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Teremos que aprender 
a conviver com o vírus, 
diz Marcelo Queiroz
Presidente da Fecomércio quer 
retomada da economia e diz 
que, em três meses, varejo do 
RN perdeu R$ 300 milhões

Jean Paul Prates (PT-RN) 
critica pressa da Prefeitura 
do Natal para aprovar 
projeto e diz que proposta 
em discussão traz mudanças 
profundas para a cidade. 
Por isso, na opinião dele, 
só deveria votado no ano 
que vem, quando eleições 
municipais e pandemia 
tiverem passado
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Número de estudantes potiguares 
com parcelas em atraso do Fies 
passou de 53 mil registros entre 
janeiro e abril deste ano

Balanço do Disque Humanos 
aponta que o Rio Grande do Norte 
registrou índice de 30,5 denúncias 
de agressão por 100 mil habitantes
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De acordo com pesquisa do Instituto Exatus encomendada pelo Jornal Agora 
RN, maioria considera que isolamento social é eficaz para conter a pandemia. Por 
outro lado, 66% apoiam retomada das atividades econômicas. Atual decreto de 
quarentena vence amanhã. Setor produtivo espera retomada, mesmo que gradual

Novo Plano Diretor
pode mudar o clima de 
Natal, critica senador

24.301
Casos confirmados

CORONAVÍRUS NO RN

CORONAVÍRUS NO BRASIL

937
Óbitos confirmados

2.904
Pacientes recuperados

1.344.143
Casos confirmados

57.622
Óbitos confirmados

715.905
Pacientes recuperados



A pandemia do novo 
coronavírus foi demais para o 
Brasil.

Além de encontrar um 
governo federal que negou 
desde o início suas gravíssimas 
consequências para a vida dos 
brasileiros, a crise sanitária 
expôs as fraturas do esqueleto 
institucional do País.

Sem cérebro, não há 
corpo que dê conta. E a 
disfuncionalidade é tão 
pronunciada que nenhuma 
autoridade constituída parece 
reunir as condições para ditar 
uma orientação sequer sobre 
o que deve ou não fazer a 
população.

Assim, enquanto uma parte 
vai numa direção, a outra 
persegue o sentido contrário. 
Orientações são sobrepostas e 
algumas até se dão ao luxo de 
se desautorizar, instalando a 
confusão na cabeça das pessoas.

É o que acontece com o 
isolamento social.

Embora se saiba que 
cada região deva adotar sua 
estratégia em conformidade 
como a velocidade de contágios 
e da estrutura de sua saúde 
publica, as bizarrices se 
multiplicam.

Shoppings praticamente 
vizinhos adotam 
comportamentos diferentes 
– enquanto um abre, o outro 
permanece fechado, como se 
as regiões metropolitanas não 
estivessem por si interligadas.

Isso, quando não reabrem 
pela metade, como se essa 
estratégia ajudasse o comércio 
e não causasse as temidas 
aglomerações.

A falta de um Ministério 
da Saúde e de interlocução do 
Governo Federal com os estados 
está na base dessa tragédia.

Caminhando resolutamente 
no segundo lugar em número 
de contaminados e mortes 
no planeta, o Brasil vai se 
impondo pela ignorância e pela 
incapacidade de se unir como 
Nação.

Apertem os cintos, portanto.

O Brasil fechou um acordo 
para disponibilização no 
futuro de doses de uma 

vacina que está sendo testada 
para o tratamento da Covid-19. O 
medicamento está sendo desen-
volvido em uma iniciativa conjun-
ta da Universidade de Oxford e de 
um laboratório no Reino Unido e já está sendo testado no País.

O acordo prevê a produção de 100 milhões de doses de vacina 
por meio da aquisição de insumos e transferência de tecnologia 
para produção no país.

Caso seja comprovada a efi cácia deste tratamento, dois lotes, 
de 15,2 milhões de unidades cada, serão disponibilizados em 
dezembro de 2020 e janeiro de 2021, totalizando cerca de 30 
milhões de doses, ao custo de US$ 127 milhões. Os primeiros lotes 
serão destinados aos grupos de risco, como idosos e pessoas com 
comorbidades, além de profi ssionais de saúde e trabalhadores 
da segurança pública. O Brasil poderá ainda contar com mais 70 
milhões de doses, por cerca de US$ 160 milhões.
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ESPERANÇA DE VACINA

O PILOTO SUMIU
NOVO CENÁRIO I

Durante duas décadas, 
comprar um edifício comercial 
foi uma receita certeira para 
quem queria uma fonte 
simples e confi ável de dinheiro. 
Isso está mudando.

NOVO CENÁRIO II
Diversas empresas se 

ajustaram bem ao trabalho 
remoto e podem reduzir a 
metragem quadrada que 
alugam para seus escritórios. 
A substituição de viagens de 
negócios por videoconferências 
pode causar uma queda na 
ocupação de hotéis. Mesmo 
quando a economia voltar à 
ativa, há sinais de que alguns 
comportamentos poderão 
mudar para sempre.

NOVO CENÁRIO III
Talvez alguns hotéis 

tenham de se transformar 
em edifícios residenciais; 
shoppings podem virar centros 
de atendimento a compras 
feitas por e-commerce; 
salas comerciais podem ser 
rearranjadas para garantir o 
distanciamento social.

MAU EXEMPLO
Parnamirim, na Região 

Metropolitana de Natal, vai 
se consolidando como um dos 
piores exemplos de gestão 
na crise do coronavírus no 
Rio Grande do Norte. Sem 
fi scalização efi caz, o comércio 
da cidade funciona com 
aglomerações a qualquer 
hora do dia. A prefeitura 
encontra difi culdade até 
para distribuir cestas básicas 
para os estudantes que estão 
sem aulas. E, com 71 mortes 
por Covid-19 confi rmadas, a 
cidade não tem um leito de 
UTI sequer. Nem no hospital 
municipal de campanha.

RÁPIDAS

>> Hoje, 29 de junho, é Dia 
de São Pedro e São Paulo, Dia 
do Papa, Dia do Pescador, Dia do 
Dublador, Dia do Telefonista e Dia 
Nacional da Aviação de Segurança 
Pública do Brasil.

>> Nesta data, em 1915 - há 105 
anos - era fundado o ABC Futebol 
Clube. Maior campeão estadual no 
Brasil, com 55 títulos, o time também 
venceu a Série C de 2010.

>> A Liga Acadêmica de 
Fertilidade e Reprodução Assistida 
da UFRN (Lafra) promove live sobre 

o mundo da reprodução assistida. 
Nesta segunda, às 18h, no Instagram 
da Liga.

>> O Sistema CNA exibe palestra 
sobre a estrutura portuária brasileira. 
Com transmissão no YouTube da 
ACIRP, hoje, às 18h.

>> A UFRN organiza debate 
sobre a atuação de psicólogos 
para pessoas surdas. Será hoje, às 
20h30, no YouTube Letras Libras-
LPL2 UFRN.

>> A Fecomércio RN está 
fazendo atendimento por 

videoconferência. De segunda a 
sexta, 9h às 14h.

>> Em 1949, há 71 anos, a África 
do Sul implantava ofi cialmente o 
apartheid, regime de segregação 
racial.

>> O Observatur/RN divulgou 
que 74,8% dos potiguares pretendem 
viajar após a pandemia. Desses, 
28,9% preferem destinos domésticos.

>> As empresas juniores da 
UFRN elaboram e-books sobre 
temas diversos com objetivo de 
informar a população em geral. Os 

materiais estão no site da UFRN.
>> O Governo do RN, através da 

Sesap e Sesed, realiza testes rápidos 
em militares do Corpo de Bombeiros 
(CBMRN). Os servidores podem ir no 
Hospital da PM.

>> Para celebrar seu aniversário, 
o ABC começa a venda física da 
sua camisa comemorativa nesta 
segunda, na loja da ERK, localizada 
no Barro Vermelho.

>> Em 1974, há 46 anos,  
Isabelita Perón assumia a 
presidência da Argentina.
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SUBNOTIFICAÇÃO
A ação de testagem em 

massa da Prefeitura do Natal 
comprovou que é gigantesca 
a subnotifi cação de casos de 
Covid-19 na capital potiguar. 
Tanto na Arena das Dunas 
quanto no Ginásio Nélio Dias, 
nas últimas duas semanas, a 
média foi de 20% de exames 
com resultado positivo.

DESABASTECIMENTO I
Um relatório do Conselho 

Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) mapeou os 
estoques de medicamentos 
em unidades de saúde dos 
estados e apontou situação de 
desabastecimento de alguns 
produtos e risco de falta de 
outros nos próximos dias.

DESABASTECIMENTO II
Entre os medicamentos 

objeto da análise estão 
sedativos, anestésicos, 
bloqueadores 
neuromusculares e 
substâncias utilizadas na 
sedação e entubação de 
pacientes.

DESABASTECIMENTO III
O estado de Mato Grosso 

foi o que apresentou mais 
itens em falta (13), seguido 
por Ceará e Maranhão 
(12), Amapá e Tocantins 
(11), Rio Grande do Norte 
(10), Roraima, Amazonas e 
Bahia (9) e Pernambuco (8). 
Os estados completamente 
abastecidos são Alagoas, 
Minas Gerais, Paraná, Piauí, 
Santa Catarina e Sergipe.

CALAMIDADE
Mais de 70% das cidades 

potiguares já decretaram 
calamidade pública por causa 
do coronavírus. A Assembleia 
Legislativa já reconheceu 

“
Fiz para proteger
o presidente”

Advogado Frederick Wassef,
em entrevista à revista Veja, sobre ter abrigado 
Fabrício Queiroz em uma de suas propriedades

RADIODIFUSÃO
O Governo Federal publicou um decreto que altera o regulamento 

dos serviços de radiodifusão no País. A norma, assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro e pelo ministro Fábio Faria (Comunicações), deixa de 
exigir justifi cativa e estudo de viabilidade técnica quando uma emissora 
de rádio ou TV quiser ampliar a área de cobertura e muda prazos para 
solicitação do licenciamento da estação.

CRISE
O deputado estadual José Dias (PSDB) defende que o comércio 

seja reaberto, mesmo que gradualmente. “Esse mantra do ‘fi que em 
casa’ tem sido tão grave quanto o próprio coronavírus”, diz o deputado, 
referindo-se à crise econômica desencadeada pela pandemia.

#STOPBOLSONARO
A deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) aderiu à campanha 

#StopBolsonaroMundial, contra a política do Governo Federal no 
combate à pandemia do coronavírus. “Precisamos gritar para o mundo 
que este presidente e este seu governo genocida estão destruindo a vida 
da classe trabalhadora brasileira”, escreveu a parlamentar no Twitter.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A 

Todas as informações contidas nos artigos publicados nesta edi-
ção são de inteira responsabilidade dos autores, não traduzindo, 
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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CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE I S.A.
CNPJ: 24.895.239/0001-35

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais - R$)
Balanço Patrimonial (Não Auditado)

Nota 2019 2018
Ativo/Circulante 51.736.420 –
 Caixa e Equivalentes de Caixa 3 5.208.906 –
 Contas a Receber 4 10.500
 Adiantamento a Fornecedores 5 46.517.014 –
Não Circulante 13.009.390 221.205
 Imobilizado 6 13.009.390 221.205
Total Ativo 64.745.810 221.205

Balanço Patrimonial (Não Auditado)
Nota 2019 2018

Passivo/Circulante 1.728.171 7.808
Impostos a Recolher 7 133.741 267
 Fornecedores 8 1.593.047 7.541
 Provisão de IR e CS 9 1.383 –
Não Circulante 21.683 213.397
Partes Relacionadas 10 21.683 213.397
Patrimônio Líquido 62.995.956 221.205
 Capital Social 11 123.113.133 50.000
 Capital a Integralizar 11 (59.635.910) (50.000)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 1 –
 Prejuízos Acumulados (481.268) –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 64.745.810 221.205

Demonstração do Resultado dos Exercícios
Nota 2019

(Não Auditado) 
2018

Despesas Operacionais
 Despesas Gerais 12 (484.524) –
Prejuízo Operacional (484.524) –
 Despesas Financeiras 13 (4.230) –
 Receitas Financeiras 13 9.851 –
Resultado Financeiro 5.621 –
Prejuízo antes do IR e da CS (478.903) –
Contribuição Social (887) –
Imposto de Renda (1.478) –
Prejuízo do Exercício (481.268) –
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é 
necessária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Capital 
Social

Capital a  
Integralizar

Adianta- 
mento 

p/Futuro 
 Aumento  

de Capital

Prejuízos 
Acumu- 

lados Total
Saldos em 31/12/2018
 (Não Auditado) 50.000 (50.000) – – –
Aumento de Capital 123.063.133 (123.063.133) – – –
Pagamento do Capital – 63.477.223 – – 63.477.223
Adiantamento p/Futuro
 Aumento de Capital – – 1 – 1
Prejuízo do Exercício – – – (481.268) (481.268)
Saldos em 31/12/2019123.113.133 (59.635.910) 1 (481.268) 62.995.956

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019

(Não  
Auditado) 

2018
Prejuízo do Exercício (481.268) –
Variações no Capital Circulante: Contas a Receber (10.500) –
 Adiantamento a Fornecedores (46.517.014) –
 Impostos a Recolher 135.838 267
 Fornecedores 1.585.506 7.541
Gerado Pelas Operações: IR e CS Pagos (981) –
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades
 Operacionais (45.288.419) 7.808
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (12.788.185) (221.205)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades
 de Investimento (12.788.185) (221.205)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Recebimento/Pagamento Partes Relacionadas (191.714) 213.397
 Recursos Prov. da Emissão de Cotas de Capital e –
  Adiant. p/Futuro Aumento de Capital 63.477.224 –
Caixa Líquido Gerado (Consumido) pelas Atividades
 de Financiamentos 63.285.510 213.397
Aumento (Redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 5.208.906 –
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
 No Início do Exercício – –
 No Final do Exercício 5.208.906 –

5.208.906 –

Diretoria
Gabriela Autilio Ianhez

Leandro Kenji Kawahira
Contador

Luiz Flávio Cordeiro da Silva - CRC-1RJ 075.793/O-8 “T” SP
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-2SP 024.226/O-4

O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) criticou neste fim de sema-
na a pressa da Prefeitura do Natal 
para finalizar o processo de revisão 
do Plano Diretor, a lei que estabele-
ce diretrizes para a ocupação do solo 
na cidade e o planejamento urbano 
pelos próximos dez anos. De acordo 
com o parlamentar, o projeto deve 
ser analisado “de forma democráti-
ca, sem atropelos e sem a necessida-
de de disputas judiciais”.

Em uma série de publicações no 
Twitter, o senador – que é um dos 
pré-candidatos do PT à Prefeitura 
este ano – defendeu que o novo Pla-
no Diretor só seja votado em 2021, 
por causa da pandemia do novo co-
ronavírus e das eleições municipais 
marcadas para o fim deste ano. “Às 
portas das eleições não é hora de se 
aprovar uma mudança tão drástica 
na vida dos moradores de Natal”, 
argumentou.

Contrariando o Ministério Pú-
blico Estadual, o Núcleo Gestor do 
Plano Diretor – formado por repre-
sentantes da prefeitura e da socie-
dade – marcou para os dias 8, 9 e 
10 de julho a eleição dos delegados 
que participarão da conferência fi-
nal do processo. A escolha será de 
forma virtual, após autorização da 
desembargadora Zeneide Bezer-
ra, do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte.

Na conferência final, os delega-
dos vão definir qual será a proposta 
de revisão do Plano Diretor que se-
rá enviada para análise da Câmara 
Municipal de Natal. O processo está 
atrasado, pois o Plano Diretor deve 
ser renovado a cada dez anos. A úl-
tima revisão aconteceu em 2007.

A pré-minuta atual, elaborada 
após mais de um ano de discussões 
em audiências públicas, oficinas e 

reuniões do Conselho da Cidade do 
Natal, traz mudanças significati-
vas para o planejamento urbano da 
capital potiguar, como a autoriza-
ção para prédios de até 140 metros 
de altura (o limite atual é 90 me-
tros), o fim da área não edificante 
de Ponta Negra e a liberação para 
construções no entorno do Parque 
das Dunas.

“A proposta de um novo Plano 
Diretor para a cidade de Natal é 
extemporânea. Não se aprova uma 
alteração tão profunda nas regras 
de uma cidade dessa forma”, afir-
mou Jean Paul Prates, defendendo 
que o processo de revisão seja in-
terrompiodo.

Segundo o senador, caso apro-
vado da forma como está proposto, 
o novo Plano Diretor pode acar-
retar em uma alteração no clima 
da cidade, já que permite prédios 
maiores. “O novo Plano Diretor 
traz a possibilidade de construção 
de prédios ainda maiores dos que 
os que temos atualmente na cida-

de. Grandes construções verticais 
criam ilhas de calor e mudam o cli-
ma dos centros urbanos. Não que-
remos isso para Natal”, escreveu o 
senador, no último sábado (27).

Para Jean Paul Prates, é preci-
so “barrar” o processo. “Precisamos 
ter construções três vezes maiores 
que o Cristo Redentor e mais altas 
do que o Morro do Careca. Quem 
ganha com isso?”, complementou.

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, avalia que a minuta em 
discussão moderniza a legisla-
ção e fomenta o desenvolvimen-
to da cidade. Segundo ele, o atu-
al Plano Diretor deixou Natal 
“engessada”.

Jean Paul Prates diz que não 
é contra a discussão de uma atu-
alização do Plano Diretor. “Mas 
às vésperas da eleição, já que não 
se conseguiu consenso até agora, o 
processo deve parar e aguardar a 
escolha do prefeito/a e nova legis-
latura para ser retomado em bases 
legítimas”, finalizou.

Pré-candidato a prefeito de Natal, senador critica pressa para aprovação da nova lei

Novo Plano Diretor pode mudar 
clima de Natal, critica senador
Jean Paul Prates diz que projeto em discussão traz mudanças profundas
e que só deve votado em 2021, por causa da pandemia e das eleições

Meio ambiente

Edilson Rodrigues / Senado

A Câmara Municipal 
de Natal aprovou no últi-
mo sábado (27), em sessão 
extraordinária virtual, um 
projeto de lei complementar 
que dispõe sobre a estrutu-
ração da carreira médica no 
município de Natal e regu-
lamenta as gratificações es-
pecíficas da categoria.

O objetivo do projeto, 
enviado pelo prefeito Álva-
ro Dias, é incorporar aos 
médicos do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) a gratificação espe-
cífica de Atenção à Urgên-
cia e Emergência (Geaue). 
A matéria foi aprovada em 
primeiro turno pelos par-
lamentares. Antes de ir à 
sanção, precisa passar por 
nova votação.

Durante a votação, 
foram apreciadas três 
emendas. A primeira, que 
incorporava a mesma gra-
tificação aos diretores e ad-
ministradores de unidades 
básicas de saúde, de auto-
ria do vereador Fernando 
Lucena (PT); a segunda, 
de autoria da Comissão de 
Trabalho da Casa, que atri-
buía a gratificação a todos 
os servidores da saúde que 
trabalham no atendimento 
de urgência; e a terceira, 
de autoria da vereadora Ni-
na Souza (PDT), que prevê 
a gratificação temporária 
durante o período de pande-
mia e estabelece como fixa 
a partir de 2022. As duas 
primeiras foram rejeitadas 
em votação no plenário. A 
emenda proposta por Nina 
Souza foi aprovada.

“A única emenda que 
tinha legalidade e foi en-
cartada, inclusive dentro da 
Comissão de Justiça, é uma 
emenda que transforma 
a gratificação em caráter 
transitório, até o término 
da pandemia. E isso porque 
existe a Lei Complementar 
173, expedida pelo Gover-
no Federal, que dentro das 
várias medidas de ajuda 
aos municípios e estados, 
estabelece que tenha-se um 
controle do que está se pe-
dindo. Dentro desse contro-
le, os municípios não devem 
onerar suas folhas de paga-
mento até 31 de dezembro 
de 2021. Por isso, colocamos 
uma emenda dizendo que é 
uma gratificação transitó-
ria e fixa a partir de janeiro 
de 2022”, ressaltou Nina 
Souza.

Câmara de 
Natal aprova 
gratificação para 
médicos do Samu

Primeiro turno

A Fundação Getulio Var-
gas (FGV) informou que vai 
investigar a suspeita de plá-
gio na dissertação de mestra-
do do novo ministro da Edu-
cação, Carlos Decotelli.

O economista Thomas 
Conti apontou, no Twitter, 
possíveis indícios de cópia no 
trabalho, de 2008. Ele citou 
trechos  na dissertação idên-
ticos a um relatório do Banco 
do Estado do Rio Grande do 
Sul (Banrisul) para a Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM).

 “A Fundação Getúlio 
Vargas vai apurar os fatos 
referentes à denúncia de plá-
gio na dissertação do Minis-
tro Carlos Alberto Decotelli. 
A FGV está localizando o 
professor orientador da dis-
sertação para que ele possa 
prestar informações acerca 
do assunto”, informou a ins-
tituição de ensino no sábado 
(27). Procurado, o MEC não 
se manifestou.

O título de doutor do novo 
ministro da Educação tam-
bém está sob questionamen-
tos.  Franco Bartolacci, reitor 
da Universidade Nacional de 
Rosário, na Argentina, disse 
na sexta-feira (26) que De-
cotelli não concluiu o curso. 
“Cursou o doutorado, mas 
não o concluiu, pois lhe falta a 
aprovação da tese. Portanto, 
ele não é doutor pela Univer-
sidade Nacional de Rosário, 
como chegou a se afirmar”.

Depois da declaração, 
Decotelli atualizou o seu cur-
rículo na plataforma Lattes. 
Ele passou a declarar que 
teve “créditos concluídos” no 
curso de doutorado “sem de-
fesa de tese”.

FGV vai apurar
se houve plágio 
em mestrado
de Decotelli

Dissertação
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O sucesso das “lives” durante esse período de pandemia e iso-
lamento fez crescer o olho do Ecad, responsável por coletar 
pagamentos por uso de músicas no País. A malandragem foi 

admitida pela própria entidade ao afi rmar que já tem contratos com 
YouTube, Facebook etc. e recebe regularmente, mas que lives trans-
mitidas pelas plataformas ganharam destaque e o Ecad quer faturar 
mais com “execução pública musical”.

A cobrança é feita duas vezes pelo mesmo produto, a realização 
da live e pela transmissão. Afi nal, se não fosse transmitida, ninguém 
iria assistir. Na prática, o artista, que está impossibilitado de se apre-
sentar e cobrar ingresso devido ao isolamento, vai precisar pagar 
para trabalhar. É o fi m. A cobrança é de 7,5% do valor bruto dos 
patrocínios, retroativa a 20 de março. Mas devido à pandemia vai 
dar desconto e cobrar “apenas” 5%. Sem as lives, o Ecad arrecadou 
R$4,4 bilhões entre 2016 e 2019 e R$3,9 bilhões para músicos. E 
fi cou com os R$452 milhões restantes.

Ecad manobra para faturar 
em dobro com ‘lives’

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

AUTORITARISMO EXPOSTO
O ministro André 

Mendonça (Justiça) expôs 
o caráter autoritário das 
investidas contra “atos 
antidemocráticos”, ao lembrar 
que o movimento anarquista, 
fundado no fi m da década de 
1860, nega o poder formal e 
prega o fi m das instituições. 
O STF pretende prender seus 
ativistas?

PIADA INSTITUCIONAL
O procurador Marcelo 

Rocha Monteiro, do Rio de 
Janeiro, observou que no 
Brasil quem perde a eleição 
vai ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) e impõe sua 
política pública, anulando 
o mandato popular do 
governante.

COMEÇOU A CAMPANHA
O clima esquentou em 

Araraquara (SP) entre o 
prefeito Edinho Silva (PT), 
ex-ministro de Dilma, e o ex 
Marcelo Barbieri (MDB). Silva 
ouviu o que não queria, ao 
atacar Barbieri, que não será 
candidato este ano.

MINISTROS VAPT-VUPT
Uma “coalizão de 

deputados” vai reunir nesta 
segunda (29) sete ex-ministros 
da Educação dispostos a falar 
mal do governo. Metade deles 
fi cou menos de um ano no 
cargo e um deles foi demitido 
pelo telefone.

TEMPOS DE PIBÃO
“Em seus sete meses de 

governo, dr. Jânio fez o PIB 
brasileiro crescer 9,2%”, 
lembra Victor Eugênio, 80, 
sobre o também campo-
grandense Jânio Quadros, de 
quem foi secretário particular.

O “Apenso 70” do inquérito das Fake News, criado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) para investigar supostos ataques e ameaças 
a ministros e seus familiares, contém um laudo pericial que atesta 
não ter sido possível identifi car a existência da imaginada “rede de 
robôs” com mensagens fi nanciadas nas redes sociais. O ministro 
Alexandre de Moraes descobriu que os xingamentos vêm de contas 
que, na verdade, têm donos de carne e osso. Nada de robôs que tanto 
excitam fantasias.

MEME É SÓ UM MEME
As redes sociais têm 

linguagem própria, anárquica 
e livre. O que parece “sério”, 
não passa na maior parte dos 
casos de “memes”, provocações. 

OBJETIVO É ‘CAUSAR’
A dona de um salão 

de beleza que bomba nas 
redes sociais pregando o 

assassinato de Bolsonaro 
não é necessariamente uma 
homicida à solta.

APENAS OPINIÕES INCISIVAS
O PGR Augusto Aras 

reconheceu o “conteúdo 
incisivo”, mas admitiu que 
as mensagens são opiniões 
“protegidas pela liberdade de 
expressão”.

Inquérito de Moraes 
não acha batom, nem cueca

O presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte 
(Fecomercio), Marcelo Queiroz, 
tem bons motivos para estar pre-
ocupado.

Passados 100 dias de pande-
mia do novo coronavírus, a maioria 
das empresas do segmento que ele 
representa já baixaram na UTI, 
outras já fecharam as portas e a 
maioria precisará se reinventar 
completamente.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Queiroz fala francamente das di-
fi culdades do setor diante desse 
tsunami chamado coronavírus, 
mas faz um apelo aos empresários: 
não desanimem, muita coisa vai 
mudar.

AGORA RN - Nesses 100 
dias de boa parte do comércio 
fechada por conta da pande-
mia, qual o cálculo estimado 
de prejuízos dos setores do 
varejo e serviços, incluindo o 
setor hoteleiro do RN?

MARCELO QUEIROZ - Só 
entre 16 de março e 20 de junho, o 
comércio varejista potiguar deixou 
de faturar mais de R$ 300 milhões. 
Nos meses de abril e maio, cerca 
de 10 mil empregos formais foram 
perdidos só no comércio e serviços 
do RN. Nossa taxa de desemprego, 
que era de 11,2% em fevereiro, 
atingiu em maio 12,3%. Alguns 
especialistas afi rmam que, até me-
ados de outubro, cerca de 77 mil 
potiguares devem perder seus em-
pregos, entre formais e informais. 
É muita gente.

AGORA - Qual o impacto 
disso sobre os empregos e o fa-
turamento das empresas?

MQ - Passados 100 dias de iso-
lamento, temos hoje no Estado 46 
mil empresas fechadas por força 
dos decretos do Governo do Esta-
do. Estas empresas geram cerca 
de 51 mil empregos e pagam R$ 
60 milhões em salários. Além da 
folha de pagamento, ainda temos 
aluguel, contas de água, energia, 
internet, segurança, sistemas de 
vendas, impostos, fornecedores... 
É uma carga muito grande. Mes-
mo as lojas que têm o seu funcio-
namento permitido, por estarem 
inseridas nos estabelecimentos 
considerados essenciais, registram 
quedas entre 35% e 70% em suas 
vendas.

AGORA - Os segmentos que 
o senhor representa temem a 
possibilidade de uma segunda 
onda do novo coronavírus?

MQ - A segunda onda do novo 

coronavírus é uma possibilidade 
em todo o mundo. Países como 
a China, onde tudo começou, já 
começam a viver essa realidade. 
Aqui no Brasil, e consequentemen-
te no Rio Grande do Norte, não 
deve ser diferente. E pelo menos 
até que uma vacina seja encontra-
da e produzida em massa, o vírus 
é uma coisa com que todos nós 
teremos que aprender a conviver. 
Na situação crítica nós já estamos, 
então o que temos que fazer é aper-
feiçoar nossos conhecimentos para 
esse “novo normal”, com restrições 
de funcionamento e atendendo a 
todas as normas que são recomen-
dadas pelas autoridades de saúde.

AGORA - Quais os setores 
que, na sua avaliação, precisa-
rão de maior atenção no pós-
-pandemia?

MQ - Todos os setores, cada 
um com suas peculiaridades, pre-
cisarão de um olhar cuidadoso no 
período pós-pandemia. Mas acre-
dito que os setores de turismo e de 
eventos, que foram os primeiros a 
serem afetados, e os últimos que 
devem voltar a funcionar, precisa-
rão de um suporte maior.

AGORA - O senhor acredita 
que só medidas protocolares 
de biossegurança nos pontos 
comerciais serão sufi cientes 
para conter a velocidade de 
contágios?

MQ - Conter a velocidade de 
contágio é uma coisa que depen-
de de muitos fatores: a adoção de 
distanciamento entre clientes e 
colaboradores, o aumento dos cui-
dados de limpeza dos ambientes e 
equipamentos, disponibilização de 
álcool em gel a 70%, entre outras. 
A população dando sua parcela de 
contribuição, adotando as medidas 
de segurança e higiene, como o uso 
de máscaras. E o poder público ga-

rantindo o atendimento adequado.

AGORA - Tendo em vista a 
experiência de outros estados, 
que abriram o comércio e tive-
ram que voltar atrás, o senhor 
considera que os shoppings es-
tão prontos para voltar neste 
momento em Natal?

MQ - Dados da Associação 
Nacional de Lojistas de Shoppings 
apontam que entre 15% e 20% das 
lojas não irão reabrir suas portas 
após a retomada porque ou já que-
braram ou vão quebrar a qualquer 
momento. Aqui no Estado isso 
equivale a algo em torno de 150 a 
200 lojas fechadas, 1.300 empregos 
que podem se perder e R$ 2,14 mi-
lhões em massa salarial perdidos 
por mês. São dados bastante preo-
cupantes. Eu diria que, dentro dos 
critérios estabelecidos no plano 
de retomada da economia, sim, os 
shoppings estão prontos. E abrirão 
com toda a segurança possível.

AGORA - O senhor consi-
dera que existe cultura de boa 
parte do varejo potiguar para 
as soluções oferecidas pelo co-
mércio eletrônico?

MQ - A cultura do comércio ele-
trônico ainda não chegou a todos os 
estabelecimentos, principalmente 
nas micro e pequenas empresas. 
Mas a pandemia mudou o perfi l do 
consumidor, que, para não correr 
riscos, aderiu às compras online. E 
diante disso, as empresas, que re-
almente ainda possuem a cultura 
de balcão precisarão se reinventar.

AGORA - O que o senhor 
diria aos empresários potigua-
res neste momento como uma 
mensagem da Fecomércio RN?

MQ - Que não desanimem. 
Está na nossa gênese nos reinven-
tarmos e haveremos de fazer isso 
novamente nesta retomada.

Presidente da Fecomércio lamenta perdas do setor e cobra retomada das atividades

Teremos que aprender a conviver 
com o vírus, diz Marcelo Queiroz
Presidente da Fecomércio defende retomada das atividades econômicas e
diz que, entre março e junho, varejo do RN deixou de faturar R$ 300 milhões

Entrevista

Fecomércio RN / Reprodução
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 005/2020

TP N.º 005/2020 - Menor Preço Por Empreitada Global - Pavimentação a Paralelepípedo 
pelo método convencional no Bairro José Gadelha - data da sessão - 15/07/2020 às 09:00 
horas horário local. Informações e-mail licitacoesab@gmail.com.

Areia Branca/RN, em 26/06/2020
Antônio Lopes Neto

Presidente.

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO – LA

CERÂMICA J A DANTAS & FAMILIA LTDA inscrita sob o CNPJ: 70.149.497/0001-90, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Alteração– LA para operação das atividades de 
cerâmica vermelha, localizada na Fazenda Rajada, S/Nº, Zona rural, situada no município de 
Carnaúba dos Dantas- RN.

Josineide Zelia Dantas 
Sócia-Proprietária

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

EMPREENDIMENTOS OURO BRANCO LTDA inscrita sob o CNPJ: 37.466.162/0001-20, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambien-
te do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS para operação 
das atividades de cerâmica vermelha, localizado no Sítio Povoado Currais Novos, Nº 02, Zona 
rural, situada no município de Jardim do Seridó- RN.

Lucimário Pereira de Azevedo
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

M F DANTAS CERÂMICA EIRELI inscrita sob o CNPJ: 36.408.453/0001-07, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS para operação das 
atividades de cerâmica vermelha, localizado no Sit Rodovia Valdemar Candido de Medeiros, 
Nº 100, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN.

Marleide de Fatima Dantas 
Proprietária

O jornalista Sávio Hackradt, 
apresentador do programa “Sem 
Amarras”, da Rádio Agora FM 
(97,9), avalia que a governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima 
Bezerra, “passou a ideia de que se 
omitiu” no combate ao novo coro-
navírus ao ter terceirizado a gestão 
da pandemia aos seus auxiliares.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
o ex-chefe da Casa Civil da Pre-
feitura do Natal (na gestão Carlos 
Eduardo Alves) faz uma análise do 
cenário político local e nacional e 
fala sobre suas impressões para o 
pós-pandemia.

Confira:

AGORA RN - A imprensa 
tem sido constante alvo de 
ataques, sobretudo após a as-
censão do governo Jair Bolso-
naro. Você enxerga ameaça à 
atividade profissional exerci-
da pelos jornalistas?

SÁVIO HACKRADT - A pro-
fissão de jornalista está sempre 
sob ameaça. Nenhum governo 
gosta de ser investigado e ver seus 
podres nas páginas dos jornais e 
revistas, nos noticiários de rádios 
e televisões. O presidente Bolsona-
ro acha que pode tudo e estimula 
seus seguidores no ataque a jorna-
listas. Primeiro, ele não pode tudo, 
e, segundo, os ataques dele e de 
seus seguidores não intimidam os 
verdadeiros jornalistas. Imagina 
se não houvesse a imprensa para 
denunciar os governos como seria 
a nossa sociedade. A imprensa é 
um grande instrumento que a so-
ciedade tem para se proteger dos 
governos. E a imprensa brasileira 
tem cumprido esse papel.

AGORA - Qual é a sua aná-
lise em relação ao atual mo-
mento político do País? Vê ris-
cos de quebra da normalidade 
democrática?

SH - Bolsonaro, se pudesse, fe-
chava o Congresso e o STF para go-
vernar sozinho como um autocrata. 
Só não faz porque não pode. Mas 
sonha. E tem um pequeno grupo 
que o cerca que pensa em dar um 
autogolpe 24 horas do dia. Orienta-
do pelo “guru” Olavo de Carvalho, 
esse grupo bolsonarista sonha em 
ocupar e aparelhar as estruturas 
do Estado e tomar o controle. Com 
um governante como Bolsonaro, o 
risco vai sempre existir.

AGORA - Qual é sua análise 
geral em relação ao governo 
do presidente Jair Bolsonaro? 

E especificamente quanto ao 
enfrentamento da pandemia?

SH - Um governo medíocre do 
ponto de vista geral. Qual o ru-
mo do País? O que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, diz? O 
“Posto Ipiranga” abastece o País 
com quais programas, no sentido 
da industrialização, da infraes-
trutura, do comércio externo, do 
resgate de milhões de brasileiros 
que vivem abaixo da linha da mi-
séria e na linha da miséria? O mi-
nistro Guedes só fala para e com 
o mercado financeiro, que vive da 
especulação. Aliás, a origem dele 
é o mercado financeiro. Quanto a 
pandemia, Bolsonaro é simples-
mente um irresponsável e o maior 
responsável por essa tragédia de 
mortes pelo Covid-19.

AGORA - O RN conseguiu 
emplacar dois ministros no 
governo Bolsonaro: Fábio Fa-
ria e Rogério Marinho. Você 
considera que isso poderá re-
presentar efetivamente bene-
fícios para o Estado?

SH - Não creio em muitas 
coisas boas para o RN só por es-
sa condição de ter dois potiguares 
ministros. Mas, vamos aguardar 
e dar tempo ao tempo. A história 
nos dirá o resultado efetivo para os 
norte-rio-grandenses do trabalho 
dos dois ministros.

AGORA - Como está o de-
sempenho da gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra, em 
sua avaliação? No geral e em 
relação ao enfrentamento da 
pandemia.

SH - No geral, é um governo 
sem criatividade. Se você pegar a 
história recente do RN, de 1950 
para cá, vai ver que só tivemos 

dois governos que inovaram do 
ponto de vista de mudanças mais 
profundas no Estado. Aluízio Al-
ves, na década de 1960, e Cortez 
Pereira, na década de 1970. No 
mais, os governos, nesses mais de 
60 anos, foram o mais do mesmo. 
O RN precisa de um projeto de 
desenvolvimento arrojado para 
entrar no século XXI, no novo mi-
lênio. Continuamos em meados do 
século passado. Sobre a pandemia, 
acho que o Governo do Estado faz 
o que está ao seu alcance, no seu 
limite, com um presidente da Re-
pública negacionista atrapalhan-
do todos os governos.

AGORA - Pela primeira vez 
desde o início da pandemia, a 
governadora participou na se-
mana passada da coletiva de 
imprensa diária sobre a Co-
vid-19. Na sua opinião, Fátima 
Bezerra tem sido omissa até 
aqui na atual crise?

SH - A governadora falhou 
ao não assumir a linha de frente 
no combate à pandemia. Desde o 
primeiro momento, era para ela 
estar à frente, mesmo sendo uma 
pessoa de risco. O governo não 
tinha como protegê-la? Claro que 
é possível criar barreiras de pro-
teção para o governante. Passou 
a ideia de que se omitiu.

AGORA - Em Natal, o pre-
feito Álvaro Dias é o favorito 
para vencer as próximas elei-
ções municipais?

SH - Não vejo favorito na elei-
ção de Natal. Álvaro é quem tem 
mais intenção de votos, mas não 
passa de 30%. Isso não o classifica 
como favorito. Sem oposição, sem 
os concorrentes postos na disputa, 
falando sozinho todos os dias, e 
não rompe os 30%. Então, tem al-
guma coisa aí que não é boa para 
o prefeito.

AGORA - Como gestor pú-
blico que já foi, em sua opinião, 
qual deve ser a estratégia dos 
gestores para conseguir go-
vernar no pós-pandemia, con-
siderando o cenário de terra 
arrasada que se avizinha?

SH - Essa é uma pergunta 
para gênio responder. Até agora 
não vi, não ouvi e nem li nada que 
me convencesse de como será o 
pós-pandemia. Tudo que observei 
são especulações, especialmente 
de economistas. O que imagino é 
que o público e o privado vão ter 
que caminhar mais juntos.

Jornalista Sávio Hackradt

“Governadora falhou ao não assumir a 
linha de frente”, afirma Sávio Hackradt
Apresentador do programa “Sem Amarras”, da 97 FM, e ex-chefe da Casa Civil da Prefeitura do Natal (na gestão Carlos Eduardo), 
jornalista analisa cenário político local e nacional e como os governos enfrentam o desafio que é a pandemia do novo coronavírus

Entrevista

José Aldenir/AgoraRN

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO RN – FTI/RN – CNPJ 08.429.821/0001-50 

EDITAL ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES  
Pelo presente edital faz-se saber a todos os delegados representantes que em decorrência do estado 

de pandemia provocada pelo COVID-19 e em obediência as normas estabelecidas nas legislações estadual e 
municipal, bem como a profunda crise financeira que passa a FTI/RN, fica adiada a reunião do conselho de 
representantes do 1º semestre, para coincidir com a do final do exercício de 2020, em data a ser aprazada.  

 
Natal/RN, 26 de junho de 2020. 

Joaquim Bezerra de Menezes Neto – Presidente FTI/RN.  
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
A VALE RIOGRANDENSE MINERAÇÃO E BRITAGEM LTDA , CNPJ: 22.399.702/0001-22, estabelecida na rodovia RN 
118, KM 80, Sítio Saco, Itajá/RN, torna público que lhes foi concedida RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO de n° 
2018-118286/TEC/RLO-0042, da atividade de indústria de fabricação de concreto betuminoso usinado a quente, implantada 
em uma área de 40 hectares localizada na rodovia BR 304, s/nº, Km 107, Zona Rural, Assú/RN. A referida licença tem 
validade até 21/08/2025, concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA. 

 
THESS CLECIELY ARAÚJO        THAIRINE SILVA ARAÚJO 

CPF 088.227.764-29                    CPF 045.469.674-46 
Sócia Administradora                  Sócia Administradora 
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A maioria dos natalenses apoia 
a retomada das atividades econô-
micas, mesmo com a pandemia do 
novo coronavírus ainda fora de con-
trole. É o que mostra uma pesquisa 
do Instituto Exatus encomendada 
pelo Jornal Agora RN e pela Rádio 
Agora FM (97,9). Segundo o levan-
tamento, 66% dos entrevistados 
concorda com a reabertura do co-
mércio na capital potiguar, mesmo 
que de forma gradual.

Desde o dia 21 de março, como 
medida para evitar a proliferação 
do novo coronavírus, o Governo do 
Rio Grande do Norte proíbe o fun-
cionamento de diversos segmentos 
econômicos. Desde então, por de-
creto, a gestão estadual só autoriza 
o funcionamento dos estabeleci-
mentos considerados “essenciais”, 
como farmácias e supermercados. 
Outros setores, como o de restau-
rantes, só podem abrir para deli-
very ou para que clientes façam 

retiradas.
O atual decreto de isolamen-

to social vale até esta terça-feira 
(30). Ele estabelece o fechamento 
do comércio enquanto a pandemia 
não for controlada. Apesar disso, 
o setor produtivo espera uma fle-
xibilização das normas a partir 
de quarta-feira (1º). Entidades 
empresariais afirmam que a situa-
ção atual pode levar ao colapso de 
vários setores, com demissões em 
massa e fechamento de empresas 
por falta de faturamento.

Segundo a pesquisa Exatus/
Agora RN/97 FM, 31,3% dos nata-
lenses concordam com a reabertu-
ra do comércio e 34,7% “concordam 
parcialmente”. Outros 33% não 
concordam com a liberação das ati-
vidades econômicas e 1% não soube 
ou não quis responder à pesquisa.

Apesar do apoio à reabertura 
do comércio, que pode estimular 
aglomerações, a maioria dos entre-

vistados concorda com a opinião de 
especialistas de que o isolamento 
social é a estratégia mais eficaz 
para conter o avanço da Covid-19. 
De acordo com o Instituto Exatus, 
69,8% concordam integralmente 
com a estratégia e 19,6% concor-
dam parcialmente. 10% disseram 

discordar e 0,6% não soube ou não 
quis responder.

O levantamento Exatus/Ago-
ra RN/97 FM ouviu 1 mil pessoas 
em Natal entre os dias 19 e 21 de 
junho. A pesquisa tem margem de 
erro de 3,1% para mais ou menos. 
O intervalo de confiança é de 95%.

MAIORIA CONHECE ALGUÉM
QUE TEVE NOVO CORONAVÍRUS

Ainda segundo a pesquisa, a 
maioria dos natalenses conhece 
alguém que foi infectado pelo coro-
navírus. 61,8% dos entrevistados 
disseram conhecer alguém que 
tem ou já teve Covid-19, enquanto 
38% afirmaram que não conhe-
cem. 0,2% não souberam ou não 
quiseram responder.

Pouco menos da metade dos 
entrevistados também afirmou 
conhecer alguém que morreu 
por causa da doença. Segundo a 
pesquisa Exatus, 43,7% tiveram 
algum parente, amigo ou conheci-
do entre as vítimas da pandemia. 
55,4% não passaram pela situação 
e 0,9% não souberam responder.

Até este domingo (28), de acor-
do com a Secretaria Estadual de 
Saúde, 24.301 pessoas foram infec-
tadas pelo novo coronavírus no RN, 
sendo que 937 morreram. 

Comércio popular do Alecrim, em Natal, parcialmente aberto, com aglomerações

Para 66% dos natalenses, comércio
deve reabrir, aponta Instituto Exatus
Atual decreto de isolamento social vale até esta terça-feira (30). Norma estabelece o fechamento do comércio enquanto
a pandemia do novo coronavírus não for controlada. Pesquisa mostra que maioria conhece alguém que teve Covid-19

Pesquisa

José Aldenir / Agora RN

A equipe do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, avalia que será 
possível aprovar as mudanças le-
gais para a implementação do novo 
programa de assistência social pa-
ra a população carente, o chamado 
Renda Brasil, ainda neste ano. 
Algumas revisões de benefícios, 
porém, como a do abono salarial, 
dependem de alteração na Consti-
tuição - ou seja, têm de passar pelo 
Congresso e precisam do apoio de 
308 deputados e 49 senadores, em 
dois turnos de votação.

Para tirar o novo programa do 
papel e ampliar as transferências 
à população, a estratégia da equipe 
econômica é acabar ou reformular 
os programas considerados inefi-
cientes. A medida permitiria conci-
liar a demanda política por progra-
mas de transferência de renda com 
a manutenção do teto de gastos 
- regra constitucional que limita o 
avanço das despesas à inflação.

Com o objetivo de garantir o es-
paço fiscal, a área econômica con-
ta com uma solução política para 
impedir a ampliação do alcance do 
Benefício de Prestação Continuada 

Ministro Paulo Guedes estuda reformular os programas considerados ineficientes

Revisão de benefícios tem de 
passar pelo Congresso Nacional

Alteração

Adriano Machado / Reuters

CENTRAL EÓLICA TERRA SANTA SPE II S.A.
CNPJ: 24.894.829/0001-43

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstração do Resultado
2019

(Não Auditado) 
2018

Despesas Operacionais
 Despesas Gerais (146.623) –
Prejuízo Operacional (146.623) –
 Despesas Financeiras (3.991) –
 Receitas Financeiras 6.886 –
Resultado Financeiro 2.895 –
Prejuízo Antes do IR e da CS (143.728) –
 Contribuição Social (620) –
 Imposto de Renda (1.033) –
Prejuízo do Exercício (145.381) –
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é 
necessária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2019

(Não Auditado) 
2018

Prejuízo do Exercício (145.381) –
Variações no Capital Circulante: Contas a Receber (5.400) –
Adiantamento a Fornecedores (22.854.267) –
Impostos a Recolher 72.806 49
Fornecedores 982.948 7.541
Gerado Pelas Operações
IR e CS Pagos (945) –
Caixa Líquido Gerado (Consumido) 
 pelas Atividades Operacionais (21.950.239) 7.590
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado (9.061.786) (190.101)
Caixa Líquido Gerado (Consumido) 
 pelas Atividades de Investimento (9.061.786) (190.101)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Recebimento/Pagamento Partes Relacionadas (163.238) 182.511
Recursos Provenientes da Emissão de Cotas de Capital 33.814.667 –
Caixa Líquido Gerado (Consumido) 
 pelas Atividades de Financiamentos 33.651.429 182.511
Aumento (Redução) do Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 2.639.404 –
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
No Início do Exercício – –
No Final do Exercício 2.639.404 –

2.639.404 –

Balanço Patrimonial (Não Auditado)
2019 2018

Ativo/Circulante 25.499.071 –
 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.639.404 –
 Contas a Receber 5.400 –
 Adiantamento a Fornecedores 22.854.267 –
Não Circulante 9.251.887 190.101
 Imobilizado 9.251.887 190.101
Total Ativo 34.750.958 190.101

Balanço Patrimonial (Não Auditado)
2019 2018

Passivo/Circulante 1.062.398 7.590
 Impostos a Recolher 71.202 49
 Fornecedores 990.489 7.541
 Provisão de IR e CS 707 –
Não Circulante
 Partes Relacionadas 19.274 182.511
Total do Passivo Circulante 19.274 182.511
Patrimônio Líquido 33.669.286 190.101
 Capital Social 65.178.160 50.000
 Capital a Integralizar (31.363.493) (50.000)
 Prejuízos Acumulados (145.381) –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 34.750.958 190.101

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital 

Social
Capital a  

Integralizar
Prejuízos  

Acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 
 (Não Auditado) 50.000 (50.000) – –
Aumento de Capital 65.128.160 (65.128.160) – –
Pagamento do Capital – 33.814.667 – 33.814.667
Prejuízo do Exercício – – (145.381) (145.381)
Saldos em 31/12/2019 65.178.160 (31.363.493) (145.381) 33.669.286

Diretoria
Gabriela Autilio Ianhez Leandro Kenji Kawahira

Contador
Luiz Flávio Cordeiro da Silva
CRC-1RJ 075.793/O-8 “T” SP

Domingues e Pinho Contadores Ltda.
CRC-2SP 024.226/O-4

(BPC), aprovada pelo Congresso e 
que pode custar R$ 20 bilhões ao 
ano. O BPC é pago a idosos e pesso-
as com deficiência de baixa renda, e 
um número elevado de concessões 
é obtido pela via judicial. Medidas 
para diminuir a judicialização es-
tão sendo elaboradas pela Secreta-
ria de Previdência.

No ano passado, a ideia do 
governo era ampliar em R$ 4,5 

bilhões o Bolsa Família, que foi 
encolhendo nos últimos anos com a 
ausência de correção no valor dos 
benefícios pela inflação, eliminação 
de beneficiários e atrasos gigantes 
nas filas de pedidos. A pandemia 
da covid-19, que vai aumentar a 
população miserável do País, mu-
dou o tom do governo, que agora 
fala num programa robusto para 
suceder o auxílio emergencial.
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EOL MARAL I SPE S.A.
CNPJ: 33.486.289/0001-50

Demonstrações Financeiras para o Período de 9 Meses findo em 31 de Dezembro de 2019 (Valores expressos em Reais - R$)
Balanço Patrimonial

Ativo 2019
Circulante 32.868.071
 Caixa e equivalentes de caixa 3.642.264
 Contas a receber 4.342
 Adiantamento a fornecedores 28.915.534
 Despesas antecipadas 305.931
Não Circulante 9.813.392
 Imobilizado 1.802.025
 Intangível 8.011.367
Total Ativo 42.681.463

Passivo 2019
Circulante 251.975
 Impostos a recolher 11.771
 Fornecedores e contas a pagar 240.204
Não Circulante 8.219
Fornecedores e contas a pagar 8.219
Patrimônio Líquido 42.421.269
 Capital social 81.085.119
 Capital a integralizar (38.581.288)
 Prejuízos acumulados (82.562)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 42.681.463

Demonstração do Resultado
Despesas Operacionais 2019
 Despesas Administrativas (82.225)
Prejuízo Operacional (82.225)
 Receitas Financeiras 3
 Despesas Financeiras (340)
Resultado Financeiro (337)
Prejuízo do Exercício (82.562)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é 
necessária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  

Social
Capital a  

Integralizar
Prejuízos  

Acumulados Total
Subscrição de Capital 81.085.119 (81.085.119) – –
Pagamento do Capital – 42.503.831 – 42.503.831
Prejuízo do Exercício – – (82.562) (82.562)
Saldos em 31/12/2019 81.085.119 (38.581.288) (82.562) 42.421.269

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do Exercício (82.562)
Variações no Capital Circulante: Contas a receber (4.342)
 Adiantamentos a fornecedores (28.915.534)
 Despesas antecipadas (305.931)
 Impostos a recolher 11.771
 Fornecedores 240.204
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades Operacionais (29.056.394)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de Imobilizado e Intangível (9.813.392)
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades de Investimento (9.813.392)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Recebimento/pagamento Partes Relacionadas 8.219
 Integralização de capital 42.503.831
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades de Financiamentos 42.512.050
Aumento (redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 3.642.264
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
 No Início do Exercício –
 No Final do Exercício 3.642.264

3.642.264
Diretoria

Pierre Emmanuel Isaac Moussafir Leandro Kenji Kawahira
Contador

Luiz Flávio Cordeiro da Silva - CRC-1RJ 075.793/O-8 “T” SP Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-2SP 024.226/O-4

Pedro Trindade
Repórter

O Nordeste torna-se berço para 
o nascimento de São João anual-
mente no mês de junho, mas em 
2020 a celebração que movimenta 
os nove estados da região não terá 
aglomerações de pessoas dançando 
forró nas ruas nem filas de clientes 
nos comércios, bares e restauran-
tes. O setor cultural foi um pri-
meiros afetados pelas restrições 
impostas em razão da crise do novo 
coronavírus. E, para piorar a situ-
ação, mesmo com a potencial reto-
mada da economia nas próximas 
semanas, as atividades culturais 
serão um das últimas a reabrir as 
portas.

Responsáveis pela organização 
de shows e eventos, os produtores 
culturais que conduzem o setor 
da economia criativa neste perío-
do junino, como Amaury Junior, 
enfrentam atualmente os desafios 
da crise econômica e buscam novas 
estratégias para minimizar o im-
pacto gerado.

O produtor cultural conta que 
já estava com o projeto de São João 
pronto ainda no começo do ano, 
mas teve que cancelar todo crono-
grama do período em virtude da 
Covid-19. O prejuízo estimado é de 
R$ 300 mil e mais de 400 empregos 
formais e informais que deixaram 
de ser gerados pelo cancelamento 
dos eventos. Segundo ele, este é o 
pior balanço em 18 anos de traba-
lho. 

“É uma receita significativa que 
impacta a economia criativa do Es-
tado, desde os produtores até quem 
trabalha como técnico, garçom e 
ambulante. Costumamos dizer que 
é no São João que o sanfoneiro cor-
ta o cabelo, mas neste ano isto não 
foi possível”, comenta o produtor 
cultural que executou apenas 15% 
dos eventos planejados para 2020.

A economia potiguar deixou 
de movimentar R$ 94 milhões em 
virtude do cancelamento do Mos-
soró Cidade Junina. Considerando 
os grandes redutos juninos, como 
Campina Grande (PB) e Caruaru 
(PE), o prejuízo dos cancelamentos 
e adiamentos das comemorações 
chega a R$ 1 bilhão de reais. Se-
gundo informações da Prefeitura 
de Mossoró, durante os festejos 
juninos de 2019, a cidade recebeu 
mais de 1 milhão de visitantes. 

O produtor Amaury Jr., por 
sinal, cancelou algumas progra-
mações agendados até agosto, 
enquanto outras foram adiadas 

para outubro. Ele teme que em se-
tembro medidas de prevenção em 
massa ao novo coronavírus ainda 
não estejam disponíveis, como a 
vacina, e ele tenha que fazer novos 
adiamentos.

O produtor critica a postura dos 
governos que não determinaram o 
lockdown no início da pandemia a 
fim de evitar um maior contágio do 
vírus e garantir a retomada econô-
mica em curto prazo. “Não temos 
perspectiva. A cada semana o de-
creto é renovado. Não tem planeja-
mento, não temos norte. Estamos 
lidando com vidas nos mais diver-
sos sentidos. O tempo para agir e 
adotar as medidas necessárias já 
se esgotou”, desabafa.

A desaceleração da economia 
brasileira poderá causar um im-
pacto de R$ 46,5 bilhões em perdas 
e um encolhimento de 24% no setor 
da cultura e da indústria criativa 
em 2020, conforme previsão da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). O 
estudo revela que o período de abril 
a junho será o mais crítico, enquan-
to a recuperação gradual é prevista 
apenas para dezembro.

Com os estados e municípios 
registrando recordes de óbitos pelo 
novo coronavírus em junho, a ex-
pectativa é que a projeção da FGV 
seja concretizada. Na última sema-
na, o Rio Grande do Norte passou 
de 20 mil casos confirmados de 
Covid-19 e quase 900 óbitos pela 
doença foram registrados. 

Para auxiliar o setor cultural 
no enfrentamento da pandemia, o 
Plenário da Câmara dos Deputa-
dos aprovou, em 26 de maio, ajuda 
de R$ 3 bilhões durante a crise.

O “socorro” será repassado 
aos estados e municípios, que vão 
aplicar os recursos na renda emer-
gencial para os trabalhadores do 
setor, em subsídios mensais para 
manutenção dos espaços e em ou-

tros meios como editais, chamadas 
públicas e prêmios.

SETOR CULTURAL PEDE AJUDA
Amaury Júnior acredita que 

a ajuda pode contribuir tempo-
rariamente com a cultura, mas 
reivindica que os editais de sele-
ção busquem contemplar os mais 
diversos profissionais do setor, pois 
o momento pede unidade e solida-
riedade. 

“Torço para que tiremos uma 
grande lição de tudo que vivemos. 
Vimos a importância de ter um 
olhar atencioso para saúde, mas 
também para cultura. Todos foram 
beber na fonte da arte para enfren-
tar com mais ternura este momen-
to de dificuldades”, comenta.

O profissional espera que 
quando as atividades sociais forem 
retomadas, as pessoas tenham a 
confiança de frequentar os lugares 
que costumavam ir, como teatros, 
casas de shows e restaurantes.

O sentimento é partilhado por 

Cláudio Porpino, que já estava com 
uma festa de São João planejada 
e com artistas reservados desde 
fevereiro. “Se nenhuma medida de 
proteção a Covid-19 que permita 
andar em aglomerações for desen-
volvida nos próximos meses, gran-
des festas poderão não acontecer 
em 2020”, projeta.

No calendário de fim de ano de 
Natal há o réveillon e o Carnatal, 
que pode ter a celebração de trinta 
anos de existência sem festa, trios 
e foliões. 

A Destaque Promoções explica 
que para o evento entrar na aveni-
da em dezembro, conforme plane-
jado, as vendas devem começar, no 
máximo, em setembro. Para tanto, 
é necessário que haja protocolos 
que garantam a segurança dos fo-
liões e dos profissionais envolvidos.

“O futebol servirá de termô-
metro para realização de eventos, 
pois vai começar sem público, mas 
depois vai receber torcidas. Vamos 
observar, então, quais serão as me-

didas necessárias e as estratégias 
adotadas para trabalhar no pós-
-pandemia”, destaca Porpino.

O produtor cultural não nega a 
esperança em dias melhores, mas 
revela que a incerteza do momen-
to é “angustiante”. Ele acredita 
que apesar das lives terem tido 
grande aceitação do público, elas 
beneficiam apenas artistas conso-
lidados no mercado, que recebem 
patrocínio, enquanto outros profis-
sionais não têm o mesmo êxito. Ele 
reconhece o impacto negativo para 
o setor. “Um amigo meu na Bahia 
teve que cancelar mais de 200 con-
tratos. É um abalo financeiro ines-
timável que prejudica toda cadeia 
produtiva”, reflete.

INCERTEZA COM O FIM DO ANO
A realidade nordestina reflete 

o cenário nacional. De acordo com 
a presidente da Associação Bra-
sileira de Empresas de Eventos 
(Abeoc), Fátima Facuri, todos os 
seus 1.200 associados, de 12 esta-
dos, estão com a agenda quase toda 
bloqueada. “Estamos entrando em 
colapso, afundados no caos. Enten-
demos, obviamente, as posições da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), concordamos, mas alguém 
precisa fazer alguma coisa. Do 
jeito que está, parte das empresas 
vai quebrar, não tem saída. Este 
vai ser o nosso pior ano em muito, 
muito tempo”, afirma.

As atividades coletivas de qual-
quer natureza, públicas ou priva-
das, incluindo eventos de massa, 
shows, atividades desportivas, 
feiras, exposições, carreatas, pas-
seatas e congêneres, continuam 
vedadas pelo decreto do Governo 
Estadual. A decisão atende as re-
comendações da OMS, que compro-
vou por meio de estudos científicos 
a eficácia do distanciamento social 
na prevenção da Covid-19.

Pandemia do novo coronavírus cancelou festejos juninos por todo o Nordeste

Setor cultural potiguar amarga prejuízos 
econômicos com a pandemia da Covid-19
Responsáveis pela organização de shows e eventos artísticos, produtores culturais do Rio Grande do Norte enfrentam a 
crise econômica e buscam novas estratégias para minimizar o impacto gerado pela suspensão das atividades em 2020

Prejuízo

José Aldenir/AgoraRN
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O número de contratos do Fun-
do de Financiamento Estudantil 
(Fies) considerados inadimplentes 
praticamente dobrou no Rio Gran-
de do Norte após a chegada da pan-
demia do novo coronavírus. Entre 
janeiro e abril deste ano, segundo 
dados do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FN-
DE), 53.818 estudantes potiguares 
tinham dívidas com o financiamen-
to. Em 2019, no mesmo período de 
tempo, o número era de 28.540 con-
tratos endividados, o que represen-
ta alta de 88,57% na inadimplência 
com o programa federal.

Criado em 1999 pelo Ministério 
da Educação, o Fies é um programa 
destinado a financiar a graduação 
na educação superior de estudan-
tes matriculados em instituições 
privadas.

O aumento das dívidas do Fies 
foi registrado em todo o Brasil. Até 
abril, o país tinha 3,07 milhões de 
contratos inadimplentes. O núme-
ro é 91% maior que no mesmo perí-
do do ano passado, que somou 1,69 
milhão de estudantes com dívidas 
no financiamento. O dados foram 
obtidos pela Fiquem Sabendo, 
agência de dados especializada na 
Lei de Acesso à Informação (LAI).

Em meio a um dos piores mo-
mentos da economia brasileira, 
os números mostrem que a quan-
tidade de pessoas com dívidas no 
financiamento estudantil subiram 
de forma avassaladora. 

Em abril de 2019, havia 434,4 
mil pessoas com dívida no país. No 
mesmo período, em 2020, 790 mil. 

Segundo o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), que é responsável pelo 
programa de financiamento, há 
53% de inadimplência (com mais 
de 90 dias sem pagamento). Nos 
contratos em fase de amortização. 
No ano passado, eram 47%. Isto 
porque o número total de contratos 
também aumentou no período. 

O órgão publicou recentemente 
uma resolução que permite a sus-
pensão de parcelas do Fies enquan-
to houver o estado de calamidade 
pública por causa do novo corona-
vírus.

Estimativa da Associação Bra-
sileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (Abmes), realizada em 10 
capitais, revela que 42% dos estu-
dantes universitários devem aban-
donar as faculdades privadas neste 
ano, e o principal motivo é por não 
conseguir pagar as mensalidades, 
devido ao emprego ter sido afetado 
pela pandemia ou pelos pais que 
não estão conseguindo arcar com 
os custos. 

Além disso, instituições priva-
das tomam medidas como redução 
do valor das mensalidades e encai-
xam os alunos na plataforma de 
ensino à distância para que eles 
não sejam prejudicados. 

E, no mesmo período, a eva-
são — quando o estudante desiste 
do curso ou tranca a matrícula — 
também teve aumento de 32,5%. 
Para a entidade, a situação das 
inadimplências e evasões continu-
arem, ao final de 2020, pelo menos 
30% das instituições privadas po-
derão fechar as portas.

“O esforço de retenção precisa 
ser estratégico. Esse trabalho será 
mais forte que a captação de novos 

alunos”, avalia  Celso Niskier, dire-
tor-presidente da Associação Bra-
sileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (Abmes).

A entidade também sugere que 
o governo federal adote uma ex-
pansão das bolsas do Fies para ser-
vir de alternativa para os serviços 
já existentes. A entidade defende 
criação de linha de crédito educa-
tivo próprio para as instituições de 
ensino superior. 

“A Abmes tem trabalhado pa-
ra buscar linhas alternativas de 
financiamento para os estudantes 
e para as próprias instituições de 
ensino. Já fomos aos bancos, dis-
cutimos com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento (BNDES), com 
o Ministério da Economia, para 
mostrar a importância de dar ao 
setor o capital de giro necessário 
para financiar as instituições neste 
momento tão difícil”, pontua Celso 

Niskier.

PROPOSTA DE MUDANÇA
Na tentativa de minimizar as 

dificuldades dos alunos em rela-
ção ao pagamento de cursos uni-
versitários durante a pandemia 
de covid-19, o senador Weverton 
(PDT-MA) apresentou este mês 
projeto que cria o Programa Emer-
gencial de Apoio ao Financiamento 
de Estudantes do Ensino Superior 
(PEFies). O PL 3.025/2020 amplia 
a base de acesso ao Fies para estu-
dantes com renda máxima de até 
12 salários mínimos, enquanto du-
rar o estado de calamidade pública.

De acordo com a proposta, terão 
acesso ao programa emergencial 
estudantes sem diploma de curso 
superior, que não tenham sido 
anteriormente Fies e cuja renda fa-
miliar mensal for de até 12 salários 
mínimos (R$12.540). Hoje a renda 

máxima é de três salários mínimos 
(R$3.135). O financiamento tam-
bém beneficiará alunos com dívi-
das anteriores com as instituições 
de ensino e os alunos com bolsas de 
estudo parciais de 50% ou de 25% 
pelo Programa Universidade para 
Todos (Prouni).

O texto determina que a ta-
xa de juros anual máxima para o 
financiamento será igual à taxa 
básica da economia — do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custó-
dia (Selic) do Banco Central (BC). 
Os juros serão cobrados de acordo 
com a renda do beneficiário. Para 
estudante com renda de 1 até 3 
salários mínimos mensais, a taxa 
será de 0,5% ao ano; para os com 
renda de 4 até 7 salários mínimos 
mensais, os juros serão de 1% ao 
ano; e para aqueles com renda de 8 
a 12 salários mínimos mensais, se-
rá utilizada a taxa Selic, acrescida 
de 2% ao ano.

Além disso, também em maio, 
o Comitê Gestor do Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil (Fies) 
autorizou a suspensão das parce-
las dos contratos de financiamento 
estudantil concedidos com recursos 
do Fies, que estejam na fase de uti-
lização, carência ou amortização, 
durante o estado de calamidade 
pública em razão da pandemia de 
covid-19. O estudante que tiver in-
teresse em suspender as parcelas 
deverá se manifestar junto ao ban-
co até 31 de dezembro. A suspen-
são vale para os contratos que es-
tavam em dia antes da decretação 
do estado de calamidade pública, 
reconhecido em 20 de março, e será 
retroativa.

Até o mês de abril, o país tinha 3,07 milhões de contratos inadimplentes com o Fies

Número de estudantes inadimplentes no 
Fies tem alta 88,57% durante a pandemia 
Número de estudantes potiguares com parcelas em atraso do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies, passou de 53 mil 
registros entre janeiro e abril deste ano, o que representa 25 mil contratos a mais que no primeiro quadrimestre de 2019  

Dívida

José Aldenir/AgoraRN

Balanço da Associação Brasilei-
ra de Empresas de Limpeza Públi-
ca e Resíduos Especiais (Abrelpe) 
aponta aumento de 28% na coleta 
de resíduos recicláveis em todo o 
País no mês de maio, que considera 
apenas o lixo doméstico. O levanta-
mento foi feito com operadores de 
diversos municípios, de diferentes 
portes e regiões, que representam 
60% do mercado de limpeza urba-

na do Brasil.
O diretor presidente da entida-

de, Carlos Silva Filho, diz que esse 
resultado vem da maior permanên-
cia das pessoas em casa por causa 
da quarentena. “É fruto desse novo 
perfil de compra online, de embala-
gens para os alimentos, do delivery. 
Infelizmente, nós observamos esse 
aumento, mas isso não se transfor-
mou em reciclagem porque muitas 

centrais no Brasil tiveram a ativi-
dade suspensa e todo material co-
letado foi para aterros e lixões”, diz 
o presidente da entidade. 

A penúltima edição do relatório 
da Abrelpe trouxe uma pesquisa 
realizada pelo Ibope com pouco 
mais de duas mil pessoas, das 
quais 98% consideravam a reci-
clagem importante, mas 75% não 
fazia coleta seletiva. Pesquisa aponta que houve alta 28% na coleta de resíduos recicláveis no País

Quarentena faz aumentar coleta de 
materiais recicláveis em todo o Brasil

Ambiene

José Aldenir/AgoraRN
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A Receita Federal finaliza 
nesta terça-feira (30) o prazo para 
entrega das declarações do Impos-
to de Renda 2020. O limite, que 
termina todos os anos no dia 30 de 
abril, foi prorrogado em virtude da 
pandemia do novo coronavírus. A 
expectativa é de que 336 mil con-
tribuintes no Rio Grande do Norte 
entreguem a declaração.

Em todo o Brasil, segundo a Re-
ceita Federal, a estimtiva é de que 
sejam transmitidas 32 milhões de 
declarações. A prestação de contas 
é  obrigatória para quem recebeu 
rendimentos tributáveis superio-
res a R$ 28.559,70, e recebeu ren-
dimentos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior a R$ 
40 mil.

Também é obrigatória para 
quem obteve, em qualquer mês, ga-
nho de capital na alienação de bens 
ou direitos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizou operações em 
bolsas de valores, de mercadorias e 
de futuros. 

Segundo o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), os avisos que 
aparecem no momento do preen-
chimento da declaração não impe-
dem a transmissão do documento, 
enquanto os erros não permitem a 
transmissão pelo sistema da Recei-
ta Federal. “Dessa forma, todos os 
erros devem ser corrigidos, como 
CPF e CNPJ das despesas dedutí-
veis, dados dos dependentes e das 
fontes de rendimentos. Os avisos, 
como número do Imposto Predial 

e Territorial Urbano (IPTU) e do 
Registro Nacional de Veículos Au-
tomotores (Renavam), podem ser 
informados no próximo ano. Se 
for preciso precisar retificar por 
algum motivo, deve-se aproveitar e 
incluir”,explica o contador Adriano 
Marrocos, do conselho.

As retificações do documento 
podem ser feitas quantas vezes for 
necessário para a entrega da decla-
ração exata. Conforme Marrocos, 
caso a pessoa tenha deixado de in-
cluir algum dado que requeira a re-
tificação, deve fazê-lo de imediato. 
“Inclusive, ainda que a Receita Fe-
deral identifique uma pendência, 
há um prazo para o contribuinte 
reconhecer e retificar, arcando com 
eventuais diferenças a serem pa-
gas, antes que a própria instituição 
instaure um auto de infração, o que 
evita a cobrança de multa por ato 
administrativo”, explica Marrocos.

Ele diz que quando o contri-
buinte preenche a declaração, de-
ve optar pelo modelo simplificado 
ou o modelo completo. “A troca do 
modelo só pode ser feita até a data 
do envio obrigatório, que é 30 de 
junho. Após essa data, se a retifi-
cação indicar que a sua escolha não 
levará a um menor pagamento ou 
maior restituição, ela deverá ser 
mantida como originalmente esco-
lhido”.

Caso o contribuinte tenha im-
posto a pagar, pode parcelar o valor 
em até oito vezes, segundo o CFC. 
Mas devem ser observadas duas 
condições: o valor do imposto a ser 

pago deve ser  de, no mínimo, R$ 
100,00, e as parcelas não poderão 
ser inferiores a R$ 50,00. “Para im-
posto a pagar entre R$ 10,00 e R$ 
100,00, o pagamento será em cota 
única”, diz o contador.

É preciso considerar que as par-
celas serão atualizadas pela varia-
ção da taxa Selic (atualmente em 
2,25% ao ano) e acrescidas de 1% 
de juros. Quem optar pelo parcela-
mento e, posteriormente, mudar de 
ideia, pode fazer a mudança para 
cota única na página da Receita 
Federal no serviço Meu Imposto de 
Renda – Extrato da DIRPF.

Até o dia 30 de junho é possí-
vel fazer doações para os fundos 
da criança e do adolescente e para 
os fundos do idoso diretamente na 
declaração. As doações podem ser 

feitas nos três níveis administra-
tivos (nacional, estadual ou muni-
cipal), sendo necessário informar 
o destino (estado, Distrito Federal 
ou município) e o valor. Os limites 
são de 3% do Imposto de Renda de-
vido, apurado na declaração, para 
os fundos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e de até 3% para os 
fundos dos Direitos do Idoso.

MALHA FINA
Se por alguma inconsistência 

a declaração do Imposto de Renda 
ficar retida, isso significa que o ci-
dadão caiu na malha fina e a decla-
ração ficará na Receita até serem 
feitos os ajustes.

De acordo com Marrocos, as 
inconsistências mais comuns são 
ausência de informação de rendi-

mento recebido, principalmente 
pelos contribuintes com mais de 
uma fonte (mais comum são dois 
empregos), ou falta de dados sobre 
plano de saúde com toda a família, 
quando muitas vezes os membros 
da família não são dependentes. 

Para resolver a questão, o cida-
dão pode procurar um contador ou 
acessar o site da Receita Federal 
na opção Malha Fiscal – Atendi-
mento que direciona para o e-Defe-
sa, o serviço eletrônico para juntar 
documentos em processo fiscali-
zatório ou pedir a antecipação da 
análise da declaração. Em seguida, 
deve acessar o Malha IRPF – Pen-
dências, para contribuintes que es-
tejam com a declaração retida em 
malha fiscal, ou o Meu Imposto de 
Renda que leva a um ambiente on-
de é possível identificar todo o tra-
balho sobre a declaração, inclusive 
pendências”, diz em nota o CFM.

No caso de perder o prazo de 
entrega da declaração, deve-se pa-
gar uma multa, que é de R$ 165,74 
ou 20% do imposto devido, o que for 
maior.  Em seguida, é necessário e 
importante entregar a declaração. 
“Não há diferença em relação ao 
prazo. Com um dia ou 20 de atraso, 
a multa será a mesma. Ocorre que 
quanto mais demorar a regulari-
zar, mais provável será a instau-
ração de um processo de fiscaliza-
ção e suas consequências. Assim, 
procurar um profissional, contador 
ou técnico em contabilidade será 
de grande valia”, encerra Adriano 
Marrocos

Multa para quem não entregar declaração do imposto de renda é de R$ 165,74

Prazo para entrega da declaração do 
Imposto de Renda termina nesta terça
Receita Federal espera que mais de 336 mil contribuintes no Rio Grande do Norte efetuem a entrega da declaração ao fisco 
nacional; envio das informaçõs é obrigatório para quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2019

Limite

Marcos Vieira/EM

Um acordo costurado pelos 
presidentes da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), abriu espaço para que 
os deputados aprovem a proposta 
de adiamento das eleições tal como 
encaminhada pelos senadores. A 
informação é da CNN Brasil.

O texto que saiu do Senado pre-
vê que o primeiro turno seja adido 
para o dia 15 de novembro e o se-
gundo ocorra em 29 do mesmo mês.

Pelo acordo costurado com os 

líderes das duas casas, o Senado 
aprovará o projeto de autoria do se-
nador Jorginho Mello (PL-SC) que 
prevê a retomada da propaganda 
partidária. A proposta regulamen-
ta o chamado “horário gratuito” e 
estabelece a propaganda partidária 
gratuita de rádio e televisão com 
inserções de trinta segundos no in-
tervalo da programação nacional.

Com esse projeto aprovado, os 
deputados então se comprometem 
a aprovar a proposta de emenda 
à Constituição do adiamento das 

eleições ainda na sessão de terça-
-feira (30), ou na quarta-feira (1º).

Além da retomada da propa-
ganda partidária, o acerto entre 
Câmara e Senado envolve o reforço 
à ajuda financeira a prefeitos. O 
plano é que eles sejam beneficiados 
com socorro financeiro prorrogado 
até o fim deste ano. A ideia é alte-
rar as regras ao apreciar a medida 
provisória que foi editada para 
compensar estados e municípios 
por perdas de arrecadação com 
FPE e FPM.

Câmara e Senado negociam 
acordo para adiar as eleições

Articulação

Brasil confirma 552 novas 
mortes por coronavírus

Plataforma do Conass

O Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) 
informou que, até as 18h deste 
domingo (28), o Brasil tinha 
57.622 mortes e 1.344.143 casos 
em decorrência da Covid-19, do-
ença causada pelo novo corona-
vírus. Em 24 horas, foram regis-
trados mais 30.476 diagnósticos 
e 552 óbitos.

Os estados mais afetados 
pela epidemia são São Paulo, 
Rio de Janeiro, Ceará, Pará e 
Maranhão. Porém, o Ministério 

da Saúde relata que o vírus já 
foi diagnosticado em 88,6% dos 
municípios brasileiros e começa 
a ganhar força fora dos grandes 
centros urbanos, migrando para 
o interior do País.

No Rio Grande do Norte, 
de acordo com a Secretaria Es-
tadual de Saúde, foram confir-
mados neste domingo 48 novos 
casos e 28 óbitos. Com isso, o 
Estado agora tem um total de 
24.301 casos confirmados, com 
937 mortes.
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Nuvens de poeira originárias 
do deserto do Saara, no norte da 
África, geralmente afetam pessoas 
com problemas respiratórios crôni-
cos; mas, neste ano, elas são mais 
uma preocupação em meio à pan-
demia de Covid-19

Em sua jornada habitual de 
milhares de quilômetros do norte 
da África, partículas de poeira do 
deserto do Saara já chegaram nes-
ta semana ao sudeste do México 
e a vários países do Caribe. Todos 
os anos, mais de 100 milhões de 
toneladas de poeira são levadas do 
deserto pelo vento, de acordo com a 
Administração Nacional Oceânica 
e Atmosférica dos EUA, e grande 
parte chega à Europa e à América.

A Administração Nacional Oce-
ânica e Atmosférica dos Estados 
Unidos (NOAA) prevê que a coluna 
de poeira do Saara continuará se 
movendo em direção ao oeste pelo 
Mar do Caribe, alcançando áreas 
do norte da América do Sul, Améri-
ca Central e da Costa do Golfo dos 
Estados Unidos, o que inclui o Nor-
deste do Brasil, nos próximos dias.

“A intensidade maior deve fi car 
no Oceano Atlântico, mas vamos 
observar com cuidado as previsões 
de correntes de ventos em altos 
níveis. A camada geralmente tem 
entre três e cinco quilômetros de 
espessura e encontra-se a uma al-
tura de um a dois quilômetros na 
atmosfera”, explica Eduardo Sávio 
Martins, presidente da Fundação 
Cearense de Meteorologia e Recur-
sos Hídricos (Funceme).

Ao chegar ao território mexica-
no, o líder da estratégia do governo 
para a pandemia, Hugo López-Ga-
tell, pediu à população do sudeste 
do país que tome medidas de pre-
caução. “As partículas têm um ta-
manho entre 2,5 e 10 mícrons, que 
são as partículas respiráveis. En-
tão, elas podem entrar pelo nariz 
e pela boca e alojar-se na traqueia, 
nos brônquios ou até alvéolos dos 
pulmões”, explicou o epidemiologis-
ta. As nuvens de poeira geralmente 
afetam pessoas que já têm doenças 
respiratórias crônicas, como asma, 
enfi sema ou bronquite crônica, que 
fazem parte da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC). E es-
sas pessoas são mais vulneráveis 
a complicações se pegarem o novo 
coronavírus. A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) explica que 
o perigo desse fenômeno “reside 
no conteúdo de bactérias, vírus, es-
poros, ferro, mercúrio e pesticidas 
que a poeira carrega”.

COMO SE PROTEGER?
Idealmente, evite a exposição 

prolongada à poeira do Saara. Por-

Todos os anos, mais de 100 milhões de toneladas de poeira são levadas do deserto 

Nuvem de poeira “Godzilla” gera 
preocupação dos meteorologistas
Fenômeno vindo do deserto do Saara, no norte da África, que já alcançou 
o Caribe, na América Central, é o maior e mais intenso dos últimos 50 anos

Meio Ambiente

Nasa

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitantes: a Sra. MARIA JOSÉ DA COSTA OLIVEIRA, brasileira, comerciante, casada, portadora da cédula de Identidade 
RG n° 1726949, inscrita no CPF/MF n° 965.950.514-00, e, o Sr. JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, 
casado, portador da cédula de Identidade RG n° 10267527, inscrito no CPF/MF n° 517.262.974-20, ambos residentes e 
domiciliados na Rua Gabiroba, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, 
Dr. José Soares de Miranda Neto, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 15.409, com escritório profissional 
na Av. Prudente de Morais, 507, sala 901, Ed. Djalma Marinho, Petrópolis, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: ‘terreno urbano localizado na Rua Gabiroba, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 189,00m² (cento e oitenta e nove metros quadrados), imóvel com inscrição de n° 1.0101.015.08.2370.0000.3 e 
sequencial de n° 1.003081.6 junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000. Tendo as 
seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P3 ao P4, com o Sr. Anibio Raimundo Correia Santos; ao Leste, do 
ponto P4 ao P1, com o Sr. Laercio Pereira Gomes;- ao Sul, do ponto P1 ao P2, com a Rua Gabiroba;- e, ao Oeste, do ponto 
P2 ao P3, com a Sra. Maria Jose da Costa Oliveira.   Imóvel não registrado junto ao registro de imóveis de Tibau do Sul/RN. 
O valor atribuído a este imóvel é R$ 30.000,00. Os requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 
(dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
 Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam  o Sr. Anibio Raimundo Correia Santos, bem como, 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no 
prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 29/06.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas da 
DATANORTE, em sua sede social, na praça Augusto Severo, 264/266, Ribeira, 
nesta capital, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, de 15 de 
dezembro de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019.

Natal (RN), 25 de junho de 2020.
A DIRETORIA

DATANORTE – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN
CNPJ. Nº 08.314.874/0001-25

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Imetame Energia LTDA, inscrita no CNPJ 00.271.874/0009-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, as seguintes licenças: 
- Renovação de Licença Simplificada, em favor do empreendimento, acesso ao poço petrolífero 1-RPV-01(Paz), 
medindo 110 metros de extensão, localizado no Campo de Iraúna, no município de Mossoró-RN. 
- Renovação de Licença Simplificada, em favor do empreendimento, acesso ao poço petrolífero 7-GC-07 
(Amizade), medindo 320 metros de extensão, localizado no Campo Galo de Campina, no município de Governador 
Dix-Sept Rosado-RN. 
- Renovação de Licença Simplificada, em favor do empreendimento, acesso ao poço petrolífero 7-GC-08 
(Perseverança), medindo 425 metros de extensão, localizado no Campo Galo de Campina, no município de 
Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
- Renovação de Licença de Operação, em favor do empreendimento, Linha de Surgência Associada ao poço poço 
petrolífero 7-GC-12 (Fidelidade), localizado no Campo Galo de Campina, no município de Governador Dix-Sept 
Rosado-RN. 
- Renovação de Licença de Operação, em favor do empreendimento, Linha de Surgência Associada ao poço 
petrolífero 7-GC-13 (Atitude), localizado no Campo Galo de Campina, no município de Governador Dix-Sept Rosado-
RN. 

Sergio Fantini de Oliveira -   Diretor de Sustentabilidade  
 PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Licença de Operação para 2 poços produtores de petróleo de códigos UPN-013 e UPN-034. Pertencentes ao ativo de 
Produção de Mossoró (ATP-MO), localizados no Campo de Produção de Upanema, situados no município de Upanema/RN. 
Renovação Licença de Operação para quatro linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-LV-0059-RN-A, 7-
LV-0062-RN-A, 7-LV-0063-RN-A, 7-LV-0064-RN-A com destino a Estação Coletora de Livramento, localizado no município 
de Caraúbas/RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BAL-0061A-RN com produção escoada para 
Estação Coletora BAL-A. Localizado no município de Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-BE-0014-RN, com 
produção escoada para Estação BE. Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Boa Esperança, Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença de Operação para 02 (dois) poços de petróleo de códigos 7-FC-0012-RN, 7-FC-0014-RN, com 
produções escoadas para Estação Coletora de Fazenda Curral. Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Fazenda 
Curral, município de Mossoró/RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de Código 7-PJ-0044-RN, com produção escoada para a 
Estação Pajeú. Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Pajeú, Mossoró/RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código, com destino 7-BAL-0056-
RN e Estação Coletora de BAL- A. Localizada no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-BAL-0055-RN, com 
destino a Estação Coletora BAL-A. Localizada no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de 
Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência poço petrolífero de código 7-BAL-0061A-RN, com 
destino a Estação Coletora de BAL- A. Localizada no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação Licença de Operação para 37 (trinta e sete) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-PJ-0005-
RN, 7-PJ-0003-RN, 7-PJ-0019-RN, 7-PJ-0020-RN, 7-PJ-0021-RN, 7-PJ-0026-RN, 7-PJ-0027-RN, 7-PJ-0032-RN, 7-PJ-
0033-RN, 7-PJ-0034-RN, 7-PJ-0035-RN, 7-PJ-0036-RN, 7-PJ-0037-RN, 7-PJ-0040-RN, 7-PJ-0041-RN, 7-PJ-0043-RN, 1-
PJ-0001-RN, 3-PJ-0002-RN, 7-PJ-0006-RN, 7-PJ-0007-RN, 7-PJ-0008-RN, 7-PJ-0009-RN, 7-PJ-0010-RN, 7-PJ-0011-RN, 
7-PJ-0013-RN, 7-PJ-0017-RN, 7-PJ-0022-RN, 7-PJ-0024-RN, 7-PJ-0029-RN, 7-PJ-0030-RN, 7-PJ-0031-RN, 7-PJ-0039-
RN, 7-PJ-0042-RN, 7-PJ-0044-RN, 7-PJ-0045-RN, 7-PJ-0038-RN, 7-PJ-0046-RN. Localizadas no Polo RFQ, Campo de 
Produção de Pajeú, Município de Mossoró/RN. 
Renovação Licença de Operação para 39 (trinta e nove) linhas de surgência dos poços petrolíferos de códigos 7-LOR-
0001-RN, 7-LOR-0005-RN, 7-LOR-0006-RN, 7-LOR-0007-RN, 
7-LOR-0009-RN, 7-LOR-0011-RN, 7-LOR-0012-RN, 7-LOR-0013-RN, 7-LOR-0014-RN, 7-LOR-0015-RN, 7-LOR-0017-RN, 
7-LOR-0018-RN, 7-LOR-0019-RN, 7-LOR-0020-RN, 7-LOR-0021-RN, 7-LOR-0022-RN, 7-LOR-0023-RN, 7-LOR-0024-RN, 
7-LOR-0026-RN, 7-LOR-0027-RN, 7-LOR-0028-RN, 7-LOR-0030-RN, 7-LOR-0033-RN, 7-LOR-0034-RN, 7-LOR-0035-RN, 
7-LOR-0037-RN, 7-LOR-0039-RN, 7-LOR-0041-RN, 7-LOR-0043/44-RN, 7-LOR-0045-RN, 7-LOR-0046-RN, 7-LOR-0047-
RN, 7-LOR-0048-RN, 7-LOR-0049-RN, 7-LOR-0050-RN, 7-LOR-0051-RN, 7-LOR-0053-RN, 7-LOR-0054-RN, 7-LOR-0055-
RN, com destino a Estação Coletora LOR. Localizadas no Polo RFQ, Campo de Produção de Lorena, Governador Dix-Sept 
Rosado/RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 3-JAN-0003-DRN, com produção escoada para 
Estação Coletora Jaçanã. Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção Jaçanã, município de Apodi-RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (um) oleoduto RFQ/LV (6" x 30 km), saída da estação coletora Riacho da 
Forquilha e chegada da estação coletora Livramento. Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha, 
município de Apodi-RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de Código BAL-0075A-RN. Localizado no Polo RFQ, 
Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (uma) Linha de surgência do poço petrolífero de Código 7-BAL-0075A-RN e 
destino a Estação Coletora de BAL. Localizada no Polo RFQ, Campo de Produção de Baixa do Algodão, município de 
Governador Dix-Sept Rosado-RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de código 7-LV-0050-RN, com 
produção escoada para Estação Coletora Compressora LV-A. Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de 
Livramento, Caraúbas /RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (um) poço petrolífero de código 7-ASB-0006D-RN, com destino a EC Asa 
Branca. Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença de Operação para 01 (uma) linha de surgência do poço petrolífero de 
código 7-ASB-0006D-RN, com destino a EC Asa Branca.  Localizado no Polo RFQ, Campo de Produção de Asa Branca, 
Felipe Guerra/RN. 
Renovação Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-ASB-0006D-RN. Localizado 
no Polo RFQ, Campo de Produção de Asa Branca, município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença de Simplificada para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 7-RFQ-0043-ARN. Localizado no 
Polo RFQ, Campo de Produção de Riacho da Forquilha, município de Apodi-RN. 
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SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00013/2020

O ServiçoSocial do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação 
da concorrência nº 00013/2020, cujo objeto é o fornecimento de Material para Higiene 
e Limpeza das Piscinas, conforme Edital e seus Anexos, em favor das  empresas A 
Pontual Comércio Eireli (08.307.807/0001-19) no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito 
mil e quinhentos reais) e Sanigran LTDA (15.153.524/0001-90) no valor de R$ 7.584,00 
(sete mil, quinhentos e oitenta e quatro reais).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

tanto, a recomendação é permane-
cer em ambientes fechados quando 
essas nuvens estiverem presentes. 
O maior cuidado deve ser tomado 
por pessoas que têm problemas 
como DPOC, bem como por idosos, 
mulheres grávidas e crianças, diz 
a OMS. Ele recomenda o uso de 

protetores faciais, como máscaras 
ou um lenço de pano úmido que 
cubra completamente o nariz e a 
boca. “Se você sentir uma sensação 
de que há um corpo estranho nos 
olhos, lave-os com água em abun-
dância. Lave as mãos antes de ini-
ciar o procedimento”, encerra.
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Dias após a aprovação do no-
vo marco regulatório do setor de 
saneamento básico, o diretor de 
Infraestrutura, Concessões e PPPs 
do Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BN-
DES), Fábio Abrahão, afirmou que 
um dos princípios do trabalho de 
modelagem dos projetos de conces-
são dos serviços de água e esgoto 
à iniciativa privada é “não deixar 
ninguém para trás”, desenhando 
modelos que incluam os municípios 
menores e mais pobres.

“O Brasil é desigual, tem mu-
nicípios menores, que precisam 
estar incorporados nas soluções de 
modelagem”, afirmou Abrahão, du-
rante o último de uma série de se-
minários online sobre saneamento 
que o BNDES promoveu ao longo 
desta semana.

O projeto de lei (PL) novo 
marco regulatório do saneamento 
básico foi aprovado em votação fi-
nal no Senado Federal na última 
quarta-feira (24) e agora aguarda 
a sanção do presidente Jair Bol-
sonaro. Um dos argumentos mais 

frequentes entre os críticos das 
novas regras é que, ao incentivar 
a concessão dos serviços de água 
e esgoto a operadores privados, as 
empresas só focariam nas cidades 
e bairros mais ricos, com menos 
problemas de inadimplências e in-
fraestrutura já estabelecida.

Ao encerrar a série de semi-

nários do BNDES, Abrahão citou 
ainda a capacidade de pagamento, 
evitando previsões de aumento de 
tarifas, o foco na universalização 
dos serviços e o equilíbrio econômi-
co-financeiro das concessões no lon-
go prazo como outros princípios do 
trabalho de modelagem de projetos 
do banco de fomento.

A Agência Brasileira de Pro-
moção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) lança nesta 
terça-feira (30) um importante 
instrumento de apoio à exportação 
no Rio Grande do Norte: a inaugu-
ração de um Núcleo do Programa 
de Qualificação para Exportação 
(PEIEX). Na região, o PEIEX será 
executado por meio de uma parce-
ria da Apex-Brasil com a Univer-
sidade Potiguar (UnP), integrante 
da rede Laureate, pelos próximos 
24 meses. O evento de lançamen-
to será realizado por meio de pla-
taforma virtual com transmissão 
online.

O Núcleo tem sede em Natal 
e em dois polos: um em Mossoró, 
polo produtor de frutas, sal e da 
cadeia produtiva de óleo e gás e 
um em Caicó, para atender as 
empresas da região. O objetivo é 
qualificar 150 empresas da região 
para que passem a comercializar 
seus produtos em outros países. A 
prioridade é atender empresas dos 
setores de alimentos e bebidas; fru-
tas; cosméticos e higiene pessoal e 

TI. Mas, no decorrer da execução 
do Programa, outros setores estra-
tégicos poderão ser incorporados. É 
a segunda edição do PEIEX RN na 
região, no período de 2016-2018, o 
programa atendeu 190 empresas.

No mesmo dia também será 
apresentado o estudo “Rio Grande 
do Norte - Perfil e Oportunidades 
de Exportações e Investimentos”, 
documento produzido com exclusi-
vidade pela Apex-Brasil e que traz 

panorama geral da economia do 
Estado e identifica o seu potencial 
exportador a partir de uma análise 
das exportações de bens e serviços 
e do perfil dos investimentos es-
trangeiros diretos naquela unidade 
da federação.

Em 2019, as exportações do RN 
totalizaram US$ 394,8 milhões, o 
que representou um aumento de 
42,47% em relação aos dados de 
2018. 

Modelagem dos projetos de concessão terão de abrigar pequenos municípios do País

Concessões de saneamento básico 
terão de incluir pequenas cidades

Apex-Brasil lança programa para 
capacitar empresas de exportação

Projeto de lei do novo marco regulatório do saneamento foi aprovado
em votação final no Senado Federal e agora aguarda a sanção presidencial

Marco Legal

Natal

José Aldenir / Agora RN

EOL MARAL II SPE S.A.
CNPJ: 33.486.296/0001-51

Demonstrações Financeiras para o Período de 9 Meses findo em 31 de Dezembro de 2019 (Valores expressos em Reais - R$)
Balanço Patrimonial

Ativo Nota 2019
Circulante 23.889.390
 Caixa e equivalentes de caixa 3 2.638.878
 Contas a receber 4 3.158
 Adiantamento a fornecedores 5 21.029.502
 Despesas antecipadas 6 217.852
Não Circulante 7.264.172
 Imobilizado 7 1.445.941
 Intangível 8 5.818.231
Total do Ativo 31.153.562

Passivo Nota 2019
Circulante 180.348
 Impostos a Recolher 9 8.698
 Fornecedores e contas a pagar 10 171.650
Não Circulante 7.059
Fornecedores e contas a pagar 10 7.059
Patrimônio Líquido 30.966.155
 Capital Social 11 58.970.996
 Capital a Integralizar 11 (27.939.029)
 Prejuízos Acumulados (65.812)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 31.153.562

Demonstração do Resultado
Despesas Operacionais Nota 2019
 Despesas Administrativas 12 (65.472)
Prejuízo Operacional (65.472)
 Despesas Financeiras 13 (340)
Resultado Financeiro (340)
Prejuízo do Exercício (65.812)
Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios apresentados, portanto não é neces-
sária a apresentação da demonstração do resultado abrangente.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  

Social
Capital a  

Integralizar
Prejuízos  

Acumulados Total
Subscrição de Capital 58.970.996 (58.970.996) – –
Pagamento do Capital – 31.031.967 – 31.031.967
Prejuízo do Exercício – – (65.812) (65.812)
Saldos em 31/12/2019 58.970.996 (27.939.029) (65.812) 30.966.155

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do Exercício (65.812)
Variações no Capital Circulante: Contas a receber (3.158 )
 Adiantamentos a fornecedores (21.029.502)
 Despesas antecipadas (217.852)
 Impostos a recolher 8.698
 Fornecedores 171.650
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades Operacionais (21.135.976)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
 Aquisição de Imobilizado e Intangível (7.264.172)
Caixa Líquido Gerado (consumido) pelas Atividades de Investimento (7.264.172)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Recebimento/pagamento partes Relacionadas 7.059
 Integralização de capital 31.031.967
Caixa Líquido Gerado (consumido) Pelas Atividades de Financiamentos 31.039.026
Aumento (redução) do Caixa e Equivalentes de Caixa 2.638.878
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
 No Início do Exercício –
 No Final do Exercício 2.638.878

2.638.878
Diretoria

Pierre Emmanuel Isaac Moussafir Leandro Kenji Kawahira
Contador

Luiz Flávio Cordeiro da Silva - CRC-1RJ 075.793/O-8 “T” SP Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-2SP 024.226/O-4

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Stelo Arcanjo de Paiva, CPF: 096.418.074-04, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença Simplificada para Carcinicultura, localizada na Fazenda Campo Alegre, 
Patané, Arez/RN.

Stelo Arcanjo de Paiva
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

 Finobrasa Agroindustrial S.A. – Fazenda Malheiros, CNPJ: 10.498.764/0002-93, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença Simplificada – LS, com prazo de validade até 14/08/2026, em favor do empreen-
dimento para OPERAÇÃO EM AGRICULTURA IRRIGADA, localizada em Rodovia RN 118 – KM 26 
– Fazenda Malheiros. Afonso Bezerra – RN.

Altamir Guilherme Martins
Diretor de Operações

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARIA ZILDA DA COSTA SILVA, CPF: 024.254.334-06, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Simpli-
ficada nº 2011-047786/TEC/LS-0734, com validade até 07/11/2019, para a extração de areia no leito 
do Rio Piranhas-Açú em uma área de 13,51 ha., com volume de extração de 1.200 m3/mês. A área 
localiza-se no Sítio Pendências de Cima, zona rural, Pendências/RN e está inserida junto a Agência 
Nacional de Mineração – ANM, sob processo n. 848.602/2011, com área total de 41,60 ha.

Maria Zilda da Costa Silva
Proprietária

Pedido de Licença Simplificada - LS

AÇÃO SERVIÇOS JORNALISTICOS E GRAFICOS EIRELI, CNPJ: 107.910.949/0001-21, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para construção de uma escola 
de ensino a distância, com 369, 60 m² de área construída, localizada na Rua João Lucas de 
Lima, S/N, bairro Missões no município de Apodi/RN.

AÇÃO SERVIÇOS JORNALISTICOS E GRAFICOS EIRELI
Maria Ieda da Silva

Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAGEM E COMPOSTAGEM EIRELI , CNPJ Nº 
28.266.822/0001-38, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para uma 
usina de reciclagem e compostagem localizada no Sítio do Cajueiro, nº 86, Zona Rural, Monte 
Alegre/RN.

Miqueias Platinni Alves Guedes
Sócio Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO FREI DAMIÃO LTDA inscrito sobre CNPJ 08.547.432/0010-10 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um Posto de abastecimento de Com-
bustíveis Líquidos com capacidade para 75.000L, localizado na Rua Dr Luiz Carlos 1250 – 
Frutilandia - Assú- RN

Hugo Nobre Cabral
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO FREI DAMIÃO LTDA inscrito sobre CNPJ 08.547.432/0003-90 torna público que 
requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um Posto de abastecimento de Com-
bustíveis Líquidos com capacidade para 75 m³ localizado na Rua Praça Conde Matarazzo 
57 – Centro - Assú- RN

Hugo Nobre Cabral
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

 A NORFRUIT NORDESTE FRUTAS LTDA, CNPJ 04.835.429/0001-50, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Operação (2020-148907/TEC/LO-0037) para a atividade de 
Agricultura Irrigada, localizada no Sitio Aroeira/Carrapicho, Município de Mossoró, Estado do 
Rio Grande do Norte.

José Heliton Severo de Almeida
Proprietário
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PREFEITURA DE NATAL ENVIA
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PREVIDÊNCIA COM AUMENTO
DE ALÍQUOTA DE 11% PARA 14%

Não é justo quem ganha um ou
dois salários mínimos também pagar
esta conta. Iremos propor emendas

para barrar essa injustiça.

“

Balanço do Disque 100 (Disque 
Direitos Humanos) aponta que o 
Rio Grande do Norte registrou, no 
ano passado, 30,5 denúncias por 
100 mil habitantes, relacionadas 
a casos de violações contra pesso-
as idosas. É o quarto estado com 
a maior quantidade desse tipo 
registro no país. Também lidera a 
estatística no Nordeste. Em núme-
ros absolutos, durante o ano 2019, 
foram mais de mil denúncias.

O Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) explica que o critério 
“por 100 mil habitantes” visa à 
obtenção de indicadores que per-
mitam comparar diferentes loca-
lidades, independentemente do 
tamanho da população.

No Nordeste, o RN é seguido da 
Paraíba, que ocupa o quinto lugar 
do país, com índice de 28,0. O local, 
que possui mais de 4 milhões de ha-
bitantes, teve 1,1 mil casos denun-

ciados de violência contra pessoas 
idosas. Em seguida, estão Ceará 
(21,4), Sergipe (20,0) e Piauí (20,0), 
que ocupam a 11ª e a 13ª posições, 
respectivamente. O décimo quinto 

lugar é de Pernambuco (17,8), se-
guido por Maranhão (17,1), que é o 
décimo sétimo do ranking. Alagoas 
(13,1) e Bahia (12,6) ocupam a 21ª 
e a 22ª.

RN é o quarto estado com a maior quantidade de registros de violência no país

RN lidera registros de violações 
contra idosos na região Nordeste
Balanço do Disque Humanos aponta que o Rio Grande do Norte registrou 
índice de 30,5 denúncias de agressão contra idosos por 100 mil habitantes

Dados

Eduardo Bovo / EBC

A Fundação José Augusto 
(FJA) iniciou discussão com prefei-
tos potiguares sobre a aplicação da 
Lei Federal de Emergência Cultu-
ral 1075/2020. A lei prevê auxílio 
fi nanceiro aos trabalhadores da 
cultura, espaços e grupos culturais. 
Espera-se que R$ 3 bilhões sejam 
revertidos para a classe artística 
brasileira em caráter emergencial, 
sendo cerca de R$ 30 milhões para 
o Rio Grande do Norte.

Aprovada pela Câmara dos 
Deputados e Senado, a Lei Aldir 
Blanc está no aguardo da sanção 
presidencial. “O poder público tem 
o dever de assegurar um apoio aos 
nossos agentes de cultura. É ur-
gente que o presidente a sancione”, 
declarou a governadora do RN, Fá-
tima Bezerra.

Junto com Crispiano Neto, 
presidente da FJA, a governadora 
mobilizou o evento virtual que con-
tou com a participação de diversos 
especialistas nacionais sobre o te-
ma municipalista e sua implicação 
prática. Crispiniano Neto expôs na 
reunião que a Cultura do RN está 
atuante em prol dos trabalhadores 
da cultura e cita como exemplo o 

edital “Tô em casa, tô na rede”, que 
contemplou 105 projetos, 53 da re-
gião Metropolitana de Natal e 52 
do Interior, com valor unitário de 
R$ 1.900, totalizando R$ 199.500.

“Estamos precisando de re-
cursos para reativar os espaços 
culturais. O que nós idealizamos 
é que esse dinheiro alcance quem 
precisa, que chegue a todos os luga-
res, que chegue aos quilombos, às 
comunidades rurais, aos indígenas.  
Essa foi uma das melhores lutas 
que participei, a mobilização pela 
Lei 1075/2020, a Lei Aldir Blanc”, 
encerrou Crispiniano.

Governo discute com prefeitos 
aplicação da Lei Aldir Blanc no RN

Cultura

Cultura do RN terá acesso a R$ 30 mi

José Aldenir / Agora RN
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Ana Loudes Bal
Repóter

“Septo surgiu de uma 
circunstância”, conta Alice 
Carvalho, artista, de 24 anos. 
Ela é roteirista e atua como a 
personagem principal de websérie 
Septo, Jéssica. Ela queria 
experimentar mais a linguagem 
cinematográfi ca, mas, após 
várias respostas negativas para 
testes em TV, ela se encontrava 
frustrada. “Isso muito se dava por 
causa do meu sotaque e da minha 
aparência. Eu não passava num 
crivo de padrão e eu só consegui 
enxergar isso hoje”, explica. 
Ela decidiu transformar sua 
frustração em um solo fértil para 
contar sua própria história.

A carreira de Alice Carvalho 
se deu pelo desejo dela ser atriz e 
ela diz que tudo foi acontecendo 
de uma forma muito natural. “Eu 
era uma criança muito hiperativa, 
dava muito trabalho, era muito 
danada. Então, desde pequena, eu 
meio que fui me aproximando do 
teatro com um viés terapêutico”, 
relata. Na sua trajetória, as coisas 
foram acontecendo: o primeiro 
espetáculo, o primeiro trabalho 
audiovisual e depois a faculdade 
de Artes Visuais. “As coisas foram 
acontecendo de uma maneira 
muito natural, não consigo nem 
dissociar o começo de quando eu 
já era. Mas acho que o primeiro 

REPRESENTATIVIDADE 
LÉSBICA NO 

AUDIOVISUAL NORDESTINO

Alice Carvalho, protagonista e roteirista, fala sobre a carreira 
como atriz e narra o surgimento da primeira websérie potiguar 

impulso veio dessa minha infância 
muito inquieta assim”.

Em 2016, Alice vinha de um 
término de relacionamento, ela via 
que aquele universo romantizado 
estava ruindo, então, ela decidiu 
escrever sobre isso. É aí que surge 
a história principal da narrativa 
de Septo: a relação de Jéssica e 
Lua. Na época, a artista decidiu 
procurar Pipa Dantas, que foi 
a diretora geral do projeto e 
atualmente, integra o coletivo de 
cinema Caboré Audiovisual. “Ela 
super comprou a coisa, por ela 
também ser LGBT e conseguimos 
desenvolver o que inicialmente 
seria um curta-metragem. E virou 
uma websérie”, narra ela.

“A série fala de uma vida 
artifi cial programada, que a 
personagem principal está 
querendo fugir. Ela é uma 
triatleta que vive muito 
condicionado a sua rotina de 
treinos, mas que em um belo 
momento, ela decide dar uma 
guinada na vida e entende que 
ser uma atleta não é mais o que 
ela quer fazer, quando ela se vê 
de cara para o abismo do câncer”, 
defi ne Alice.

Alice atuou na série Segunda 
Chamada, exibida na Rede Globo 
em 2019, podendo apresentar 
seu trabalho para todo o Brasil. 
A artista diz que Septo foi um 
cartão de entrada, tanto para 
ela quanto para os profi ssionais 

que participaram da realização 
do projeto, tendo impacto tanto 
pessoal quanto profi ssional nas 
suas vidas. Ela conta que nunca 
havia saído do país e fez sua

primeira viagem, para a 
Argentina, com o seu trabalho e 
dos seus amigos.

“Acho que para o audiovisual 
potiguar também houve impacto, 
de uma certa maneira e sem 
querer ser presunçosa, mas pelo 
fato de ter sido precursora em 
alguns segmentos, Septo pode 
abrir portas para que outros 
projetos de uma natureza muito 
parecida pudessem surgir. Tanto 
nas universidades, como outros 
realizadores, no interior, na 
capital. Talvez na própria cena. 
Eu me sinto orgulhosa, porque 
terminou ajudando muito do que 
virá”, conta.

Ela diz que é um tanto 
presunçoso falar que representou 
outras pessoas, mas pela 
diversidade trazida para a tela, é 
bastante natural que as pessoas 
se sintam representadas, afi nal, 
Septo foi a primeira websérie do 
estado potiguar e foi a primeira 
websérie lésbica do Nordeste. 
Em 2016, no Brasil, não haviam 
tantas quanto existem hoje. 
“Tanto para quem é LGBT, como 
para

o público nordestino, para 
quem aprecia o audiovisual 
potiguar, foi algo que trouxe uma 

SSSSeeeePOPOOOt

certa representatividade”, diz.
De uma forma geral, 

ainda existe uma falta de 
representatividade e de uma 
representação positiva em 
relação à comunidade LGBT. 
Segundo Alice, quanto mais obras 
estiverem sendo produzidas para 
desconstruir paradigmas, tabus e 
opiniões preconceituosas, melhor. 
Através da arte, é possível mudar 
o pensamento do outro, não só 
sobre ele, mas sobre o outro 
também.

“Dentro da nossa própria 
comunidade, existem diferentes 
formas de contar a mesma 
história, ou diferentes formas 
de abordagem do mesmo 
tema, sabe? Das nossas 
agruras, dos nossos tabus. 
Se alguém faz uma série 
com uma representação 
positiva, a pessoa vai 
se sentir bem com 
aquilo. O audiovisual 
é muito importante, 
é uma ferramenta de 
transformação da 
sociedade”, afi rma.

Para assistir 
todos os episódios 
da websérie, 
acesse a playlist 
do canal do 
YouTube do 
Brasileirissimos.

A série fala de uma vida 
artificial programada, que a 
personagem principal está 
querendo fugir. Ela é uma 
triatleta que vive muito 
condicionado a sua rotina 
de treinos, mas que em um 
belo momento, ela decide 
dar uma guinada na vida e 
entende que ser uma atleta 
não é mais o que ela quer 
fazer, quando ela se vê 
de cara para o abismo do 
câncer.” Alice Carvalho

"
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Na linha bolsonariana
O Ministério Público Federal 

(MPF) e o Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(MP/RN) precisaram expedir uma 
nova recomendação, na sexta-
feira (26), para que a Prefeitura 
de Natal cumprisse o sistema 
regulatório de leitos estabelecido 
no Estado, por meio da plataforma 
Regula-RN.

PIORA O CAOS
O MP é claro quando afi rma 

que “a não atualização do sistema 
pela capital potiguar difi culta o 
fl uxo de admissão de pacientes 
para tratamento da Covid-19”. Ou 
seja, ao não informar esses dados 
a Prefeitura piora ainda mais o 
que já está muito ruim.

NECESSÁRIO
A recomendação do órgão é a 

seguinte: Prefeitura, Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
e diretorias das unidades de 
saúde de Natal devem atualizar, 
na plataforma Regula-RN, as 
informações sobre número de 
leitos disponíveis para covid-19 
e os bloqueados, classifi cando-
os em UTI, semi-intensivo 
e enfermaria/retaguarda, 
assim como devem informar a 
quantidade de respiradores em 
funcionamento, os quebrados e 
os em manutenção.

MESMO CAMINHO
Com esse comportamento, 

percebe-se que a Saúde 
Municipal de Natal dá cada vez 
mais sinais de que segue à risca 
os passos do atual comando do 
Ministério da Saúde: implementa 
no protocolo de atendimento 
de pacientes com Covid-19 dois 
medicamentos sem comprovação 
científi ca (hidroxicloroquina e 
ivermectina) e deixa de informar 
ao governo estadual dados de 
internamento.

MAU EXEMPLO
Como se sabe, o Ministério 

da Saúde foi criticado por 
autoridades no mundo todo – 
incluindo a OMS - por falta de 
transparência nos dados sobre 
covid19 no Brasil, quando foi 
feita uma alteração pelo governo 
federal da forma de divulgação 
dos dados da pandemia.

 IMPORTANTE
Falando no Ministério 

Público... o órgão já avisou ao 
Instituto de Desenvolvimento 
da Educação (IDE), dirigido 
por Cláudia Santa Rosa, 
que instaurou procedimento 
administrativo a partir de 
documento encaminhado pela 
entidade sobre a necessidade 
de preparação das escolas para 
quando ocorrer o retorno às 
atividades presenciais.

CONTRIBUIÇÃO
A União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) também 
respondeu ao IDE, informando 
que elabora junto com o Unicef 
e outras instituições um 
documento orientador para 
a retomada das aulas e que 
o documento do IDE será de 
grande valia.

MOMENTO
A importância de um norte, 

de um guia, para os profi ssionais 
da Educação nesse momento em 
que se vislumbra a possibilidade 
de reinício de aulas presenciais é 
inegável.

NOVO
O retorno das aulas nas 

escolas exigirá não somente 
mudanças na forma de ensinar, 
como deverá ocorrer em meio 
a várias medidas de proteção, 
como as de higiene.

MUITO CEDO
Aliás, é bom que se diga que 

o anúncio da volta às aulas no 
Estado de São Paulo - a partir 
de 8 de setembro - gerou muitas 
reações negativas por parte 
das famílias, que consideram a 
retomada este ano uma atitude 
precipitada.

PLANOS
Na semana passada, 

repercutiu a notícia de que 
o ministro potiguar das 
Comunicações Fábio Faria 
irá trabalhar pela diminuição 
de custos da EBC – Empresa 
Brasil de Comunicação. Ele quer 
redução de gastos com pessoal e 
com aluguel de imóveis e deverá 
contratar uma consultoria de 
gestão para isso.

PEDRA NO CAMINHO
Isso porque, segundo o 

próprio Fábio, será difícil 
privatizar a Empresa Brasileira 
de Comunicação.

APROVEITAR MELHOR
Então, a ideia é enxugar 

gastos e apostar numa melhora 
do conteúdo exibido, com foco 
nos trabalhos desenvolvidos 
pelo Governo Bolsonaro, 
além de internacionalizar a 
sua transmissão para tentar 
“melhorar a imagem do Brasil no 
Exterior”.

NO DNA
“Ditadura impregnou 

polícia com valores e métodos 
repressivos”, diz matéria da 
Folha desse fi m de semana, que 
afi rma que a “continuidade do 
modelo de segurança do regime 
militar na Carta de 88 arrastou 
DNA da ditadura para era 
democrática”.

RÁPIDAS 
•Doentes convivem com o 

coronavírus por mais de cem dias, 
informa reportagem do El País 
Brasil, que alerta que os infectados 
continuam com sintomas da fase 
aguda do vírus após dois meses.

•Nove indígenas Xavante 

morrem em 24 horas com sintomas 
de covid-19, segundo denúncia de 
lideranças. Os índios da etnia já têm 
102 casos de infecção confi rmados.

•“Atabalhoada, inexperiente e até 
mal-intencionada. É assim que fi scais 
ambientais se referem à atuação 
das Forças Armadas desde que elas 

desembarcaram na Amazônia para 
conter o desmatamento, em maio”, 
diz matéria no portal UOL.

•Ao menos cinco ministros de 
Bolsonaro foram pegos na mentira 
com relação ao currículo, incluindo o 
mais recente deles, o novo ministro 
da Educação, Carlos Alberto Decotelli 
da Silva. 

Novo normal: Em casa mesmo, a bela blogueira 
Érika Nesi aproveitou o belo solzão que fez em Natal neste domingo

É quarentena: Atriz potiguar Titina Medeiros 
olhando “o mundo lá fora” 
com saudades. “Ai, se eu te pego”, disse ela

Festa Junina: Ministro 
Fábio Faria comemorando o São João em casa com a 
sua pequena Jane
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REALIDADE
Enquanto muitos no RN gritam pela abertura 

de comércio, serviços e afi ns, o Brasil se afasta de 
platô e volta a registrar um “aumento signifi cativo” 
de novos casos de covid-19. O Ministério da Saúde, 
que chegou a comemorar estabilização de casos, 
alertou semana passada para a interiorização da 
doença. “Com exceção do Norte, todas as regiões 
apresentaram crescimento”.



.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Quem trabalha em equipe ou sociedade precisará de 
muito jogo de cintura para conciliar seus interesses 
com os dos outros. Nem pense em bater de frente 
com chefes ou colegas: negocie! Na paixão, a Lua vai 
acentuar a sua sensualidade e promete fortes emoções.

Imprevistos ou confl itos em casa podem tenso o 
seu início de semana. Respire fundo e aposte na sua 
diplomacia para resolver qualquer situação. No trabalho, 
nem sempre a sua experiência vai apontar o melhor 
caminho: saiba ceder. 

Você vai iniciar a semana bem focada no trabalho e 
com disposição extra para cumprir seus compromissos. 
Pode ter alguma difi culdade para se concentrar ou para 
aprender algo novo, mas persista. A noite trará ótimas 
vibrações para sua vida amorosa.

Você pode ter problemas com fofocas, mentiras e 
intrigas hoje, por isso, pense bem no que vai dizer, 
proteja seus segredos e não acredite em tudo que 
os outros dizem. Confi rme as informações antes de 
tomar qualquer atitude. 

A Lua no seu paraíso astral garante um início de 
semana de muita sorte, criatividade e empolgação. 
Aproveite a boa maré para trabalhar com entusiasmo 
e abrir caminho para suas conquistas. Pode ganhar 
ou perder dinheiro de repente: controle os gastos.

Você pode fazer parcerias interessantes hoje, inclusive para 
colocar em prática um projeto para o futuro. Só não convém 
misturar dinheiro com amizade, pois pode ter problemas. 
Tenha cuidado, também, com fofocas e intrigas. Ciúme de 
amigo(a) pode indicar que esse lance é amor: avalie. 

Sociedade com parentes vai exigir muita calma e 
paciência nesta segundona. Controle suas reações 
para equilibrar os interesses e manter a harmonia. 
Pode enfrentar algumas disputas e rivalidades: confi e 
na sua experiência para se destacar. 

Se você quer brilhar e se dar bem no que faz, trate de 
arregaçar as mangas e mostrar o seu potencial, pois o 
sucesso não vai cair do céu. Evite bater de frente com 
chefes e autoridades: controle bem as suas reações. 
Apoie os amigos e conte com eles.

Os astros pedem cuidado com fofocas e mal-entendidos 
no trabalho. Defenda suas opiniões, mas certifi que-se de 
que será bem compreendida. Você também deve dar 
atenção à sua saúde para evitar complicações. À noite, 
família e romance podem disputar a sua atenção.

Você vai precisar de mais concentração para dar conta das 
tarefas, por isso, procure se isolar num canto mais calmo e 
silencioso. Evite confiar demais nas pessoas: avalie as intenções 
dos outros. Assunto de justiça pode gerar tensão ou decepção. 
Nas paqueras, investigue o alvo antes de se evolver.

Quando o assunto é dinheiro, é melhor não abusar da 
sorte. Controle bem os gastos e corte supérfl uos para 
não se apertar. Se tiver equilíbrio, pode até sobrar uma 
grana para um projeto futuro. Na paquera, será mais 
fácil puxar papo, mas não se prenda a quem já conhece.

A semana vai começar tensa, por isso, é muito importante 
controlar as suas reações e agir mais pela razão do que pela 
emoção. Pode se desentender feio com colega ou amigo(a): 
tenha jogo de cintura. Forte atração por alguém da turma, 
vai ser difícil resistir. 

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)

TV está ainda mais presente na vida de todos
Mesmo com algumas medidas de 

fl exibilização colocadas em prática e um número 
menor de pessoas em casa, os resultados da TV 
aberta e fechada continuam muito bons.

Em maio, o crescimento foi de 17% em 
relação ao mesmo mês do ano passado e com 
registros dos mais interessantes.

Por exemplo: considerando as 15 praças do 
PNT, a maior alta foi na região metropolitana 
de Campinas com 30%. Manaus, por sua vez, 
teve o menor número, muito em função do 
colapso no seu sistema de saúde.

São Paulo e Rio também tiveram aumentos 
bem signifi cativos, 15% e 18%, respectivamente.

Assim como em todas as regiões foi maior 
o tempo à frente da televisão, considerando o 
mesmo período de 2019: 6h18 nos canais abertos 
e 7h32 na TV paga.

Por aí, uma outra curiosidade: segundo a 
mesma medição do Kantar/Ibope, o carioca foi o 
que mais assistiu televisão, com 8h35.

Números que não deixam qualquer dúvida 
da televisão ainda mais presente na vida de 
todos.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

Bate-Rebate

DE UM LADO...
Dia desses, e isso por aqui 

chegou a ser abordado, Rachel 
Sheherazade usou as redes 
sociais para um esclarecimento 
sobre a sua situação no SBT.

Disse que estava cumprindo 
seu contrato normalmente e 
assim será até o último dia, em 
outubro. Nada assegurando 
sobre o futuro.

... E DE OUTRO
Difícil saber se existe alguma 

relação, mas o fato é que já 
de alguns dias a direção do 
SBT tem analisado o mercado, 
buscando um novo nome 
para apresentação dos seus 
telejornais.

E com alvo bem defi nido: tem 
que ser uma mulher.

 POR SUA VEZ
Franz Vacek, 

superintendente de Jornalismo 
da Rede TV!, também está 

em busca de uma nova 
apresentadora para o lugar de 
Mariana Godoy.

Carla Vilhena foi procurada e 
Fabiana Scaranzi também.

DETALHE
Não existe outra intenção na 

Rede TV! senão contratar uma 
nova apresentadora para o seu 
telejornal. Isso está muito claro, 
só para o telejornal.

Não existe a intenção de, 
com quem quer que seja, voltar 
com um programa nos moldes do 
“Mariana Godoy Entrevista”.

 DEMORA  
A partir do próximo dia 7, 

a série “Cine Holliúdy”, com 
Edmilson Filho e Letícia Colin, 
será reprisada na Globo, às 
terças-feiras.

Uma segunda temporada, 
primeiro para a Globoplay, está 
conversada, mas só deve sair em 
2022.

É ofi cial
A Globo, e não o Globoplay, 
está negociando com Benedito 
Ruy Barbosa (foto) a compra 
dos direitos de “Pantanal”, 
produzida pela falecida TV 
Manchete. A informação é que 
o negócio está bem avançado. 
Benedito se aposentou das 
novelas, mas a fi lha Edmara e 
o neto Bruno Luperi continuam 
contratados da Globo.

João Miguel Junior
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 O programa “#Provoca em casa”, 
do Marcelo Tas, nesta terça, na 

Cultura, recebe Paola Carosella... 
A jurada do “MasterChef” conta que 
é ativa nas redes socais e fala sobre 
o atual momento político e social do 

Brasil. Veruska Boechat, com 
a paralisação do “Aqui na Band”, 

fi cou sem função na emissora, mas 
há o desejo de aproveitá-la em novo 

projeto. Thaís Dias, apresentadora 
e repórter da Band Rio, estreia em 
julho com Joel Datena no “Bora 
Brasil”... No “Bora SP” vai 
continuar Maiara Bastianello.
No “Jornal da Band”, Joana 

Treptow vai fi car no lugar de Lana 
Canepa, durante as suas férias. 
Internamente, Silvio Santos já 
avisou que o “Fofocalizando” só 
voltará quando o programa puder 

contar novamente com as presenças 
de Leão Lobo e Décio Piccinini.  
O “Hoje em Dia”, da Record, está 
bem saudável. Tem conquistado 

audiências muito boas, sempre na 
cola da Globo.
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Apesar da pandemia do novo 
coronavírus, o surfista Italo Fer-
reira não perdeu o seu contato com 
o mar. Cumprindo a quarentena 
obrigatória em Baía Formosa, no 
Rio Grande do Norte, ele retornou 
às origens e está aproveitando o 
tempo livre para treinar ao lado dos 
amigos e passar mais tempo com a 
família. “A minha quarentena está 
sendo produtiva. Estou indo surfar 
todos os dias e também aproveito 
para pescar e jogar futmesa com 
os amigos”, contou o atual cam-
peão mundial, que admite estar 
preocupado com a propagação da 
covid-19.

“Estou me cuidando, seguin-
do todas as regras. Tento manter 
distância das pessoas porque não 
sabemos quem está infectado. 
Também tento ficar sempre com 
as mesmas pessoas e aproveitar a 
vida da melhor maneira possível. 

Sei que o mundo está passando 
por um dos seus momentos mais 
difíceis. Já pesquisei e vi que exis-
tiram outras pandemias, mas eu 
não vivi esse momento, e para não 
ficar pensando muito a gente tenta 
sempre fazer alguma coisa e ajudar 
outras pessoas que precisam”, com-
plementou o surfista.

Italo também diz que estar em 
Baía Formosa faz ele relembrar o 
passado. “Tenho vivido como se es-
tivesse no início da carreira, quan-
do eu entrei no surfe. Estou indo 
surfar com as mesmas pessoas 
que ficavam comigo quando eu era 
criança. Surfo por horas. A gente 
se diverte, joga bola em casa, tem 
o futmesa... Estou curtindo”, disse.

Questionado sobre o período 
pós-quarentena, o surfista acredita 
que “será difícil”. 

“Acho que a maior dificulda-
de vai ser abraçar as pessoas. Só 

estamos dando oi de longe, toque 
de ombro .. Não é legal. As vezes 
a gente precisa sentir um aperto 
de mão, um abraço, a energia da 

pessoa. Acredito que isso vai ser 
o mais difícil porque vamos estar 
com medo de chegar perto das pes-
soas”.

PRÓXIMAS COMPETIÇÕES 
- Com vaga assegurada nos 

Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, 
que serão em 2021, Italo diz que 
o momento é de aguardar. “Es-
tava ansioso para esse ano, mas 
infelizmente mudou tudo. O Brasil 
está bem representado em Tóquio”, 
avalia. 

O brasileiro também vive a ex-
pectativa para o retorno do Circuito 
Mundial. Por causa da pandemia, 
a World Surf League (WSL, na si-
gla em inglês) anunciou um novo 
formato para a temporada de 2021, 
com mudanças para decidir os cam-
peões. A partir do próximo ano, os 
dois melhores surfistas vão dispu-
tar um confronto direto no último 
dia da temporada. Como foi no ano 
passado, quando Italo conquistou 
o título decidido na final contra o 
compatriota Gabriel Medina em 
Pipeline, no Havaí. 

Ítalo Ferreira é um dos brasileiros com vaga assegurada nas Olimpíadas de Tóquio

Rotina do potiguar Ítalo Ferreira durante a 
pandemia tem surfe, pesca e até futmesa
Cumprindo a quarentena obrigatória em Baía Formosa, no litoral Sul do Rio Grande do Norte, o campeão mundial de 
surfe retornou às origens e aproveita o tempo livre para treinar ao lado dos amigos e passar mais tempo com a família

Isolamento

José Aldenir/AgoraRN

O retorno do Botafogo aos gra-
mados, neste domingo (28), pelo 
Campeonato Carioca, não ficou 
marcado apenas pelo placar elás-
tico de 6 a 2 sobre a Cabofriense, 
no Engenhão, mas também pelos 
protestos do time alvinegro, que 
é contra a retomada das partidas 
neste momento em que a pande-
mia do novo coronavírus ainda não 
está controlada.

A equipe entrou em campo com 
uma faixa com a frase “protocolo 
bom é o que respeita vidas”. Além 
disso, o técnico Paulo Autuori pre-
feriu não participar do jogo, em 
sinal de protesto, e acompanhou 
a partida das cabines, deixando o 
auxiliar Renê Weber no gramado.

O treinador havia sido suspen-
so pelo TJD do Rio de Janeiro por 
15 dias após criticar a Ferj em uma 
entrevista, mas obteve liminar 
concedida pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) para 
dirigir o time. Mesmo assim, prefe-
riu ficar de fora.

“O Botafogo retorna triste. A 
gente só ouve falar de futebol no 
Rio de Janeiro, todo mundo preo-
cupado com a doença, nosso técnico 

sob protesto, não aceitando essa 
situação, jogadores preocupados... 
Vamos entrar em campo achando 
tudo muito esquisito, não é o futebol 
que estamos acostumados a assistir 
e acompanhar, é uma outra coisa”, 
desabafou Carlos Augusto Monte-
negro, ex-presidente e atual membro 
do comitê gestor do clube, em entre-
vista ao SporTV antes da partida.

O movimento “Vidas Negras 
Importam” também foi lembrado. 
Após o início do jogo, na primeira 
falta que o Botafogo teve para co-
brar no campo de defesa, os jogado-
res se ajoelharam repetindo o gesto 
que vem sendo feito por personali-
dades do esporte em todo o mundo.

A atitude, porém, não foi combi-
nada ou faz parte do protocolo.

Time entrou em campo com faixa contra retomada do Campeonato Carioca

Volta do Botafogo aos gramados
é marcada por goleada e protestos

Campeonato Carioca

Vitor Silva / Botafogo FR

Os times do Campeonato Pau-
lista voltaram ao trabalho nos úl-
timos dias cercados de protocolos 
de segurança, mas uma restrição 
precisou ser deixada de lado por 
Santos e Palmeiras. Apesar da 
recomendação médica para se ter 
cuidado com pessoas acima de 60 
anos, grupo considerado de risco 
pelo novo coronavírus, os dois clu-
bes mantêm na rotina de treinos os 
dois respectivos técnicos. Vanderlei 
Luxemburgo, de 68 anos, e Jesual-
do Ferreira, de 74, não vão deixar 
de comparecer aos centros de trei-
namento.

As duas equipes consideram 
que as presenças de Luxemburgo 
no Palmeiras e do português Jesu-
aldo no Santos são fundamentais 
para o processo de retomada dos 
trabalhos. Os dois técnicos mais 
velhos do Paulistão têm coordena-
do os testes clínicos e físicos neste 
início de competição. Os treinado-
res, porém, têm cuidados especiais. 
O uso de máscaras, a utilização de 
álcool em gel e o distanciamento 
social têm sido mais rigorosos para 
os dois. Inclusive, no início desta 
semana o Santos enviou uma equi-
pe até a casa de Jesualdo para que 
ele pudesse fazer o exame do novo 

coronavírus sem precisar se des-
locar. No Palmeiras, Luxemburgo 
está sempre com a máscara e tem 
sido monitorado com frequência 
pelos médicos alviverdes. 

Apesar do protocolo médico 
da Federação Paulista de Futebol 
(FPF) não tratar sobre medidas 
para pessoas acima de 60 anos, o 
diretor médico da entidade, Moisés 
Cohen, avalia que o ideal é não ter 
no cotidiano do futebol profissional 
pessoas dessa faixa etária. “O me-
lhor seria não ter nos treinos pesso-
as do grupo de risco. Mas não tem 
como proibir a presença dos técni-
cos nos treinos”, explicou o médico 
da FPF

Técnicos mantêm a rotina em 
SP mesmo em grupo de risco

Futebol

Vanderlei Luxemburgo tem 68 anos

Agência Palmeiras


