também na mira do STF, Otoni de 
Paula pagou R$ 191,6 mil às empresas 

Agência Vírgula e Aplicanet por servi-
ços que se relacionam ao canal dele, 
entre março do ano passado e maio 
deste ano. O canal tem 81,2 mil inscri-
tos. Ao Estadão, o deputado disse que 
não sabia da monetização e informou 
que suspenderia a prática e, caso te-
nha recebido alguma quantia, repassa-
rá de volta à Câmara. “Foi um erro de 
gestão e assessoria, que já foi corrigido 
com o YouTube”, disse a assessoria do 
parlamentar.

O canal mais talhado para o negó-
cio do YouTube é o Joice Hasselmann 
TV. Com 937 mil inscritos e uma soma 
de 200 milhões visualizações de víde-
os, o canal oferece até assinatura, ao 

preço de R$ 7,99 mensais. Quem assina 
se torna membro do canal e tem direi-
to a “selos de fidelidade ao lado do seu 
nome em comentários e no chat ao vi-
vo” e a “um bate-papo semanal exclu-
sivo, olho no olho” com a parlamentar. 
Joice pagou R$ 27,5 mil à Agência EG, 
entre agosto de 2019 e maio de 2020, 
para serviços que incluem o YouTube, 
segundo as notas fiscais reembolsadas 
pela Câmara.

A deputada se recusou a falar 
sobre o assunto e a revelar quanto 
ganhou com a monetização. “Todos 
os gastos realizados pela deputada 
Joice Hasselmann em seu gabinete são 
diretamente relacionados com sua ati-

vidade parlamentar, inexistindo qual-
quer desvio de finalidade nos gastos 
realizados”, afirmou sua assessoria.

CONFLITO DE INTERESSES
Especialistas dizem que a prática 

da “monetização” fere princípios da 
administração pública. “Em tese, você 
tem um conflito de interesse muito 
grande. Se ficar caracterizado que há 
uma remuneração pessoal do parla-
mentar por conta de um serviço que 
foi contratado utilizando dinheiro 
público, há um desvio de finalidade”, 
afirmou o advogado Valdir Simão.

Ex-ministro do Planejamento e da 
Controladoria-Geral da União (CGU), 
ele disse que nenhuma dúvida pode 
pairar sobre a utilização de recursos 
públicos. “Se, de fato, os serviços pagos 
com verba indenizatória renderam 
aos deputados vantagens pessoais, é 
uma violação clara aos princípios da 
moralidade e da impessoalidade na 
administração pública”.

Para o ex-conselheiro do Tribunal 
de Contas do Distrito Federal (TCE-
-DF), o advogado Jorge Ulisses Jacoby 
Fernandes, a verba parlamentar tem 
por finalidade a promoção do traba-
lho de parlamentares. Ele ressaltou, no 
entanto, que, havendo retorno finan-
ceiro, isso não poderia levar à apro-
priação de recursos pelos próprios 
parlamentares. “Poderia surgir alguma 
questão de improbidade aí”, resume.

Deputados usam verba de gabinete 
para lucrar com canais no YouTube
CONFLITO DE INTERESSES | Parlamentares utilizam recursos públicos para gerir canais monetizados por visualizações nas redes sociais. Analistas enxergam conflito de interesses. “Se 
ficar caracterizado que há uma remuneração pessoal do parlamentar por conta de um serviço que foi contratado utilizando dinheiro público, há um desvio de finalidade”, diz advogado

Canal de Joice Hasselmann no YouTube tem quase 1 milhão de inscritos e cobra até assinatura

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo, comentou ação da PGR para acessar dados da Lava Jato

PGR ir ao STF para acessar dados é 
“rabo abanando cachorro”, diz Gilmar

LAVA JATO

A exemplo do que foi concedi-
do às empresas de ônibus, diante 
da crise econômica causada pela 
pandemia da Covid-19, o depu-
tado estadual Hermano Morais 
(PSB) solicitou ao Governo do Es-
tado a isenção do ICMS também 
para taxistas, até o fim deste ano.

“A categoria também sofreu im-
pacto. Com a redução da circulação 
de pessoas, tendo em vista o isola-
mento social, muitos taxistas fica-
ram sem trabalhar”, disse Hermano.

Em junho, a Prefeitura do Na-
tal e o Governo do Estado selaram 
um acordo para reduzir os tribu-
tos incidentes sobre o transporte 
público na capital potiguar. Pelo 
acerto, serão reduzidos o ISS (Pre-
feitura) e o ICMS (Estado).

TRIBUTAÇÃO

HERMANO PEDE AO 
GOVERNO DO RN 
REDUÇÃO DE ICMS 
SOBRE COMBUSTÍVEIS 
PARA TAXISTAS
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O Rio Grande do Norte receberá, 
nos próximos dias, os serviços 
da distribuidora Santa Cruz 

Medicamentos, que deve gerar 500 
novos postos de trabalho. A central de 
distribuição será instalada em São José 
de Mipibu, na Grande Natal.

A escolha do Rio Grande do Norte 
faz parte das estratégias de ampliação 
das atividades da empresa no Nordes-
te e aconteceu graças à proximidade 
do grupo que administra a empresa 
(Grupo SC) com o Governo do Estado 
durante o Road Show, evento que ocor-
reu em 2019 em São Paulo. Por lá, o Rio 
Grande do Norte apresentou medidas 
de incentivos fiscais e cases de sucesso 
locais para o País.

Segundo o secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômico, Silvio 
Torquato, “a chegada da Santa Cruz ao 

Rio Grande do Norte foi fruto de um es-
forço do governo em revisar e moder-
nizar  todos os seus incentivos fiscais 
e colocar o Estado em pé de igualdade 
com os demais estados do Nordeste”. 

Entre as medidas adotadas, está a 
elaboração de um novo regime espe-
cial que concede descontos no ICMS, 
por meio de crédito presumido, para 
a entrada de mercadorias em  cen-
trais de distribuição inscritas no Ca-
dastro de Contribuintes do Estado 
(CCE). A medida substituiu o antigo 
Proadi.

A Santa Cruz Medicamentos pos-
sui 15 unidades em todo o País e rea-
lizou investimentos da ordem de R$ 4 
milhões na instalação da central em 
São José de Mipibú, com 4 mil metros 
quadrados de área. As atividades estão 
previstas para iniciar nesta semana. Santa Cruz Medicamentos fez investimento de R$ 4 milhões para instalar central no RN

Distribuidora de medicamentos chega 
ao Estado e deve gerar 500 empregos

SÃO JOSÉ DE MIPIBU

SEDEC RN / REPRODUÇÃO

NAJARA ARAÚJO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Um levantamento da consulto-
ria política Arko Advice apon-
ta que 377 deputados e 39 se-

nadores são favoráveis à derrubada 
do veto do presidente Jair Bolsonaro 
que barrou a desoneração da folha de 
salários até o fim de 2021, um placar 
bem próximo dos votos necessários 
(257 deputados e 41 senadores). Em-
presários também têm se mobilizado 
em defesa da prorrogação da medida, 
que atende 17 setores da economia e 
vale até o final de 2020.

Para o cientista político Cristiano 
Noronha, da Arko Advice, o veto é 
“um dos mais difíceis” que o governo 
vai enfrentar. “O aumento do custo 
e a queda na demanda têm sido os 
principais argumentos dos setores”, 
diz. “Com base no levantamento que 
fizemos e a organização dos setores 
empresariais, o risco (de derrubada) 
é altíssimo”, afirma.

Uma ala do governo defende dei-
xar o debate para a reforma tributá-
ria, com a troca dos encargos sobre 
a folha de salários por um tributo 
sobre transações digitais, nos moldes 
da antiga CPMF.

O presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse acreditar que há 
“muita chance” de o veto ser derruba-
do e defendeu a discussão nesse mo-
mento. “A reforma tributária tem uma 
transição de dez anos. O Congresso 
aprovou a prorrogação (da desonera-

ção) por apenas um ano. Uma coisa 
não inviabiliza a outra”, afirma. Segun-
do Maia, o argumento do veto foi a não 
previsão orçamentária do benefício, 
o que poderia ser resolvido durante a 
tramitação do Orçamento de 2021, que 
ainda será enviado pelo governo.

Os parlamentares veem a exten-

são da desoneração por mais 12 me-
ses como uma “ponte” para o benefí-
cio mais amplo desejado por Guedes.

O líder do governo no Congresso, 
senador Eduardo Gomes (MDB-TO), 
sinaliza que é possível dialogar.  “O 
governo respeita as dificuldades que 
a sociedade vem sofrendo, tanto é 

que já gastou mais do que vários paí-
ses na recuperação e no combate aos 
efeitos da Covid-19. Não vai faltar a 
mesma capacidade de diálogo para 
discutir uma questão como essa. O 
ministro Paulo Guedes tem se mos-
trado capaz de discutir alternativas”, 
afirmou o parlamentar.

Congresso já tem votos para 
derrubar veto da desoneração
FOLHA | Empresários também têm se mobilizado em defesa da prorrogação da medida, que atende 17 setores da economia e vale até
o final de 2020. Congresso aprovou prorrogação até o fim de 2021, algo que não agrada a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que há “muita chance” de o veto presidencial ser derrubado no Congresso

Dona de dois bronzes olímpi-
cos, Leila Barros, ex-jogadora de 
vôlei e atual senadora pelo Dis-
trito Federal, declarou neste fim 
de semana, no seu perfil no Ins-
tagram, que contraiu a Covid-19, 
provocada pelo novo coronavírus.

“Após apresentar febre e dores 
no corpo, a senadora Leila Barros 
fez o exame RT-PCR que atestou 
positivo para Covid-19. Os exa-
mes de imagem não detectaram 
alterações nos pulmões. Embora 
esteja confiante na plena recupe-
ração, a parlamentar do DF apre-
senta indisposição devido à forte 
dor de cabeça. Leila cumprirá o 
isolamento domiciliar conforme 
orientação médica”, trouxe o co-
municado divulgado pela assesso-
ria da senadora no fim de semana.

A presidente do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), Maria 
Cristina Peduzzi, avalia que o tra-
balho remoto “veio para ficar”.

Pesquisa realizada pela con-
sultoria Betania Tanure Associa-
dos (BTA) mostra que 43% das 
empresas privadas passaram a 
adotar o trabalho remoto durante 
a pandemia do novo coronavírus.

A ministra alerta, entretanto, 
que “é muito importante que tan-
to o empregado quanto o empre-
gador busquem ter, cada um a seu 
modo, provas de que o trabalho 
está sendo realizado no período 
de oito horas”, que é a jornada 
padrão estabelecida pela Consti-
tuição.

“Apesar de haver flexibilidade, 
o empregado não pode trabalhar 
18 horas por dia. Se ele fizer isso 
e comprovar, terá direito a horas 
extras”, explicou a ministra, em 
entrevista à TV Brasil neste do-
mingo (12).

A presidente do TST vê como 
uma vantagem do trabalho remo-
to a compatibilização da redução 
de custos para o empregador com 
a flexibilidade e otimização do 
tempo para o empregado. Maria 
Cristina lembra também que mais 
de 20% dos acidentes de trabalho 
ocorrem no percurso entre a casa 
do trabalhador e a empresa. Se as 
pessoas não precisarem se deslo-
car para trabalhar, a expectativa, 
segundo a ministra, é a redução 
deste tipo de acidente.

SENADORA PELO DF

AVALIAÇÃO

LEILA BARROS 
CONFIRMA 
QUE CONTRAIU O
NOVO CORONAVÍRUS

“TRABALHO 
REMOTO VEIO 
PARA FICAR”, DIZ 
PRESIDENTE DO TST
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O novo coronavírus já está pre-
sente em todos os 167 municí-
pios do Rio Grande do Norte, de 

acordo com a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). Apenas quatro 
meses separam a primeira infecção por 
Covid-19, registrada no mês de março 
em Natal, da disseminação da pande-
mia por todo o território potiguar a 
partir de julho.

O cenário é reflexo da tendência 
nacional de interiorização do vírus. 
Atualmente, seis estados brasileiros 
(nenhum no Nordeste) registram 
mais óbitos em cidades afastadas dos 
grandes centros urbanos do que nas 
capitais, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e a 
plataforma colaborativa Brasil.io.

Para não sofrer com os agravamen-
tos sanitários, sociais e econômicos, 
sete municípios do Estado decretaram 
“lockdown”, ou um isolamento social 
mais rígido, conforme levantamento 
do Agora RN. Os gestores municipais 
de Itaú, São Paulo do Potengi, Macau, 
Guamaré, Pendências e Extremoz, que 
adotaram o sistema de confinamento 
rígido a fim de minimizar a prolifera-
ção do vírus causador da maior pande-
mia do século XXI, representam 4% dos 
prefeitos de cidades do RN.

O município de Itaú, administra-
do pelo prefeito Ciro Bezerra, foi o 
primeiro a adotar o isolamento rígido 
no Estado, após 11 pessoas serem con-
firmadas com o novo coronavírus em 
um único dia de testagem. Diante do 
cenário, o prefeito se reuniu com o Co-
mitê de Enfrentamento da Pandemia e 
decidiu decretar o lockdown de 12 a 31 
de maio.

“Só temos 17 casos confirmados 
em Itaú e todos foram recuperados. 
Não tivemos internações graves nem 
óbitos. Já estamos há mais de 25 dias 
sem nenhuma infecção confirmada. 
Este resultado positivo é efeito das me-
didas de isolamento que implantamos 
ainda quando o vírus não circulava for-
temente na cidade”, comenta.

O gestor municipal revela que a de-
cisão teve o objetivo de priorizar a vida 
dos 5.850 habitantes, mas sem gerar 
agravamentos para a economia local. 
Para tanto, o período de isolamento 
não contemplou as datas de pagamen-
to de funcionários públicos e privados, 
a fim de não prejudicar as contas da ci-
dade. As barreiras instaladas nas ruas 

Lockdown e desigualdade social: os desafios da interiorização
da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Norte
PANDEMIA | Para não sofrer com 
os agravamentos sanitários, 
sociais e econômicos, sete 
municípios do Estado potiguar 
decretaram lockdown, conforme 
levantamento do Agora RN

Funcionário da prefeitura mede temperatura de motorista na entrada da cidade de São Paulo do Potengi, que experimentou isolamento social mais rígido para conter a Covid-19 Em Itaú, acesso à cidade foi bloqueado, e apenas moradores poderiam ter acesso. Medida evitou proliferação do novo coronavírus, segundo o prefeito

Infectologista Marise Reis, integrante do Comitê Científico do Rio Grande do Norte

Não tivemos internações 
graves nem óbitos. Já 
estamos há mais de 
25 dias sem nenhuma 
infecção confirmada. Este 
resultado positivo é efeito 
das medidas de isolamento 
que implantamos ainda 
quando o vírus não circulava 
fortemente na cidade”

Não temos estrutura social 
para garantir serviços 
básicos às populações 
atingidas. O lockdown é 
possível na Europa, pois 
lá as pessoas têm casas 
e moram com outros dois 
indivíduos, em média. Aqui 
temos pessoas vivendo nas 
ruas com dificuldades em 
ter acesso ao serviço de 
saúde, por exemplo. Os ricos 
trabalham em casa e vão ao 
supermercado uma vez por 
semana, ao contrário dos 
pobres”

“ “
CIRO BEZERRA
PREFEITO DE ITAÚ

MARISE REIS
INFECTOLOGISTA

permanecem para permitir apenas um 
acesso por bairro e evitar a dissemina-
ção do vírus por parte de visitantes. 

A infectologista Marise Reis, inte-
grante do Comitê Científico do RN, ex-
plica que o lockdown é uma medida de 
bloqueio e restrição máxima que ajuda 
a diminuir a circulação do vírus. Se-
gundo ela, caso tivesse sido implanta-
do em mais cidades, o lockdown teria 
ajudado a diminuir o ritmo de novas 
infecções. Ela ressalta, contudo, que 
a execução segura e assertiva do lock-
down depende da análise de fatores de 
desenvolvimento social e econômico 
das populações afetadas.

“Não temos estrutura social para 
garantir serviços básicos às popula-
ções atingidas. O lockdown é possível 
na Europa, pois lá as pessoas têm casas 
e moram com outros dois indivíduos, 
em média. Aqui temos pessoas vivendo 
nas ruas com dificuldades em ter aces-
so ao serviço de saúde, por exemplo. 
Os ricos trabalham em casa e vão ao 
supermercado uma vez por semana, 
ao contrário dos pobres”, esclarece.

O pensamento é alinhado à decla-
ração do diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom, que pediu para os países 
analisarem as consequências do lock-
down para as populações mais pobres. 
“O isolamento pode nos dar tempo. 
Mas cada país é diferente. Alguns têm 
um sistema de auxílio social forte e 

outros, não. Se fecharmos ou restrin-
girmos os deslocamentos, o que acon-
tecerá com essas pessoas que têm que 
trabalhar todos os dias?”, questionou.

A médica detalha que, para o lo-
ckdown contribuir na preservação da 
saúde das pessoas, é indispensável a 
adesão por grande parte da população, 
o que não aconteceu majoritariamente 
em relação aos decretos do Governo do 
Estado, que recomendavam o distan-
ciamento social ampliado. A taxa de 
isolamento no RN segue em torno de 
50% há semanas, de acordo com a pla-
taforma Regula RN, do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/
HUOL/UFRN). O recomendado é 70%.

Apesar de ter implantado o siste-
ma mais rígido de isolamento, Pendên-
cias, no Vale do Açu, ocupa a 2ª maior 
taxa de mortalidade por Covid-19 do 
RN, com 72,7 óbitos para cada 100 mil 
habitantes. Já São Paulo do Potengi, na 
região Potengi, possui a 3ª maior taxa 
de casos suspeitos: 2.463,2.

Marise Reis pontua que o vírus teve 
duas portas de entrada no RN: uma em 
Natal e outra em Mossoró, em virtude 
da aproximação desta com Fortaleza - 
Ceará é o segundo estado em número 
de casos confirmados de coronavírus 
no Brasil. “A pandemia começou aqui 
(no RN) pelo interior, em Mossoró, e 
depois pela capital, que foram os dois 
epicentros. Isso fez com que a Covid-19 
tivesse uma expansão mais rápida pe-

las regiões do Estado”, afirma.
Ela explica que a situação da pan-

demia distante dos grandes centros é 
agravada pela precariedade do sistema 
público de saúde, assim como em Na-
tal. Caso a atenção básica dos municí-
pios tivesse a estrutura adequada, seria 
possível atender 80% dos potiguares, 
ajudando a desafogar as unidades de 
referência de atendimento à Covid-19 
que estão centralizados na capital.

“Quando vamos para o atendimen-
to hospitalar com sistema de regulação 
nos interiores do Rio Grande do Norte, 
nos deparamos com poucos leitos clí-
nicos e unidades de terapia intensiva, 
com raras exceções”, apresenta.

A  subcoordenadora de Vigilância 
Epidemiológica da Sesap, Alessandra 
Luchesi, detalha que estratégias foram 
desenvolvidas e adotadas para ajudar 
os municípios no enfrentamento do 
coronavírus. “O esforço agora é para 
fortalecer ainda mais as equipes mu-
nicipais, fomentar a integração da 
vigilância com a atenção primária, de 
modo que os casos possam ser efetiva-
mente monitorados, e que a busca ati-
va de casos e rastreamento de contatos 
ocorra”, diz ela.

A Sesap pontua que, no quesito 
assistencial, o Governo do RN buscou 
ampliar e regionalizar a abertura de 
leitos em todas as regiões de saúde do 
Estado, por meio da abertura de 444 
leitos críticos e clínicos, distribuídos 

LEITOS COVID NO RN

1° Região (Agreste) - Total = 11

7 leitos clínicos e 4 de estabilização.

 

2° Região (Oeste) - Total = 124

57 UTIs | 62 clínicos | 5 estabilização

 
3° Região (Mato Grande) - Total = 17

9 UTIs | 6 clínicos | 2 estabilização

 

4° Região (Seridó) - Total = 45

29 UTIs | 16 clínicos

5ª Região (Potengi/Trairí) - Total = 6

4 clínicos | 2 estabilização

 
6° Região (Alto Oeste) - Total = 19

9 UTIs | 10 clínicos

 
7ª Região (Metropolitana) - Total = 216

139 UTIs | 74 clínicos | 3 estabilização

 8ª Região (Vale do Açu) - Total = 6

4 clínicos | 2 estabilização

Fonte: Sesap RN

em oito regiões.
A infectologista Marisa Reis sina-

liza, ainda, para a existência de um 
“gargalo” no transporte sanitário, o que 
dificulta o atendimento crítico às pes-
soas que moram em regiões distantes. 
Mesmo tendo leito disponível, esses 
pacientes sofrem com a espera por 

uma ambulância.
Na semana passada, para minimi-

zar esse problema, a Secretaria de Saúde 
contratou uma empresa para prestação 
de serviço de transporte sanitário em 
até seis ambulâncias, durante 6 meses, 
com valor mensal da contratação esti-
mado em R$ 1,4 milhão.

Até quinta-feira (9), duas ambulân-
cias, uma na região metropolitana de 
Natal e outra na região do Mato Gran-
de, estavam em atendimento. A Sesap 
explica que novas ambulâncias serão 
acionadas de acordo com a demanda 
pelo transporte sanitário.

Em Extremoz, na Grande Natal, o 
lockdown estava vigente até este do-
mingo (12), quando encerrou um pe-
ríodo de dez dias com a circulação de 
pessoas e veículos proibida nos espa-
ços e vias públicas. Segundo o prefeito 
Joaz Oliveira, a ação permitiu com que 
o município chegasse a uma “taxa real” 
de isolamento maior que 70%.

“É um dado que impede com que 
o vírus se propague. Há quase 48h não 
temos novos casos no município, bem 
como nenhum óbito. A Covid-19 conti-
nua precisando ser combatida com to-
da seriedade. O único motivo que nos 
levou a entrar em regime de lockdown 
foi a proteção de toda a população”, 
afirma.

O gestor pontua que buscou equi-
líbrio entre economia e saúde, mas 
ciente que “jamais ambos terão o mes-
mo nível de ganho”, porque a vida é um 
bem irreparável que, ao contrário das 
atividades econômicas, não pode ser 
recuperada quando encerrada. “Quan-
do uma vida se perde, jamais poderá 
ser restaurada. Já a economia, por mais 
que seja prejudicada, temos como res-
gatar e voltar a crescer”, detalha.

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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O novo coronavírus já está pre-
sente em todos os 167 municí-
pios do Rio Grande do Norte, de 

acordo com a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). Apenas quatro 
meses separam a primeira infecção por 
Covid-19, registrada no mês de março 
em Natal, da disseminação da pande-
mia por todo o território potiguar a 
partir de julho.

O cenário é reflexo da tendência 
nacional de interiorização do vírus. 
Atualmente, seis estados brasileiros 
(nenhum no Nordeste) registram 
mais óbitos em cidades afastadas dos 
grandes centros urbanos do que nas 
capitais, segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) e a 
plataforma colaborativa Brasil.io.

Para não sofrer com os agravamen-
tos sanitários, sociais e econômicos, 
sete municípios do Estado decretaram 
“lockdown”, ou um isolamento social 
mais rígido, conforme levantamento 
do Agora RN. Os gestores municipais 
de Itaú, São Paulo do Potengi, Macau, 
Guamaré, Pendências e Extremoz, que 
adotaram o sistema de confinamento 
rígido a fim de minimizar a prolifera-
ção do vírus causador da maior pande-
mia do século XXI, representam 4% dos 
prefeitos de cidades do RN.

O município de Itaú, administra-
do pelo prefeito Ciro Bezerra, foi o 
primeiro a adotar o isolamento rígido 
no Estado, após 11 pessoas serem con-
firmadas com o novo coronavírus em 
um único dia de testagem. Diante do 
cenário, o prefeito se reuniu com o Co-
mitê de Enfrentamento da Pandemia e 
decidiu decretar o lockdown de 12 a 31 
de maio.

“Só temos 17 casos confirmados 
em Itaú e todos foram recuperados. 
Não tivemos internações graves nem 
óbitos. Já estamos há mais de 25 dias 
sem nenhuma infecção confirmada. 
Este resultado positivo é efeito das me-
didas de isolamento que implantamos 
ainda quando o vírus não circulava for-
temente na cidade”, comenta.

O gestor municipal revela que a de-
cisão teve o objetivo de priorizar a vida 
dos 5.850 habitantes, mas sem gerar 
agravamentos para a economia local. 
Para tanto, o período de isolamento 
não contemplou as datas de pagamen-
to de funcionários públicos e privados, 
a fim de não prejudicar as contas da ci-
dade. As barreiras instaladas nas ruas 

Lockdown e desigualdade social: os desafios da interiorização
da pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Norte
PANDEMIA | Para não sofrer com 
os agravamentos sanitários, 
sociais e econômicos, sete 
municípios do Estado potiguar 
decretaram lockdown, conforme 
levantamento do Agora RN

Funcionário da prefeitura mede temperatura de motorista na entrada da cidade de São Paulo do Potengi, que experimentou isolamento social mais rígido para conter a Covid-19 Em Itaú, acesso à cidade foi bloqueado, e apenas moradores poderiam ter acesso. Medida evitou proliferação do novo coronavírus, segundo o prefeito

Infectologista Marise Reis, integrante do Comitê Científico do Rio Grande do Norte

Não tivemos internações 
graves nem óbitos. Já 
estamos há mais de 
25 dias sem nenhuma 
infecção confirmada. Este 
resultado positivo é efeito 
das medidas de isolamento 
que implantamos ainda 
quando o vírus não circulava 
fortemente na cidade”

Não temos estrutura social 
para garantir serviços 
básicos às populações 
atingidas. O lockdown é 
possível na Europa, pois 
lá as pessoas têm casas 
e moram com outros dois 
indivíduos, em média. Aqui 
temos pessoas vivendo nas 
ruas com dificuldades em 
ter acesso ao serviço de 
saúde, por exemplo. Os ricos 
trabalham em casa e vão ao 
supermercado uma vez por 
semana, ao contrário dos 
pobres”

“ “
CIRO BEZERRA
PREFEITO DE ITAÚ

MARISE REIS
INFECTOLOGISTA

permanecem para permitir apenas um 
acesso por bairro e evitar a dissemina-
ção do vírus por parte de visitantes. 

A infectologista Marise Reis, inte-
grante do Comitê Científico do RN, ex-
plica que o lockdown é uma medida de 
bloqueio e restrição máxima que ajuda 
a diminuir a circulação do vírus. Se-
gundo ela, caso tivesse sido implanta-
do em mais cidades, o lockdown teria 
ajudado a diminuir o ritmo de novas 
infecções. Ela ressalta, contudo, que 
a execução segura e assertiva do lock-
down depende da análise de fatores de 
desenvolvimento social e econômico 
das populações afetadas.

“Não temos estrutura social para 
garantir serviços básicos às popula-
ções atingidas. O lockdown é possível 
na Europa, pois lá as pessoas têm casas 
e moram com outros dois indivíduos, 
em média. Aqui temos pessoas vivendo 
nas ruas com dificuldades em ter aces-
so ao serviço de saúde, por exemplo. 
Os ricos trabalham em casa e vão ao 
supermercado uma vez por semana, 
ao contrário dos pobres”, esclarece.

O pensamento é alinhado à decla-
ração do diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom, que pediu para os países 
analisarem as consequências do lock-
down para as populações mais pobres. 
“O isolamento pode nos dar tempo. 
Mas cada país é diferente. Alguns têm 
um sistema de auxílio social forte e 

outros, não. Se fecharmos ou restrin-
girmos os deslocamentos, o que acon-
tecerá com essas pessoas que têm que 
trabalhar todos os dias?”, questionou.

A médica detalha que, para o lo-
ckdown contribuir na preservação da 
saúde das pessoas, é indispensável a 
adesão por grande parte da população, 
o que não aconteceu majoritariamente 
em relação aos decretos do Governo do 
Estado, que recomendavam o distan-
ciamento social ampliado. A taxa de 
isolamento no RN segue em torno de 
50% há semanas, de acordo com a pla-
taforma Regula RN, do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/
HUOL/UFRN). O recomendado é 70%.

Apesar de ter implantado o siste-
ma mais rígido de isolamento, Pendên-
cias, no Vale do Açu, ocupa a 2ª maior 
taxa de mortalidade por Covid-19 do 
RN, com 72,7 óbitos para cada 100 mil 
habitantes. Já São Paulo do Potengi, na 
região Potengi, possui a 3ª maior taxa 
de casos suspeitos: 2.463,2.

Marise Reis pontua que o vírus teve 
duas portas de entrada no RN: uma em 
Natal e outra em Mossoró, em virtude 
da aproximação desta com Fortaleza - 
Ceará é o segundo estado em número 
de casos confirmados de coronavírus 
no Brasil. “A pandemia começou aqui 
(no RN) pelo interior, em Mossoró, e 
depois pela capital, que foram os dois 
epicentros. Isso fez com que a Covid-19 
tivesse uma expansão mais rápida pe-

las regiões do Estado”, afirma.
Ela explica que a situação da pan-

demia distante dos grandes centros é 
agravada pela precariedade do sistema 
público de saúde, assim como em Na-
tal. Caso a atenção básica dos municí-
pios tivesse a estrutura adequada, seria 
possível atender 80% dos potiguares, 
ajudando a desafogar as unidades de 
referência de atendimento à Covid-19 
que estão centralizados na capital.

“Quando vamos para o atendimen-
to hospitalar com sistema de regulação 
nos interiores do Rio Grande do Norte, 
nos deparamos com poucos leitos clí-
nicos e unidades de terapia intensiva, 
com raras exceções”, apresenta.

A  subcoordenadora de Vigilância 
Epidemiológica da Sesap, Alessandra 
Luchesi, detalha que estratégias foram 
desenvolvidas e adotadas para ajudar 
os municípios no enfrentamento do 
coronavírus. “O esforço agora é para 
fortalecer ainda mais as equipes mu-
nicipais, fomentar a integração da 
vigilância com a atenção primária, de 
modo que os casos possam ser efetiva-
mente monitorados, e que a busca ati-
va de casos e rastreamento de contatos 
ocorra”, diz ela.

A Sesap pontua que, no quesito 
assistencial, o Governo do RN buscou 
ampliar e regionalizar a abertura de 
leitos em todas as regiões de saúde do 
Estado, por meio da abertura de 444 
leitos críticos e clínicos, distribuídos 

LEITOS COVID NO RN

1° Região (Agreste) - Total = 11

7 leitos clínicos e 4 de estabilização.

 

2° Região (Oeste) - Total = 124

57 UTIs | 62 clínicos | 5 estabilização

 
3° Região (Mato Grande) - Total = 17

9 UTIs | 6 clínicos | 2 estabilização

 

4° Região (Seridó) - Total = 45

29 UTIs | 16 clínicos

5ª Região (Potengi/Trairí) - Total = 6

4 clínicos | 2 estabilização

 
6° Região (Alto Oeste) - Total = 19

9 UTIs | 10 clínicos

 
7ª Região (Metropolitana) - Total = 216

139 UTIs | 74 clínicos | 3 estabilização

 8ª Região (Vale do Açu) - Total = 6

4 clínicos | 2 estabilização

Fonte: Sesap RN

em oito regiões.
A infectologista Marisa Reis sina-

liza, ainda, para a existência de um 
“gargalo” no transporte sanitário, o que 
dificulta o atendimento crítico às pes-
soas que moram em regiões distantes. 
Mesmo tendo leito disponível, esses 
pacientes sofrem com a espera por 

uma ambulância.
Na semana passada, para minimi-

zar esse problema, a Secretaria de Saúde 
contratou uma empresa para prestação 
de serviço de transporte sanitário em 
até seis ambulâncias, durante 6 meses, 
com valor mensal da contratação esti-
mado em R$ 1,4 milhão.

Até quinta-feira (9), duas ambulân-
cias, uma na região metropolitana de 
Natal e outra na região do Mato Gran-
de, estavam em atendimento. A Sesap 
explica que novas ambulâncias serão 
acionadas de acordo com a demanda 
pelo transporte sanitário.

Em Extremoz, na Grande Natal, o 
lockdown estava vigente até este do-
mingo (12), quando encerrou um pe-
ríodo de dez dias com a circulação de 
pessoas e veículos proibida nos espa-
ços e vias públicas. Segundo o prefeito 
Joaz Oliveira, a ação permitiu com que 
o município chegasse a uma “taxa real” 
de isolamento maior que 70%.

“É um dado que impede com que 
o vírus se propague. Há quase 48h não 
temos novos casos no município, bem 
como nenhum óbito. A Covid-19 conti-
nua precisando ser combatida com to-
da seriedade. O único motivo que nos 
levou a entrar em regime de lockdown 
foi a proteção de toda a população”, 
afirma.

O gestor pontua que buscou equi-
líbrio entre economia e saúde, mas 
ciente que “jamais ambos terão o mes-
mo nível de ganho”, porque a vida é um 
bem irreparável que, ao contrário das 
atividades econômicas, não pode ser 
recuperada quando encerrada. “Quan-
do uma vida se perde, jamais poderá 
ser restaurada. Já a economia, por mais 
que seja prejudicada, temos como res-
gatar e voltar a crescer”, detalha.

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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O presidente da Federação das 
Empresas de Transporte 
de Passageiros do Nordeste 

(Fetronor), Eudo Laranjeitas, de-
fende uma mudança no modelo 
de gestão do transporte público em 
Natal. Segundo ele, o fato de o usuá-
rio pagar toda a tarifa (incluindo os 
benefícios) é injusto. Confira o que 
ele disse em entrevista ao Agora RN:

AGORA RN - O setor de trans-
portes, que já vivia defasagens ta-
rifárias, passou a viver momentos 
difíceis, inclusive com paralisação 
de trabalhadores. Como conciliaR 
esses problemas em um momento 
de pandemia como o atual?

EUDO LARANJEIRAS – O se-
tor de transportes já vem com de-
fasagens tarifárias há muitos anos. 
O que a gente precisa entender é 
que esse modelo em que o passa-
geiro paga todo o sistema – paga 
a gratuidade, paga a remuneração 
da empresa, paga todos os custos 
inerentes a atividade – é injusto. 
Na hora de dar a tarifa, ao invés da 
tarefa correta, o gestor dá a tarifa 
política. Razão pela qual o sistema 
já vem defasado.

AGORA – Como estão as empre-
sas neste momento de pandemia e 
de paralisação dos trabalhadores 
do sistema?

EL – Vivemos um tempo em 
que realmente os problemas crôni-
cos se agravam. Um exemplo disso 
foi a manifestação dos trabalha-
dores do sistema. Ou as empresas 
pagavam o óleo diesel ou pagavam 
o salário dos motoristas. Ou não 
conseguiriam rodar.  São dois in-
sumos essenciais à atividade sem 
os quais não se funciona. Optamos 
então em não pagar os benefícios 
dos trabalhadores. Até porque a 
convenção coletiva havia encerra-
do e existe um entendimento do 
que não é devido. O que agravou o 
problema é rodar neste momento 
com 60% da frota e uma receita que 
não chega a 30%. E, como qualquer 
leigo pode deduzir, é impossível 
operar qualquer coisa com menos 
da metade da receita.

AGORA – O senhor considera 
as gratuidades injustas para com o 
usuário pobre?

EL – Não estou entrando no 
mérito de que é justo ou injusto. 
Mas que as gratuidades drenam 
recursos do sistema, drenam. Es-
tamos falando aqui de milhares 
de pessoas de baixa renda que pa-

MODELO DE TRANSPORTE EM NATAL 
É INJUSTO, DIZ EUDO LARANJEIRAS

gam o valor da passagem todos os 
dias para trabalhar, ganhar o pão. 
E você subsidiar gratuidades do 
bolso de quem paga o transporte 
com sacrifício é, definitivamente, 
um modelo que precisa mudar. Fa-
zer o que já acontece no primeiro 
mundo, onde o sistema é pago por 
quilômetro rodado.  Nesse cálculo, 
a empresa tem que cumprir tantos 
quilômetros por dia e o que ela 
rodou é ressarcido pela prefeitura 
tendo em vista o Km rodado. Ou 
a empresa receberia antes, e a di-
ferença a empresa devolveria ao 
município. Como 70% dos recur-
sos são oriundos das pessoas que 
pagam, é justo que essas pessoas 
sejam prioridade. Não é questão 
ideológica. É como funciona no 
primeiro mundo.

AGORA - O senhor saberia dizer 
o tamanho do prejuízo das empre-
sas nesse momento com a retração 
da demanda?

EL – O sistema como um todo 
no Estado deve ter um prejuízo 
operacional de R$ 25 milhões. Não 
é um cálculo exato, mas aproxima-
do. Hoje, por conta da pandemia, 
as empresas estão acumulando 
um passivo maior por tributos que 
não estão conseguindo pagar, mas 
que vão resolver assim que a crise 
sanitária passar. Se você adicionar 
essa conta, o prejuízo vai para uns 
R$ 35 milhões ou R$ 40 milhões. 
Isso é resultado em parte do isola-
mento social imposto pela pande-

mia. Com trabalhamos em nome 
do governo, num serviço de utilida-
de social, acho que deveríamos ter 
um tratamento condizente com 
essa condição.

AGORA – Que tratamento espe-
cial seria esse?

EL – Acho que deveríamos 
ser subsidiados de alguma for-
ma, a exemplo do que o governo 
fará com as companhias aéreas. 
O próprio governo federal reco-
nhece a importância do sistema 
de transporte público e que está 
entre os cinco maiores setores que 
sofreram com essa pandemia. O 
problema é que se reconhece, mas 
ninguém faz nada. Um dinheiro 
que veio para as administrações es-

taduais e municipais teoricamente 
parte dele deveria socorrer o setor 
de transportes, como chegou a 
afirmar o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Não aconteceu. A 
alegação de prefeitos e governado-
res é que esses recursos não pagam 
nem a folha. Então ficou difícil. 
Não sobrou nada para as empre-
sas de transporte para manter um 
sistema que é, em última análise, 
de responsabilidade do governo. E 
nós somos apenas operadores.

AGORA – Como é possível con-
ter as aglomerações com a frota de 
ônibus reduzida?

EL – Acho que não há a neces-
sidade de todo o comércio da cida-
de abrir no mesmo horário.  Outras 
cidades estão abrindo seus comér-
cios em horários diferentes. Se o 
governo fala tanto no achatamen-
to da curva de contágios, é preciso 
falar também em achatamento da 
demanda por serviços. Ou seja, a 
gente precisa alongar essa deman-
da para evitar aglomerações den-
tro dos veículos.  E por uma razão 
óbvia: se os ônibus estão circulan-
do com suas frotas reduzidas, é 
claro que haverá aglomerações nas 
paradas de ônibus. Esse escalona-
mento entre comércio e logística 
de transporte é fundamental.    

AGORA - A que o senhor atribui 
a novela intitulada licitação do 
transporte público em Natal?

EL – Essa pergunta é interes-

sante. É muito fácil de entender 
porque (a licitação) só dá deserta. 
Vou dar um exemplo simples: você 
tem um carro usado e decide ven-
dê-lo. Você vai lavá-lo, dá um po-
limento na lataria, dá uma guari-
bada para ele ficar mais bonitinho 
e ficar mais fácil de acontecer? O 
que acontece com as licitações de 
transporte no País e, principalmen-
te, esta de Natal que demora tanto 
tempo? Não existe um efetivo estu-
do de uma rede para Natal.

AGORA – Como assim?
EL – Uma rede de linhas sem 

tantas superposições, uma rede 
que indique o que é necessário 
para se ter um transporte mais 
eficiente e mais barato. Não existe 
nenhum planejamento de corre-
dores exclusivos que possa ser efe-
tivamente implementado, já que 
tudo isso reduz o custo da tarifa. 
Só os congestionamentos provo-
cam mais de 10% sobre o custo do 
sistema de transportes do Brasil. 
Veja, um ônibus que dava antiga-
mente 10 viagens por dia, hoje só 
consegue dar seis.  Para se manter 
a mesma quantidade de viagens, 
a saída é colocar mais ônibus nas 
ruas. E mais ônibus nas ruas é igual 
a mais congestionamentos. Tendo 
uma boa rede, um bom sistema 
de transporte implementado, com 
sistemas de paradas e integrações, 
haverá quem queira participar da 
licitação. Mas esta licitação que 
está ai empacada, dificilmente em-
presas quererão participar.

AGORA – Por quê?
EL – Exatamente pelo que eu 

acabei de dizer. Trata-se de um 
sistema caro por excelência, custe-
ado integralmente pelo passageiro, 
irracional e disfuncional. Sem falar 
que é normal no Brasil hoje uma 
licitação acenar com 1 milhão de 
passageiros e só entregar 600 mil. 
Assim fica difícil, já que o ônus da 
licitação, que era do município, 
passa a ser do empresário, que aca-
ba virando o vilão, o bode expiató-
rio do problema.

AGORA – Como o senhor enxerga o 
novo normal para o setor de transporte?

EL – Vai depender de muita coi-
sa. De uma vacina, principalmente. 
Mas, desde já, eu vejo no horizonte 
das empresas algo ao redor de 70% 
de que elas faturavam antes e com 
todos os problemas aqui já mencio-
nados, 89% no máximo. Todos têm 
que entender – comércio indústria, 
serviços – que o novo normal será 
profundamente diferente.  E as pes-
soas que precisem de ônibus deve-
rão ter das prefeituras uma gestão 
bastante inteligente e que as em-
presas compreendam e colaborem 
com esse esforço.

ENTREVISTA | Para o presidente da Federação das 
Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste 
(Fetronor), as prefeituras precisam criar condições para 
os passageiros e empresas sejam menos onerados

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Acho que deveríamos ser 
subsidiados de alguma 
forma, a exemplo do que 
o governo fará com as 
companhias aéreas. O 
próprio governo federal 
reconhece a importância do 
sistema de transporte”

“
EUDO LARANJEITAS
PRESIDENTE DA FETRONOR



Após quase quatro meses de 
portas fechadas, representantes 
do setor de buffets e recepções 

apresentaram à Prefeitura do Natal, na 
semana, um plano de retomada gradu-
al das atividades.

De acordo com 25 empresários do 
setor, a proposta obedece a rígidos pro-
tocolos de segurança e está dividida em 
quatro etapas.

A primeira delas prevê a reabertu-
ra das empresas apenas para atendi-
mento de clientes e agendamento de 
eventos, com visitas e degustações na 
modalidade “a la carte”, medição de 
temperatura de clientes e colaborado-
res, uso obrigatório de máscara, sani-
tização constante do estabelecimento 
durante o expediente, disponibilização 
de álcool em gel e cumprimento das 
regras de distanciamento social.

A segunda etapa, por sua vez, 
contemplaria a reabertura dos estabe-
lecimentos para eventos com 50% da 
capacidade, mantendo as regras sani-
tárias. Na terceira etapa, a capacidade 
seria estendida para 70%.

A abertura integral aconteceria so-
mente na quarta e última etapa, quan-

do a população já estiver imunizada 
contra o novo coronavírus.

Para pleitear a reabertura, a ca-
tegoria ainda considerou que bares e 
restaurantes, enquadrados no mesmo 
padrão de serviço, já retomaram as 
atividades na capital, sob justificativa 
de que a pressão por leitos hospitalares 
em Natal vem caindo gradativamente.

“Passamos quatro meses estudando 
a melhor maneira de oferecer segurança 
para os nossos clientes e colaboradores. 

Estamos seguros acerca do plano elabo-
rado. Consultamos especialistas e nos 
preparamos para uma retomada abso-
lutamente responsável”, afirma Daniel 
Duarte, sócio do Fest Joy Buffet, casa de 
festas em funcionamento há seis anos 
na capital potiguar.

Na última sexta-feira (10), o grupo 
de empresários se reuniu com o vere-
ador Kleber Fernandes (PSDB), que se 
comprometeu a intermediar o pleito 
junto ao prefeito Álvaro Dias.
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DIVULGAÇÃO

CARDIOLOGIA | Estudo publicado na semana passada encontrou um aumento significativo de problema
no coração em dois hospitais do estado de Ohio, nos EUA. Músculos do coração ficam enfraquecidos

Um estudo publicado na semana 
passada encontrou um aumen-
to significativo da “síndrome do 

coração partido” em dois hospitais do 
estado de Ohio, nos Estados Unidos, 
entre alguns pacientes que não têm 
coronavírus, sugerindo que os estres-
sores físicos, sociais e econômicos da 
pandemia também estão afetando fisi-
camente as pessoas.

A cardiomiopatia induzida pelo es-
tresse ou síndrome de Takotsubo – que 
é frequentemente chamada de “síndro-
me do coração partido” – ocorre quan-
do os músculos do coração enfraque-
cem, causando dor no peito e falta de ar. 
Desencadeada por eventos estressantes 
e não por bloqueios na corrente sanguí-
nea, ela se apresenta como se fosse um 
ataque cardíaco. Pode ser mortal em 
casos raros. Os pacientes geralmente se 
recuperam em dias ou semanas.

Pesquisadores da Cleveland Clinic 
estudaram pacientes em dois hospitais 
com problemas cardíacos tratados nos 
últimos meses e os compararam com 
pacientes com problemas semelhantes 
nos últimos dois anos. Os pacientes 
avaliados durante a pandemia tiveram 
duas vezes mais chances de ter síndro-
me do coração partido, de acordo com 
o estudo, publicado na revista médica 
JAMA Network Open.

Foram analisados 1.914 pacientes 

por cinco períodos distintos ao longo 
de dois meses, incluindo uma amostra 
de mais de 250 pacientes hospitalizados 
em março e abril, durante o pico inicial 
da pandemia. O estudo concluiu que o 
aumento provavelmente estava ligado 
ao “estresse psicológico, social e eco-
nômico” causado pela pandemia, que 
inclui “quarentena imposta, falta de in-
teração social, regras estritas de distan-
ciamento físico e suas consequências 
econômicas na vida das pessoas”.

“A pandemia criou um ambiente 
paralelo que não é saudável”, disse 

Ankur Kalra, cardiologista que liderou 
o estudo. “O distanciamento emocio-
nal não é saudável. O impacto econô-
mico não é saudável. Vimos isso como 
um aumento nas mortes não causadas 
pelo coronavírus, e nosso estudo diz 
que a cardiomiopatia por estresse au-
mentou devido ao estresse criado pela 
pandemia”.

A nova pesquisa não examinou se 
havia alguma conexão entre a síndro-
me do coração partido e o estresse de 
ter coronavírus, ou observar um paren-
te sofrer da doença. 

Pacientes avaliados durante a pandemia tiveram duas vezes mais chances de ter síndrome

Empresários do setor apresentam projeto de retomada para o vereador Kléber Fernandes

“Síndrome do coração partido” 
aumenta durante a pandemia

Buffets e recepções cobram aval 
para retomar atividades em Natal

PLANO DE REABERTURA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020 
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores para atendimento as demandas da população do 
Município de Tangará/RN, sendo 01 (uma) ambulância e 01 (um) veículo de pequeno porte para transporte 
de pacientes com problemas renais crônicos, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de 
Referência do Edital da Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 
016/2020-GP, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, visando à 
realização do objeto acima em epígrafe, conforme descrito no Edital e seus Anexos, devendo ser 
observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 14/07/2020 das 08h00min 
até às 12h59min do dia 24/07/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 24/07/2020, às 13h00min. INÍCIO 
DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h00min do dia 24/07/2020. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia, a partir do dia 14/07/2020, no 
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua 
Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a 
sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 10 de julho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 - SRP

O Pregoeiro do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 - SRP, do tipo menor preço 
unitário, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
Medicamentos da Farmácia Básica e outros medicamentos essenciais, para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde do município de Fernando Pedroza/RN, conforme 
especificações no edital. A abertura será no dia 24/07/2020, Abertura da Disputa de 
Preço as 09h:30min. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no sítio 
www.po r t a l d e c omp ra spub l i c a s . c om .b r  n o  ende r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
cpl.pmfp@gmail.com, ou no setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min 
às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 10 de julho de 2020
WILK JACKSON ASSUNÇÃO

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 20 (VINTE) dias 

O(A) Doutor(a) Arklenya X. S. S. Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. 
FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta Secretaria a Ação de Usucapião, processo de nº 0801341-
95.2012.8.20.0124, proposta por Marlene Maria de Lima Rodrigues e Raimundo Rodrigues Baracho, contra Domingos 
Praxedes Barreto e outros, tendo sido determinada a CITAÇÃO do(a) Sr(a). JOSÉ QUIRINO DA MOTA, atualmente residindo 
em lugar incerto e não sabido, para que o(a) mesmo(a) conteste a referida ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
revelia e confissão. IMÓVEIS USUCAPIENDOS: Terreno próprio, constituído pelos lotes 04 e 05 da quadra 12, situado na 
rua Juvenal Lamartine (antiga rua Projetada), lado par, integrante do loteamento denominado "Jardim Santos Reis", Rosa 
dos Ventos, Parnamirim/RN, medindo cada um 360,00m2 de superfície, com as seguintes características: lote 4 – distando 
12,00m da ura projetada 02, limitando-se ao Norte com a rua Juvenal Lamartine, com 12,00m, ao Sul com parte do lote 10, 
com 12,00m, ao Leste com o lote 5, com 30,00m, ao Oeste com o lote 3, com 30,00m; lote 5 – esquina com a rua Projetada 
02, limitando-se ao Norte com a rua Juvenal Lamartine, com 12,00m, ao Sul com parte do lote 10, com 12,00m, ao Leste com 
a rua Projetada 02, com 30,00m, ao Oeste com o lote 4, com 30,00m. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no 
prazo legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu, (_______) Edina Teresa Dantas, 
Auxiliar Técnico, digitei, e eu, (______) Edina Teresa Dantas, Diretor de Secretaria, conferi e subscrevo 

Parnamirim/RN, 10 de setembro de 2014. 
Arklenya X. S. S. Pereira - Juíza de Direito  

 

 



Geral12 | | SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2020

PREVISÃO | Ao contrário de outros setores da economia, como o comércio, os serviços não apresentaram 
reação em maio, de acordo com dados da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) revisou de 5,6% 

para 5,9% a previsão de queda no volu-
me de receitas do setor de serviços, em 
2020. A estimativa tem como base os 
dados da Pesquisa Mensal de Serviços 
(PMS) de maio, divulgada na sexta-
-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Confir-
mada a previsão, o setor terciário pode 
registrar o pior desempenho anual na 
série histórica da pesquisa, iniciada em 
janeiro de 2011.

“Ao contrário de outros setores 
da economia, como o comércio, os 
serviços não apresentaram reação em 
maio”, destaca o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, referindo-se ao 
resultado positivo da última Pesquisa 
Mensal de Comércio (PMC), divulgada 
também pelo IBGE. Segundo Tadros, 
além da evolução recente do nível de 
atividade dos serviços, pesaram na 
projeção negativa para o setor as ex-
pectativas quanto ao desempenho da 
economia nos próximos trimestres.

De acordo com a pesquisa, o vo-

lume de receitas do setor de serviços 
encolheu 0,9% em maio, em relação a 
abril, já descontados os efeitos sazo-
nais – a quarta retração mensal conse-
cutiva do setor, que já acumula queda 
de 18,8% desde março. Os serviços 
voltados ao consumidor final, como 
aqueles prestados às famílias (+14,9%), 

e até mesmo as atividades de transpor-
tes (+4,6%) reagiram positivamente 
após atingirem o “fundo do poço” em 
abril. Contudo, serviços predominan-
temente prestados entre as empresas, 
como os de informação e comunicação 
(-2,5%), impediram o início da reação 
das atividades.

Volume de receitas do setor de serviços, que incluem barbearias, encolheu 0,9% em maio

Turistas aproveitam praia de Pipa, no litoral sul do Rio Grande do Norte, em foto de arquivo

Setor de serviços deve ter em 2020 
pior desempenho anual desde 2011

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ECONOMIA

O Índice de Confiança do Em-
presário Industrial voltou a subir 
em julho, após atingir seu menor 
patamar em abril, quando a crise 
da pandemia do novo coronaví-
rus mostrou-se mais aguda. 

Divulgado na sexta-feira (10) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o indicador teve 
a terceira alta seguida e chegou 
aos 47,6 pontos, 6,4 pontos acima 
do registrado em junho. Ainda 
assim, o indicador situa-se abaixo 
dos 50 pontos, refletindo falta de 
confiança. O índice varia de 0 a 
100 e valores abaixo de 50 pontos 
denotam falta de confiança.

O índice se recuperou princi-
palmente devido às expectativas 
para os próximos seis meses. O Ín-
dice de Expectativas, componen-
te do índice de confiança, subiu 
6,2 pontos e alcançou 54,1 pontos, 
ou seja acima dos 50 pontos, que 
divide expectativas pessimistas e 
otimistas. Já a situação econômica 
atual, de acordo com a percepção 
dos empresários industriais, con-
tinua pior que a dos últimos seis 
meses, o que já era esperado. O Ín-
dice de Condições Atuais chegou 
a 34,5 pontos. A alta de 6,8 pontos 
ante a última pesquisa, mostra 
uma percepção menos negativa.

CONFIANÇA DA 
INDÚSTRIA MANTÉM 
RECUPERAÇÃO, 
MOSTRA CNI

As atividades turísticas registra-
ram alta de 6,6% em maio ante 
abril, segundo dados do setor 

de serviços divulgados na sexta-feira 
(10) pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), mas isso 
não impediu que, de março a junho, 
na esteira da pandemia de Covid-19, o 
turismo acumulasse uma perda de R$ 
121,97 bilhões no faturamento, confor-
me estudo da Divisão Econômica da 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A alta de maio foi insuficiente pa-
ra resgatar as atividades turísticas do 
fosso em que caíram com o pandemia. 
Conforme o IBGE, o avanço de 6,6% em 
maio se seguiu a um tombo de 68,1% 
em março e abril. Na comparação com 
maio de 2019, as atividades turísticas 

seguiram em forte queda, de 65,6%. O 
IBGE destacou o transporte aéreo, res-
taurantes, hotéis, transporte rodoviá-
rio coletivo de passageiros e serviços 
de bufê como os negócios mais atingi-
dos pela pandemia.

Para chegar à estimativa de perdas 
de faturamento entre março e junho, 
a CNC usa dados do IBGE e de outras 
fontes para calcular o faturamento 
mensal do setor, comparando sempre 
com o faturamento médio mensal de 
antes da pandemia, ou seja, de janeiro 
e fevereiro deste ano. Os dados preli-
minares de junho apontam para um 
faturamento R$ 34,18 bilhões abaixo 
da média mensal do início do ano. So-
mados com as diferenças registradas 
em março, abril e maio, chega-se aos 
R$ 121,97 bilhões.

Turismo já acumula perda de 
R$ 122 bilhões no faturamento

PANDEMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 034/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS PORTÁTEIS PARA COMBATE AO COVID-19, COM 
REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 17/07/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 10/07/2020. 

Pregoeira/PMM. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 035/2020, com o 
objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA COMBATE AO 
COVID-19, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 17/07/2020 às 07h30min, através do 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através 
dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 10/07/2020. 

Pregoeira/PMM. 

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE MORAIS, inscrito sob o CPF/MF no. 109.030.554-06, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA PRÉVIA – LP, 
com validade até 09/07/2022, para atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizada na Av. Mira Selva, 
01, Cidade Alta, Felipe Guerra-RN.

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE MORAIS 
Requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

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 
o PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS, 2015-090305/TEC/LO-0209, 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

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

HUGLENISE IDUINO DE OLIVEIRA, CPF: 315.832.964-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-
LS, para Carcinicultura, com Área de produção 8,21ha, localizado na Fazenda Paraiso, S/N, Zona Rural, Arez/RN.

HUGLENISE IDUINO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIA

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA, CPF: 807.156.564-49, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-
LS, para Carcinicultura, com Área de produção 5,13ha, localizado na Fazenda Paraiso, S/N, Zona Rural, Arez/RN.

HUIDBERG IDUINO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

A PORCINO F DA COSTA E CIA LTDA, CNPJ: 08.248.916/0007-62, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
da Operação - LRO para Revenda de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Classe IV, com capacidade total de 
armazenamento de 24.960,00 kg (equivalente a 1920 botijões de 13 kg), Transporte de cargas perigosas 
(recipientes transportáveis de GLP), com capacidade total de transportes de 35,60 ton, localizada na Av. Alberto 
Maranhão, s/n, Barrocas, Mossoró/RN.

Fábio Alcindo Chaves da Costa
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI, 08.349.011/0001-93, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada - LS para o 
Cemitério, localizado na Ponta D’água – Zona Rural – Apodi – RN, CEP: 59.700.000. 

Alan Jefferson da Silveira Pinto
Prefeito Municipal de Apodi

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

WALESKA DANTAS MACEDO DE ARAUJO 02212276443, CNPJ 37.338.377/0001-65, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
para uma Indústria de Produção de Carvão Vegetal, localizada no Sitio Volta da Jurema, N° 10, Zona Rural, Ipueira/
RN - CEP: 59.315-000.

Waleska Dantas Macedo De Araujo 
Proprietária
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DEMONIA 

DO MIDUEI 

DEMONIA 

DO MIDUEI 
E O BEBÊ MÚSICA | União dos estilos de Quel Soares, 

Isa Graça, Karla Farias, Nanda Fagundes e 
Karina Moritzen resultou na banda natalense

FOTOS: REPRODUÇÃO

MÚSICA “Bebê do Miduei” 
conta história da lenda que 
circulou em Natal quando 
da inauguração do shopping 
Midway Mall

HISTÓRIA DA BANDA

ANA LOURDES BAL 
REPÓRTER

“O nome surgiu depois de a 
banda já estar formada. 
Cada uma foi jogando op-

ções, e o nome � nalmente chegou”, 
conta Nanda Fagundes, guitarrista da 
banda Demonia. Além dela, o grupo é 
composto por Quel Soares (baterista), 
Isa Graça (guitarrista), Karla Farias 
(baixista) e Karina Moritzen (vocalis-
ta). Elas de� nem a banda como punk 
feminista.

“Vivemos em uma sociedade que 
é racista, machista e exploradora. Esse 
é um espaço que precisa ser ocupado. 
Durante toda a história, nos foi negado 
e privado de diversas maneiras. Por is-
so, nos sentimos muito bem ocupando 
nosso espaço de direito e mostrando 
nossa voz”, a� rmam elas. “A conexão 
que temos é muito única, tanto mu-
sical quanto pessoalmente, e somos 
muito gratas umas às outras pelo ca-

minho que estamos tomando, pois o 
mérito é todo nosso!”.

Um clássico da banda é a música 
“Bebê do Miduei”, homenageando 
a lenda natalense. Ela narra que, na 

época da inauguração do shopping Mi-
dway Mall, nascia um menino “diferen-
te” em um hospital. Tinha barba e era 
peludo. Dizem que até chifres ele tinha. 
A enfermeira, ao se deparar com o re-

cém-nascido, exclamou: “Que menino 
feio!”. Para surpresa de todos, o bebê 
respondeu: “Feio é o que vai acontecer 
na inauguração do Midway”.

Essa lenda fez parte da vida das 
integrantes e de vários natalenses. “É 
uma história que fez parte das nossas 
infâncias. Então, foi muito divertido 
contar essa história em forma de-
música para outras pessoas que não 
cresceram em Natal. A intenção é for-
talecer um tipo de conexão entre os 
natalenses e sua cidade, criar um senso 
de identidade que às vezes, pela falta 
histórica de incentivo público para arte 
e cultura — tanto do governo quanto 
do município —, tem di� culdade de se 
desenvolver”, a� rmam.

      Anteriormente, Karina e Kar-
la participavam da banda Monstra, 
mas ela acabou, e Karla chamou 
outras meninas para montarem 
a nova banda. O primeiro show 
aconteceu em 2017, no aniversário 
de Quel. A fotógrafa Mylena Torres 
fez um vídeo da música “Espaço 
Sideral”, e com isso, elas ganharam 
visibilidade. “Depois disso, come-
çamos a compor mais, fazer shows 
e turnês para levar nosso som a 

outras cidades e estados”, contam.
Após a gravação de “Sessões 

da Demonia”, com a produtora 
Bicho Grilo, apareceram convites 
para tocar em vários festivais. Elas 
foram para o Goiamum Treloso 
Rural (PE), o que rendeu uma cita-
ção no review pela Revista Rolling 
Stone. Já em 2018, após tocar no 
Dosol (RN), surgiu convite para 
gravar e assinar com a gravadora 
Flecha Discos, de São Paulo. No 

início do ano, elas tocaram no Abril 
pro Rock, abrindo o show da Pussy 
Riot, e realizaram uma turnê para 
as regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Sobre a pandemia do novo 
coronavírus, o grupo lamenta as 
70 mil vidas perdidas e o aumento 
diário de novos casos da doença. 
Todas elas estão em casa atual-
mente, respeitando o isolamento. A 
baterista da banda atualmente tem 
feito comidas veganas para o Salivas 

Veg e a guitarrista Nanda lançou um 
single no seu projeto paralelo Dex-
tina. “Tem sido um momento de 
pausa para a banda. Como somos 
uma banda independente, para 
estarmos ‘vivas’, precisamos estar 
em movimento, e esse não tem sido 
um período fácil de fazer isso. Cada 
uma está nesse momento focando 
no pessoal e esperando o � m da 
pandemia para retomar as ativida-
des”, encerram.

Quel, Isa, Karla e Karina formam a banda potiguar “Demonia”
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ANVISA REFORÇA
Depois da nota assinada 

pela maioria dos médicos que 
compõem a Coordenação 
de Infectologia da UFRN 
informando à população sobre 
a ine� cácia da ivermectina e da 
hidroxicloroquina no tratamento 
da Covid-19, seja na pré ou 
pós-contaminação pelo novo 
coronavírus, agora é a vez de a 
Anvisa reforçar a não indicação do 
remédio.

QUE NÃO FUNCIONA
Em nota, a agência garante 

que “até o momento, não existem 
medicamentos aprovados para 
prevenção ou tratamento da 
covid-19 no Brasil” e reforça que 
apesar dos resultados positivos, 
nos testes feitos in vitro, “em 
humanos, a dosagem não daria 
conta de ser efetiva para a 
Covid-19”.

OPINIÃO
Do médico infectologista 

do Hospital Sírio Libanês e do 
Hospital Brasília e consultor 
médico do Sabin Medicina 
Diagnóstica Alexandre Cunha, em 
artigo publicado na Folha: “Com 
a pandemia de Covid-19 estamos 
assistindo a cenas até pouco 
tempo inimagináveis. Centenas 
de médicos que nunca trataram 
moléstias infecciosas se tornaram 
especialistas, basicamente com 
conhecimentos adquiridos em 
grupos de WhatsApp onde são 
trocadas ‘experiências pessoais’”.

LUZ NO FIM DO TÚNEL
Na última sexta-feira, o 

Governo do RN apresentou 
números otimistas sobre a 
Covid-19. “Estamos conseguindo 
manter a redução da taxa de 
transmissibilidade, continuamos 
abrindo mais leitos e chegando 
próximo à taxa de ocupação de 80% 
dos leitos críticos”. É um começo.

APOIO
Um serviço virtual de 

informação, apoio e acolhimento 
quali� cado às gestantes e 
parturientes, com informações 
referentes ao pré-natal, puerpério 
e pós-parto, durante a vigência 
do estado de calamidade 
pública em decorrência do novo 
coronavírus. Foi o que pediu o 
deputado estadual Vivaldo Costa 
ao secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia.

NECESSÁRIO
De acordo com o parlamentar, 

as gestantes que enfrentam o surto 
da doença do novo coronavírus 
enfrentam o medo, a ansiedade e a 
incerteza. “Diante desse contexto, 
é de fundamental importância 
a criação de atendimentos 
especializados para proteger as 
mulheres gestantes”, explicou.

INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO
Para discutir a necessidade 

de a escola atual ser repensada, 
o Instituto de Desenvolvimento 
da Educação (IDE) receberá o 
educador português José Pacheco, 
idealizador da revolucionária 
Escola da Ponte. O encontro 
virtual será esta próxima 
terça-feira (14), às 19h30, pelo 
Instagram @ClaudiaStaRosa, 
per� l da diretora executiva da 
instituição.

NOVO NORMAL
Deu no Estadão que a 

pandemia tem feito o trabalhador 
buscar emprego via Facebook 
e WhatsApp. “Na quarentena, 
muitos brasileiros encontraram 
nas redes sociais uma alternativa 
para se recolocar no mercado”. As 
ofertas de empregos, no entanto, 
caíram.

COMPORTAMENTO
Uma pesquisa realizada pela 

Bain, e cedida com exclusividade 
à revista Exame, revela três 
tendências que de� nem o 
“novo normal” no Brasil, ou 
seja, a criação de novos hábitos 
durante a pandemia que deverão 
permanecer na vida das pessoas.

O QUE FICA
Segundo a pesquisa publicada 

na Exame, o “normal é digital”. 
“A primeira tendência é o 
rompimento da resistência ao 
uso de plataformas digitais, 
como aplicativos de delivery e de 
videoconferências”.

 SAUDÁVEIS E SARADOS
Também � ca pós-pandemia 

“o foco em saúde e bem-estar”. 
“A necessidade de � car em casa 
contribuiu, mas essa preocupação 
seguiu forte em junho”, mostram 
os dados.

 MAIS VALOR
E, por último, o novo 

comportamento é a rede� nição 
de valor. “As pessoas estão 
acreditando que devem gastar 
mais por melhores produtos”, diz 
o especialista responsável pelo 
levantamento.

DANIELAFREIREDANIELA
Vereador Kleber Fernandes 
reunido com empresários do setor 
de festas e buffet. O parlamentar foi 
conhecer o protocolo de segurança elaborado 
pelo setor para a retomada das atividades 
comerciais

Sem aglomeração: Jornalista Eline Eulália 
comemorando mais uma edição do projeto Sweet 
Coffee Week, que começou na última quinta (9) 
aqui em Natal

Cenas da quarentena: 
Deputado federal Walter 
Alves grudado na família 
neste fim de semana 
chuvoso em Natal

RÁPIDAS
>>Investimento tem tombo 

histórico no segundo trimestre. 
Segundo cálculos do Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), os investimentos devem 
recuar 22,6%.

>>A Disney reabriu alguns de 
seus parques na Flórida mesmo em 
meio à alta de casos de Covid-19 no 
Estado. Os dois principais parques 
da marca, o Magic Kingdom e 

sites de “atividades ilegais”. Na 
decisão, o ministro Vital do Rêgo 
diz que é “extremamente grave” a 
destinação de recursos públicos 
para essas plataformas.

>>A primeira dama Michelle 
Bolsonaro e as filhas testam 
negativo para Covid-19. É 
impressionante como Bolsonaro 
parece não ter contaminado 
ninguém com quem ele teve 
contato no auge da doença.

Animal Kingdom, reabriram no 
sábado (11).

>> No domingo, o estado 
registrou mais de 15.300 novos 
casos da Covid-19 em 24 horas, 
mais do que qualquer outro 
estado americano desde que a 
pandemia começou.

>>TCU manda governo 
Bolsonaro parar de anunciar em 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O céu não está muito amigo hoje e não convém criar 
altas expectativas. Antes de concluir a visita ao seu signo, 
a Lua briga com Plutão e Saturno, recomendando mais 
prudência com os interesses profi ssionais: aja com 
paciência e foco para não comprometer seus planos.

Harmonia é a sua política, mas hoje o céu não vai 
colaborar muito e você terá que se empenhar um pouco 
mais para equilibrar as coisas na sua vida. A Lua encerra 
o trajeto em seu signo oposto, mas antes forma aspecto 
negativo com Saturno e Plutão.

Semana começa com tensões entre as estrelas e nem 
tudo deve rolar como você espera nesta segundona. 
A Lua inferniza seu astral pela manhã e se estranha 
com Plutão e Saturno, alertando que não convém ser 
resistente com as mudanças que surgirem. 

Convém controlar os ímpetos e usar todo o seu jogo 
de cintura para lidar com as tensões que as estrelas 
despejam do céu. A Lua se desentende com Saturno e 
Plutão, recomendando a agir com mais calma, discrição e 
sabedoria para contornar os contratempos.

Hoje os astros aconselham a ir devagar e não se arriscar, 
principalmente ao lidar com os interesses fi nanceiros. 
A Lua forma aspecto negativo com Plutão e Saturno, 
alertando que negociações ou acordos mal feitos 
podem trazer prejuízos. 

Controle a afobação e não tenha tanta pressa para 
chegar aonde pretende. A Lua forma aspecto nervoso 
com Saturno e Plutão, deixando sua ansiedade à fl or 
da pele e atiçando seu lado precipitado, ainda mais se 
busca resultados rápidos.

Misericórdia, Câncer! Nuvens escuras marcam o começo 
da semana e as tensões no céu podem atrapalhar suas 
metas, seus interesses e até seus julgamentos. A Lua 
se estranha com Saturno e Plutão, indicando que será 
preciso agir com mais prudência na vida profi ssional.

As energias astrais que emanam do céu não são das 
melhores neste início de semana e convém manter a 
antena ligada. A Lua se estranha com Saturno e Plutão, 
que seguem o lento movimento pelo seu signo, alertando 
que pode rolar difi culdade para seguir regras.

Hoje as coisas podem fi car um pouco truncadas e 
nem tudo deve sair de acordo com os seus planos. A 
Lua fi ca pistola com Plutão e Saturno, recomendando a 
pegar mais leve e não dar muito espaço para o estresse. 
Aborrecimentos podem mexer com o seu astral.

Semana começando com algumas trombadas entre os 
astros e tensões em torno dos seus interesses. A Lua 
ariana briga com Saturno e Plutão, recomendando a 
domar a inquietação, pegar mais leve nos contatos e 
controlar a sua sinceridade para não arranjar tretas .

A Lua briga com Saturno e Plutão, deixando o astral 
nervoso e alertando que a pressa será inimiga da 
perfeição. Como seu signo é exigente e não se contenta 
com resultados medíocres, pegue leve e coloque o 
capricho que é a sua marca registrada em tudo. 

Comece a semana com o fi rme propósito de resolver zicas 
e impasses sem perder a esportiva. A Lua encerra hoje a 
passagem por Áries, mas arranja confusão com Saturno 
e Plutão antes de partir para outro signo, alertando que 
podem surgir aborrecimentos.

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)

Globo nunca pensou em Marieta Severo 
e Grazi em “Verdades Secretas 2”

A respeito de “Verdades Secretas 2”, na linha 
de produção da Globo, alguns esclarecimentos são 
necessários, especialmente sobre o seu elenco.

Nunca, em tempo algum, a participação de Grazi 
Massafera foi pretendida, porque sempre houve o 
entendimento que a história da personagem dela, 
Larissa, se esgotou na primeira versão.

Assim como a Fanny, da Marieta Severo, também 
foi descartada, porque o seu nome já estava reservado, 
como ainda está, para “Um Lugar ao Sol”, da Lícia 
Manzo, na � la das 21h.

Desde o começo se sabia que seria impossível para 
ela, num determinado momento, gravar série e novela 
ao mesmo tempo.

Então essa história de que as duas recusaram 
convites, vale esclarecer, não procede. 

“Verdades Secretas 2” está sendo escrita e com o 
seu elenco principal pré-escalado. É isso. E só isso.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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TEMPOS DE PANDEMIA 
A Record realiza nesta segunda-

feira, a partir das 15h, sua primeira 
coletiva de imprensa virtual para a 
estreia da segunda temporada do 
“Top Chef ”, reality de Felipe Bronze.

Na ocasião, a equipe dará 
detalhes sobre o “poder extra” que 
será concedido aos participantes, 
garantindo uma vantagem na 
disputa.

CUIDADOS
Assim como o “Caldeirão do 

Huck”, Serginho Groisman também 
está tentando voltar com o “Altas 
Horas”, mais ou menos normal.

Sem público e com muitos 
recursos virtuais.

AUDIÊNCIA
Estão muito ruins os resultados 

do SBT. Assim como toda TV que 
investe pouco ou quase nada no 
bom jornalismo, os seus números 

continuam caindo com a pandemia.
O que se vê no ar, são reprises de 

reprises. Pior é que em muitos casos 
não há possibilidade ou até desejo de 
voltar com inéditos.

QUEDA LIVRE
A programação do SBT já há 

algum tempo apresenta visíveis 
sinais de cansaço e os resultados 
serão ainda piores se não existir um 
rejuvenescimento na sua grade de 
programação.

O problema é que, ao contrário 
das principais concorrentes, existe 
uma acomodação inexplicável. 
Nenhum sinal de nada.

ENTRE AS EXCEÇÕES
Chris Flores gravou uma edição 

do “Bake O�  Brasil”, em substituição 
a Nadja Haddad.

A titular do programa testou 
negativo para Covid-19, mas 
ainda aguarda-se o resultado da 

contraprova.   

ESVAZIAMENTO
Foi-se o tempo do “Scratch 

do Rádio”. Hoje, o departamento 
esportivo da rádio Bandeirantes em 
nada lembra o que representou no 
passado. A “operação desmanche”, 
colocada em prática após a saída de 
José Silvério, parece que ainda está 
longe de chegar ao � m. Complicado 
saber o que vai sobrar.

QUEM VAI SOBRAR?
Só nesses últimos meses, 

deixaram a rádio Bandeirantes 
os comentaristas Mauro César 
Pereira e Fábio Piperno, que eram 
contratados, mais Paulo Jameli 
e Eduardo Tironi, que recebiam 
cachês.

E além deles, o apresentador 
Roman Laurito e os repórteres 
Umberto Ferreti e Guilherme Pallesi. 
E, como única contratação, Neto.

O autor Carlos Lombardi, 
em cima dos novos tempos, 

vai retomar nesta semana um 
curso de roteiro, organizado 

pela Casa Aguinaldo Silva de 
Artes... Só que on-line.   Na 
semana passada, em uma “live”, 

comentando a importância de 
atores experientes em seus 

trabalhos, Walcyr Carrasco elogiou 
Flávio Migliaccio...E revelou 
que eles haviam combinado de 
fazer uma nova novela...Não 
deu tempo. Migliaccio faleceu 
em maio.Sobre o retorno da 

produção de novelas na Record, há 
um acompanhamento permanente 
da situação...O estabelecido é 
que isso só se dará com absoluta 
segurança.Em parceria com  a 
publicitária Cris Bussab, todas as 
terças-feiras, a atriz Carla Fiorini 
apresenta o “Hora da História”, 
ao vivo, na plataforma digital...
Trabalhos de Liliana Iacocca, 
Michele Iacocca e Tulipa Ruiz 

Chagas, até agora, foram alguns 
dos seus textos interpretados.
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O Flamengo saiu na frente na � nal 
do Campeonato Carioca. Favo-
rito, o rubro-negro aproveitou 

vacilos do Fluminense para vencer o 
jogo de ida da decisão por 2 a 1, neste 
domingo, mesmo sem passar perto das 
boas apresentações do ano passado. 
Pedro e Michael marcaram os gols do 
Fla, diante das arquibancadas vazias 
do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Fla conquistou 
a vantagem de jogar por um empate na 
quarta para assegurar o título do Esta-
dual. Para levar o troféu, o Flu precisa 
de uma vitória por dois gols de diferen-
ça. Em caso de triunfo do tricolor por 
um gol de vantagem, o Carioca será 
de� nido nos pênaltis.

Para a � nalíssima, o rubro-negro 
terá um desfalque de peso. Gabigol 
levou cartão vermelho nos instantes 
� nais da partida deste domingo por 
demorar para sair de campo, no que se-
ria a última substituição do jogo. Como 
já tinha cartão amarelo, o atacante foi 
excluído de campo, no único momento 
polêmico da partida.

O clássico repetiu o equilíbrio do 
Fla-Flu de quarta-feira, quando os dois 
times decidiram a Taça Rio, com vitória 
do Flu. Foi justamente este resultado 
que exigiu a disputa das duas partidas 
da � nal do Carioca, neste domingo e na 
próxima quarta, às 21 horas, novamen-
te no Maracanã.

Sem empolgar ao longo dos 90 mi-
nutos, o Fla foi mais e� ciente em suas 
investidas no ataque e soube tirar van-
tagem sobre os erros do rival. O segun-
do gol foi quase um resumo da partida: 
após seguidas chances desperdiçadas 
no ataque, o Flu cedeu o contragolpe e 
o adversário “matou” o jogo nos segun-
dos seguintes, na etapa � nal.

Como tem sido comum na reto-
mada do futebol, o jogo não contou 
com torcida no Maracanã. A partida 
foi transmitida pela FluTV, em razão 
do mando de campo do tricolor. Mas a 
polêmica que envolveu o tema nas úl-
timas semanas � cará para trás porque 
o Fla, mandante da segunda partida da 
� nal, já con� rmou acordo para o SBT 
fazer a transmissão em nível nacional.

O primeiro jogo da � nal contou 
com desfalques de peso em ambos 
os times. O Flu jogou sem Fred, Paulo 
Henrique Ganso, Nino e Wellington 
Silva. Horas antes da partida, o clube 
informou que um jogador teve exame 
con� rmado para covid-19, sem revelar 
o nome. Fred e Ganso já estavam corta-
dos, por lesão, nos últimos dias.

Pelo lado do Fla, Bruno Henrique 
foi poupado devido a dores na pantur-
rilha esquerda. Gerson e Everton Ribei-
ro começaram no banco de reservas. 
As novidades da equipe foram Gustavo 
Henrique, Diego, Vitinho e Pedro.

O JOGO
Mais con� ante após a vitória sobre 

o rival, nos pênaltis, na � nal da Taça 
Rio, o Flu começou melhor e mais ofen-
sivo. Adiantou a marcação, mostrou 
maior volume de jogo no meio-cam-
po e foi o primeiro a buscar o ataque. 
Era uma postura mais arriscada em 
comparação ao clássico disputado na 
quarta-feira passada.  

O Fla manteve o estilo mais cautelo-
so, após a atuação apática do último jo-
go. Mas foi o time que levou mais perigo 
ao longo dos primeiros 45 minutos. Aos 
15, Gabriel arriscou forte chute de fora 
da área e exigiu bela defesa de Muriel.

O susto na defesa tricolor equili-
brou o duelo. Mais atento, o rubro-ne-

ESTADUAL | Pedro abriu o placar, Evanílson empatou e Michael 
fez o gol da vitória; Gabigol recebe vermelho no final do jogo

O GP da Estíria, neste domingo 
(12), foi marcado por novo 
protesto antirracista momen-

tos antes da largada. A prova em 
Spielberg, na Áustria, contou com 
pilotos de joelho, mais uma vez sob a 
liderança de Lewis Hamilton.

Vencedor da corrida, o único 
piloto negro na história da F-1 a� r-
mou que não há prazo para o � m 
dos protestos. “Algumas pessoas per-
guntaram: ‘por quanto tempo vamos 
continuar com isso?’ Alguns acharam 
que um protesto, na semana passada, 
era o su� ciente. E eu tive que dizer a 
eles que o racismo continuará por aí 
provavelmente por um tempo maior 
do que nós mesmos”, declarou o pilo-
to da Mercedes.

Hamilton indicou que os protes-
tos devem fazer parte da rotina dos 
próximos GPs. “As pessoas de cor, su-
jeitas a atos racistas, não tem tempo 
para ‘tirar um momento’ para pro-
testar. Temos que continuar a buscar 
igualdade e aumentar a conscientiza-
ção sobre o assunto.”

O britânico a� rmou que a causa 

antirracista se tornará permanente 
em sua vida, após passar anos sem 
se manifestar publicamente sobre o 
tema. Mas, nas últimas semanas, após 
o assassinato do americano George 
Floyd, Hamilton passou a se posicio-
nar constantemente contra a discri-
minação racial.

O hexacampeão cobrou da Fór-
mula 1 e de seus colegas uma postura 
ativa contra o racismo e depois parti-
cipou pessoalmente de protestos de 
rua em Londres, na Inglaterra.

O ABC voltou aos treinamentos 
neste � m de semana, no CT 
do Vitória, em Salvador (BA), 

e, sem perder tempo, deu prossegui-
mento aos preparativos para a reto-
mada da disputa da Copa do Nordes-
te. O Mais Querido volta a campo no 
dia 22 de julho, às 20h, contra o CSA/
AL, jogo que será realizado no Centro 
Esportivo Praia do Forte, em Mata de 
São João (BA).

A atividade deste fim de semana ini-
ciou sob o comando do preparador físico 
Venâncio Soares e do fisiologista Ricardo 
Melo, que comandaram o aquecimento 
e um treino físico-técnico por meio de 
mini-jogos em campo reduzido.

Na sequência, o treinador Fran-
cisco Diá fez uma movimentação de 
posse de bola, também em campo 
reduzido, seguido de um trabalho de 
� nalização através de chutes a gol e 
passagens pelas laterais para cruza-
mentos. Atividades acontecem em Salvador (BA)

Hamilton diz que manterá 
protestos antirracistas

ABC treina em Salvador (BA) 
antes de volta da Copa do NE
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gro passou a buscar mais o ataque. 
E, aos 28, balançou as redes. Em boa 
trama perto da área, Diego viu Pedro 
sozinho pela esquerda e fez o passe 
preciso. O atacante bateu colocado, 
sem chance para Muriel.

Ganhando embalo, o Fla quase 
anotou o segundo, com o mesmo Pe-
dro, aos 34. Após cruzamento de Filipe 
Luís na área, Arrascaeta falhou na ten-
tativa de uma bicicleta e a bola sobrou 
para o atacante, que dominou de cos-
tas, mas � nalizou fraco.

O intervalo, contudo, pareceu es-
friar o ímpeto do Fla. Do outro lado, o 
Flu parecia era mais atento em campo. 
Aos 6, Dodi acertou forte chute de lon-
ge e Diego Alves quase se complicou 
para fazer a defesa. Na sequência, aos 
13, Yago Felipe desperdiçou chance 
incrível na pequena área ao bater forte 
diante do goleiro rival. Diego Alves fez a 
defesa à queima-roupa.

Um minuto depois, em contra-a-
taque pela esquerda, Egídio cruzou 
e Evanilson se antecipou a Gustavo 
Henrique, completando para as redes 
com facilidade. O empate aumentou 
a preocupação de Jorge Jesus, que já 
preparava três substituições no Fla. De 
uma tacada só, colocou Michael, Ever-
ton Ribeiro e Gerson em campo, aos 16.

Neste momento, o Flu era superior 
ao rival rubro-negro. As chances de gol 
surgiram com rapidez. Aos 26, Yago 
perdeu outra boa oportunidade, em 
chute rasteiro dentro da área. Diego 
Alves salvou o Fla, que respondeu de 
forma contundente.

Na sequência da jogada, o rubro-
-negro puxou rápido contra-ataque, 
com Gabriel. Egídio falhou na marca-
ção e o atacante avançou na defesa tri-
color e encontrou Michael totalmente 
livre na área. O atacante só empurrou 
para as redes, garantindo importante 
vantagem para o Fla no segundo jogo 
da � nal, na próxima quarta-feira.

Fla abre vantagem
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