
“Isso vai passar”:
a música otimista
de Filipe Toca
Novo single do artista potiguar nasceu no isolamento social e 
compõe o repertório da apresentação que ele fará nesta sexta-
feira (5) no Festival DoSol. Música foi gravada em casa, ele conta
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Câmara aprova lei
que proíbe fogueiras 
em Natal em junho

Fiscalização das 
regras de isolamento 
fica mais rígida no RN

Cientistas defendem 
lockdown com 
urgência na capital

Família aventureira
usa experiência do
mar para o isolamento

Proposta do vereador Cícero 
Martins (Progressistas) tem 
o objetivo de evitar agravos 
respiratórios neste período

Novo decreto ampliando 
quarentena terá maior apoio 
das forças policiais para o 
cumprimento das medidas

Esta é a segunda vez que 
Comitê Científico do Nordeste 
sinaliza a adoção das medidas 
pelas cidades potiguares

Habituada a viver longos 
períodos a bordo de um veleiro, 
família aventureira compartilha 
dicas e relatos

Festas juninas 05 “Pacto pela vida” 07 Isolamento 07

Schurmann 12

RN registra 26 mortes 
por Covid-19 em 24 
horas e chega a total 
de 367 óbitos

PM do RN investiga 
252 alunos-soldados 
por receberem auxílio 
federal de R$ 600

Governadora 
quer antecipar 
feriados para forçar 
isolamento no Estado

Dados apontam ainda que há 9.148 
casos confirmados da infecção, 
com 915 novos registros nesta 
terça. Na atualização de terça, eram 
8.233. Suspeitos são 19.659

Recomendação é para que 
alunos devolvam o valor. Caso 
fique provada a má-fé, o policial 
responderá administrativamente. A 
punição vai de detenção à exclusão

Se aprovada pela Assembleia 
Legislativa, lei permitirá a 
antecipação de feriados como o 
dos Mártires de Uruaçu e Cunhaú, 
comemorado no dia 3 de outubro

Pandemia 06 Irregularidade 05 Medida 04

Pandemia derruba 
arrecadação do RN, que 
espera socorro federal
Secretário de Finanças afirma que Estado perdeu cerca de R$ 340 milhões 
em receita após início do isolamento social. Primeira parcela de ajuda da 
União para recompor as perdas deve ser depositada na semana que vem
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O secretário-executivo 
do Ministério da Economia, 
Marcelo Guaranys, reco-
nhece que o governo federal 
precisa melhorar seus pro-
gramas de créditos para em-
presas e pessoas físicas.

Bom. Melhor tarde do 
que nunca.

Em entrevista ao jornal 
O Globo, nesta quarta-feira, 
ele assegurou que o gover-
no vai rever o programa de 
fi nanciamento da folha de 
pagamento das empresas, 
estruturar a medida de cré-
ditos para micro e pequenas 
companhias e lançar uma 
nova estratégia para levar 
crédito a médias empresas.

Falou também da adoção 
de medidas para fazer o País 
voltar a crescer no pós-crise, 
como a redução de encargos 
trabalhistas, que é um dos 
aspectos fundamentais pa-
ra tornar as empresas mais 
competitivas no pós-pande-
mia.

São medidas oportunas 
considerando as críticas 
generalizadas que o gover-
no vem sofrendo de que os 
recursos para as pequenas 
e microempresas não estão 
chegando à ponta devido à 
aversão dos bancos por risco.

Nesse sentido, facilitar o 
crédito ao máximo, desbu-
rocratizando os acessos de 
quem realmente precisa, é 
uma das estratégias funda-
mentais de uma economia 
que precisa pensar nos pós 
pandemia, quando empresas 
e pessoas estiverem mais 
pobres e o país mais endivi-
dado.

Nesse particular, não 
sem tempo, o governo come-
çou a entender que precisa 
urgentemente aprimorar 
seus programas.

Essa estratégia não é 
obstáculo a programas de ca-
ráter sanitário  e auxílio ao 
sistema de saúde, que é uma 
prioridade absoluta neste 
momento.

É só entender que são 
políticas que caminham jun-
tas, mirando objetivos em 
tempos diferentes, primeiro 
salvando vidas e depois re-
tomando ao crescimento da 
economia.

Sem atropelo e com deter-
minação.

Relatório produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) das Fake News mostra que o governo federal investiu 
dinheiro público para veicular 2 milhões de anúncios pu-

blicitários em canais que apresentam “conteúdo inadequado”. 
A lista inclui páginas que difundem fake news, que promovem 
jogos de azar e até sites pornográfi cos. Canais que promovem o 
presidente Jair Bolsonaro também receberam publicidade ofi cial.

O documento, produzido por consultores legislativos, tem co-
mo base informações da própria Secretaria de Comunicação So-
cial da Presidência (Secom) referente ao período de junho a julho 
do ano passado.

Segundo a análise dos consultores legislativos , a maior par-
te dos anúncios está relacionada à campanha do governo para 
promover a reforma de Previdência, aprovada no ano passado 
no Congresso. A verba da Secom foi distribuída por meio do pro-
grama Google Adsense, que paga um valor ao site a cada vez que 
um usuário clica na publicidade ou apenas visualiza.

No topo da lista dos que mais receberam verba pública para 
divulgar a publicidade ofi cial está o site “Resultados Jogo do Bi-
cho”, com 319.082 impressões. O jogo é proibido no Brasil.
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COMISSÃO TÉCNICA
O Governo do RN selecionou 

os jornalistas Ciro Pedroza, 
Daniel Lemos e Juliano Freire 
(titulares) e Carlos Peixoto e 
Vicente Neto (suplentes) para 
integrarem a subcomissão técnica 
de licitação que irá analisar 
e julgar as propostas de uma 
concorrência para contratar 6 
agências de propaganda pelo 
Governo do Estado - sendo 5 
para gerir a conta do Estado (R$ 
19 milhões) e 1 para comandar 
a publicidade do Detran (R$ 
5 milhões). Com a perda de 
validade da licitação passada, o 
Estado está desde fevereiro sem 
anunciar.

CIDE DIGITAL
Ex-banqueiro, o deputado 

federal João Maia (PL) atacou 
empresas que lucram no Brasil 
e enviam seus impostos para o 
exterior. “Queremos chamar a 
atenção de todos para a injustiça 
fi scal que ocorre, Isso não é 
certo”, diz ele, autor do projeto de 
lei que trata da chamada CIDE 
Digital.

BEM-VINDOS
As manifestações contra 

o governo federal, na visão do 
senador Jean Paul Prates (PT), 
devem ser entendidas como 
“legítima expressão de uma 
sociedade que já não suporta 
mais fi car calada”. “Todos os 
movimentos que se pronunciam 
contra os desmandos e o 
desgoverno Bolsonaro são bem 
vindos”, afi rmou.

VENEZUELANOS
O governo Fátima aprovou 

o regimento interno do Comitê 
Estadual Intersetorial de Atenção 
aos Refugiados, Apátridas e 
Migrantes do Rio Grande do 
Norte (Ceram/RN). Compete 
ao conselho “promover ações e 
coordenar iniciativas de atenção 
aos refugiados, apátridas e 
migrantes”.

OI, SUMIDO
A julgar por suas redes 

sociais, o deputado federal Fábio 
Faria (PSD) abandonou de vez o 
Rio Grande do Norte. Só dá São 
Paulo, SBT e Brasília. Há quem 
pergunte, nos bastidores, se ele 
lembra que foi eleito pelo Estado.

MANDATOS PRORROGADOS
Devido à pandemia, o 

secretário de Educação do 
Estado, Getúlio Marques, 
decidiu prorrogar o mandato 
dos diretores e vice-diretores 
nomeados para mandato pro 
tempore das escolas da rede 
estadual de ensino. Com isso, 
diretores e vice-diretores fi carão 
no mandato até 28 de dezembro 
de 2020. São 80 escolas, de um 
total de 610, nessa situação.

MANDATOS PRORROGADOS 2
A realização das próximas 

eleições deverá ocorrer no 
mês de novembro de 2020. 
A Secretaria de Educação 
informa que publicará edital 
com antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias, contados 
regressivamente do término do 
mandato em prorrogação.

“INÉRCIA”
O Ministério Público 

Estadual resolveu apurar “a 
inércia dos responsáveis pela 
cobrança dos débitos transitados 
em julgado no Tribunal de 
Contas do Estado”, em favor do 
Município de Serra de São Bento. 
Nesse mato tem cachorro.

BASTA O ALECRIM
O Comitê Científi co do 

Nordeste recomendou que o 
Governo do RN e as prefeituras 
de Natal e de Mossoró adotem o 
lockdown, a forma mais restrita 
de isolamento social, como 
combate à Covid-19. Se adotasse 
o lockdown apenas no Alecrim, 
a Prefeitura do Natal já faria 
um enorme bem à população do 
nosso Estado.

“Evito até respirar perto 
da minha filha”

Firmino Barreto
Médico que atua em UTI em Natal

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A 

      84 98117-1715

            AGORARN            AGORARN

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

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana 
Diretora Financeira

Tiago Rebolo
Editor geral

Anderson Barbosa  
Editor Online

Jalmir Oliveira 
Pauta

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

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 4 de junho, é o Dia Mun-
dial das Crianças Vítimas de Agressão, 
e Dia do Engenheiro Agrimensor.

>> Nessa data, em 1998 – há 
22 anos – o América Futebol Clube 
conquistava o Nordeste. Em um Ma-
chadão lotado, com 24.431 pessoas, 
o Alvirrubro bateu o estrelado Vitória 
comandado por Dejan Petkovic por 3 a 
1 para fi car com o título mais importan-

te da história do clube.
>> O RN registrou 26 novos óbitos 

em decorrência de Covid-19, dos 
quais 7 ocorreram nas últimas 24h, de 
acordo com a Sesap. Agora soma 367 
mortes.

>> A PM investiga recebimento 
indevido, por parte de 252 alunos/
soldados da corporação, do auxílio 
emergencial de R$ 600 pagos pelo 

governo federal como forma de ame-
nizar os efeitos da pandemia. Caso se 
confi rme a irregularidade, cada um terá 
que devolver o valor recebido.

>> A produção industrial brasileira 
desabou 18,8% em abril, na compara-
ção com março, atingindo o nível mais 
baixo já registrado no país.

>> Reduzir o distanciamento social 
pode levar a um aumento de 150% no 

número de infectados e mortos pelo 
coronavírus em 10 dias. A projeção é 
de um grupo de cientistas de universi-
dades de São Paulo.

>> A Prefeitura de Ceará-Mirim 
proibiu a queima de fogueiras juninas 
no município para inibir problemas 
de saúde respiratórios provocados 
pela fumaça, o que poderia difi cultar o 
combate ao coronavírus.

Notas&Informes
QUINTA-FEIRA, 04.06.2020Opinião2

TELEVISITA
No sistema penitenciário 

potiguar, foi instituída a televisita, 
modalidade virtual de visitação 
dos apenados por videoconferência, 
algo que antes só era permitido 
para parentes residentes distantes 
ou fora do Estado. A novidade é 
que a medida será permanente, 
mesmo após a pandemia.

APLICATIVO
O Governo do RN criou o 

aplicativo “SOS Mulher”, com o 
objetivo de receber denúncias de 
violência doméstica e familiar 
contra as mulheres.

CONVOCADOS
A governadora Fátima resolveu 

convocar os profi ssionais de saúde 
concursados. Os convocados fi cam 
dispensados temporariamente 
da inspeção médica ofi cial, que 
estabelece a apresentação de 
convocados à Junta Médica do 
Estado, no prazo de até 60 dias 
para a emissão do respectivo 
Atestado de Saúde Ocupacional.

CONVOCADOS 2
O atropelamento do rito 

admissional se deve à necessidade 
urgente de profi ssionais para 
combater o coronavírus.
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Editor geral

A arrecadação do Governo do 
Rio Grande do Norte registrou uma 
queda de quase 3% no primeiro 
quadrimestre de 2020. Em compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado (janeiro a abril de 2019), 
a receita orçamentária do Estado 
saiu de R$ 3,95 bilhões para R$ 
3,83 bilhões. A diminuição equivale 
a quase R$ 118 milhões – isso sem 
considerar a inflação.

No período, a despesa também 
caiu (- 2,11%), mas não menos que 
as receitas. Isso explica o fato de o 
comprometimento da receita com 
pessoal ter subido pela primeira 
vez na gestão da governadora Fá-
tima Bezerra. Agora, o índice está 
em 61,04%: bem acima do que é 
permitido pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (que é 49% da receita 
corrente líquida). No último quadri-
mestre de 2019, a taxa estava em 
60,59%.

Essas informações estão no 
Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária, que foi divulgado 
pela equipe econômica do Governo 
do RN no último sábado (30). O ba-
lanço, publicado no Diário Oficial, 
mostra as receitas e despesas do 
Estado nos quatro primeiros meses 
deste ano.

Em maio, cujo balanço ainda 
será fechado, os dados preliminares 
apontam que a situação foi bem 
pior. De acordo com o secretário 
estadual de Planejamento e Finan-
ças, Aldemir Freire, o Governo do 
Rio Grande do Norte perdeu apro-
ximadamente R$ 200 milhões em 
receitas só no mês passado.

Os números da arrecadação 
de ICMS, o principal imposto do 
Estado, refletem a situação dramá-
tica nas contas públicas. De acordo 
com o Portal da Transparência, em 
maio de 2020, o governo potiguar 
arrecadou R$ 362,8 milhões com o 
tributo. Em 2019, no mesmo mês, 
o recolhimento tinha sido de R$ 
440,9 milhões. Ou seja, só de ICMS, 
a arrecadação caiu 17,7% de um 
ano para o outro, o equivalente a 
R$ 78,1 milhões a menos.

O governo atribui a queda na 
arrecadação à diminuição do ritmo 
econômico provocada pela pande-
mia do novo coronavírus. Diversos 
segmentos estão com estabeleci-
mentos sem poder funcionar há 
dois meses, para evitar aglome-
rações. Apenas setores essenciais 
podem abrir as portas.

O controlador-geral do Estado, 

Pedro Lopes Neto, chama atenção 
para o fato de que, mesmo com a 
queda de receitas, o Estado regis-
trou superávit de R$ 31,4 milhões 
no resultado primário. A lei de di-
retrizes orçamentárias permite um 
déficit de R$ 691,9 milhões. Além 
disso, apesar do baque na arreca-
dação de maio, o governo conseguiu 
pagar os salários dos servidores pú-
blicos na data prometida.

AJUDA FEDERAL
Para atenuar a perda de arreca-

dação, o Governo Federal vai repas-
sar para estados e municípios cerca 
de R$ 60 bilhões em quatro parcelas 
mensais. A liberação do valor está 
prevista em uma lei complementar 
que foi sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro na semana passada.

Segundo as regras de partilha, 
o Rio Grande do Norte deve ser 
beneficiado com cerca de R$ 946 
milhões. Desse valor, R$ 597 mi-
lhões serão encaminhados para o 
Governo do Estado e R$ 349 mi-
lhões serão rateados entre os 167 
municípios.  

Com relação à verba do Go-
verno do Estado, R$ 442 milhões 
serão enviados para uso livre. O 
restante (R$ 155 milhões) deverá 
ser aplicado obrigatoriamente em 
ações de enfrentamento ao novo 
coronavírus.

Nesta quarta-feira (3), o secre-
tário de Planejamento e Finanças 
do RN disse que o dinheiro pode 

não ser suficiente para cobrir o 
prejuízo do Estado. De acordo com 
Aldemir Freire, o governo estadual 
perdeu cerca de R$ 340 milhões em 
receita após a pandemia forçar me-
didas de isolamento social.

Segundo o secretário, conside-
rando a perda já constatada até ago-
ra e a que o RN terá nos próximos 
meses, o dinheiro do auxílio federal 
servirá apenas para cobrir o rombo – 
e talvez nem seja suficiente.

“A compensação ajuda, mas 
suspeitamos que ela não será su-
ficiente para cobrir todo o período, 
porque a queda não ficará restrita 
a esse momento. A economia vai de-
morar a engatar uma marcha alta 
e as perdas podem se estender até 
o fim do ano”, afirmou Aldemir, em 
entrevista à Rádio Cidade.

Aldemir Freire cobrou agilidade 
do governo Jair Bolsonaro no envio 
dos recursos e disse que o dinheiro 
deveria ter sido depositado no mês 
passado. Em entrevista ao Agora 

RN na semana passada, o secretá-
rio de Finanças disse que pagar os 
salários dos servidores de maio foi 
um “deus nos acuda”.

Até agora, contudo, não há 
previsão para que os recursos se-
jam depositados para os estados. 
Nesta quarta, o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), disse que recebeu 
informações da equipe econômica 
do governo Bolsonaro de que a pri-
meira parcela será depositada até 
terça-feira (9).

“Liberando dia 9 é uma data 
próxima. O que demorou mesmo foi 
a sanção”, disse Maia.

ESTADO CORTA DESPESAS
Para fazer frente à queda na 

arrecadação, o Governo do Estado 
tem cortado gastos onde é possí-
vel, segundo Aldemir Freire. Ele 
ressalta a redução nos repasses 
para os demais poderes e órgãos 
que dependem de transferências do 
Executivo.

Em abril, o Executivo repassou 
R$ 108,6 milhões para os demais 
poderes, uma redução de 17,6% em 
relação ao que havia sido transfe-
rido em março (R$ 131,8 milhões). 
Em maio, houve uma nova redu-
ção, agora para R$ 104,3 milhões.

Além disso, foram vetadas, 
segundo Aldemir, a concessão de 
aumentos e novas contratações, ex-
ceto na área da saúde. “É cortar ao 
máximo este ano”, afirmou.

Arquivo: Secretário estadual de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, durante exposição na Assembleia Legislativa do RN

Pandemia derruba arrecadação do 
Estado, que ainda espera socorro federal
De acordo com secretário de Planejamento e Finanças, governo estadual perdeu cerca de R$ 340 milhões em receita após a 
pandemia forçar medidas de isolamento social. De janeiro a abril, redução foi de 3% com relação ao mesmo período de 2019
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R$ 3,83 bi

61,04%

17,7%

R$ 597 mi

9 de junho
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Arrecadação do Estado
entre jan. e abr. 2020

Comprometimento da receita 
corrente líquida com pessoal

Queda na arrecadação de ICMS, o 
principal imposto do Estado, entre 
maio de 2019 e maio de 2020

Verba que o Estado vai receber do 
socorro financeiro federal

Data prevista para depósito da 
primeira parcela do socorro federal

Economia vai demorar
a engatar uma marcha
alta e as perdas podem
se estender até o
fim do ano”

Aldemir Freire
secretário de Finanças do RN

“



Esperança. Apesar de o “Plano Mansueto” ter virado o socorro finan-
ceiro de R$ 60 bilhões para estados e municípios, a equipe econô-
mica do Governo do Estado ainda tem expectativa de que, passada 

a pandemia de Covid-19, sejam retomadas as negociações sobre o 
projeto original. Pela proposta – idealizada pelo secretário do Tesouro 
Nacional, Mansueto Almeida –, a União poderia avalizar empréstimo 
de até R$ 1,1 bilhão para o Rio Grande do Norte. O dinheiro, segundo 
a gestão Fátima Bezerra, serviria para pagar os salários atrasados dos 
servidores. Que são dois: dezembro e 13º de 2018.

A última que morre
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

COISAS DIFERENTES
Na opinião do senador 

Jean Paul Prates (PT-RN), 
o socorro financeiro não 
tem nada a ver com o Plano 
Mansueto. Enquanto a ajuda 
busca reparar perdas de 
arrecadação dos estados na 
pandemia, o Plano Mansueto 
pretendia fazer um grande 
ajuste fiscal no País, 
condicionando o aval para 
os empréstimos à adoção de 

medidas de arrocho pelos 
governos regionais.

STAND-BY
O secretário estadual de 

Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, espera que 
os debates em torno do Plano 
Mansueto sejam retomados no 
segundo semestre. Jean Paul 
Prates acredita que, no máximo 
até agora, o assunto deve voltar 
à pauta do Congresso.

COISAS DIFERENTES
Na opinião do senador Jean Paul Prates (PT-RN), o socorro 

financeiro não tem nada a ver com o Plano Mansueto. Enquanto 
a ajuda busca reparar perdas de arrecadação dos estados na 
pandemia, o Plano Mansueto pretendia fazer um grande ajuste 
fiscal no País, condicionando o aval para os empréstimos à 
adoção de medidas de arrocho pelos governos regionais.

ANDOU
O vereador Maurício Gurgel 

(PV) devolveu nesta quarta-feira 
(3), para a Comissão de Finanças 
da Câmara de Natal, o projeto 
da reforma da Previdência 
Municipal. Ele tinha pedido 
vistas na semana passada. 
Depois de devolver o projeto, 
Maurício Gurgel foi designado 
pelo presidente da comissão, 
Raniere Barbosa (Avante), como 
o relator da proposta. Ele terá 
uma semana para entregar o 
seu parecer – inclusive propondo 
mudanças no texto, se quiser.

SÍMBOLO
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, precisa explicar melhor 
as críticas feitas ao governo 
Fátima Bezerra. Ontem, à 
Tribuna do Norte, o prefeito 
disse que a gestão estadual foi 
omissa no combate à pandemia 
por não ter aberto um hospital 
de campanha em Natal. Mas 
o Estado aumentou a rede 
assistencial de saúde, só que de 
forma descentralizada, em vários 
hospitais. Para o prefeito, só vale 
se tiver um prédio novo, com 
direito a descerramento de placa?

PRESCRIÇÃO VIRTUAL
Mesmo ele próprio 

reconhecendo que não há estudo 
científico comprovando qualquer 
eficácia na prática, o médico 

e deputado estadual Albert 
Dickson tem recomendado 
aos seus seguidores nas redes 
sociais que tomem ivermectina 
mesmo sem estar com sintomas 
da Covid-19. E o pior: tomar 
constantemente, para que o 
medicamento fique “na corrente 
sanguínea”. Em lives, Albert diz 
até a posologia e onde encontrar 
o remédio, frisando que algumas 
farmácias não exigem receita.

FACILITADOR
A versão atualizada do 

projeto do novo Plano Diretor 
tem um detalhe interessante. 
Se a lei for aprovada do jeito 
que está, a Prefeitura do Natal 
poderá aumentar o coeficiente 
de construção por decreto, ou 
seja, antes da próxima revisão. 
Para isso, só terá que ouvir três 
conselhos: o de Planejamento, 
o de Saneamento Básico e o de 
Trânsito e Mobilidade Urbana.

NOVO ROMPIMENTO
O prefeito Rosano Taveira, 

de Parnamirim, perdeu mais 
um apoiador nesta quarta-
feira (3). Agora, foi a vez 
de o vereador Pastor Alex 
(Solidariedade) anunciar o 
rompimento, elencando ações 
que demonstram, segundo 
o parlamentar, “falta de 
compromisso” da gestão com a 
população. 

*Com informações da Redação do Agora RN
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Parnamirim, vereador 
Irani Guedes (Republicanos), cri-
ticou a equipe de plantonistas da 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Nova Esperança por ne-
gar atendimento a uma paciente 
que passou mal na porta da unida-
de no último domingo (31).

Devido à superlotação, a UPA 
estava fechada para novos atendi-
mentos, o que levou uma mulher 
a aguardar por atendimento dei-
tada na calçada da unidade. Um 
vídeo mostra o momento em que a 
paciente passa mal, mas não é so-
corrida por nenhum profissional da 
unidade, apesar dos apelos.

“Eu achei um desrespeito da 
equipe que estava no plantão no 
domingo à noite. Não admito esse 
tipo de comportamento de quem 
quer que seja. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde era para ter deixado 
ambulâncias na UPA de Nova Es-
perança para transferir cidadãos 
que não podiam se deslocar para 
Pirangi do Norte (onde a prefeitu-
ra mantém um hospital)”, afirmou 
Irani, que é técnico de enfermagem.

De acordo com o presidente da 
Câmara, houve negligência no ca-
so. “Eu, como profissional de saúde, 
não posso aceitar a negligência de 
um cidadão estar deitado na porta 

da UPA e não ser dado os primei-
ros socorros. Não admito esse tipo 
de desrespeito com o cidadão. Ali 
era uma pessoa, não era um bicho. 
Mesmo se fosse um bicho, era para 
dar assistência; imagine o cida-
dão”, complementou, em fala du-
rante a sessão plenária da Câmara 
nesta quarta-feira (3).

Por causa da superlotação, 
a UPA de Nova Esperança, em 
Parnamirim, ficou fechada para 
novos atendimentos entre a noite 
de sábado (30) e segunda (1º). Com 
capacidade para apenas 19 leitos, a 

unidade chegou a ter 25 pacientes 
internados no fim de semana. A 
maioria necessitava de suporte de 
oxigênio devido a agravos respirató-
rios. Parte dos pacientes tinha diag-
nóstico confirmado para Covid-19.

Durante a suspensão dos novos 
atendimentos, só ficaram funcio-
nando os serviços de pediatria e a 
assistência aos pacientes já inter-
nados. Na segunda, com a transfe-
rência de pacientes para o Hospital 
Municipal de Campanha e unida-
des de Natal, o local voltou a abrir 
as portas.

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, enviou 
para a Assembleia Legislativa um 
projeto de lei que autoriza a ante-
cipação, por decreto, de feriados 
estaduais instituídos por lei.

O projeto, se aprovado, será 
válido enquanto perdurar o estado 
de calamidade pública em razão 
da pandemia de Covid-19. A lei 
permitirá a antecipação de feria-
dos como o dos Mártires de Urua-
çu e Cunhaú, comemorado no dia 
3 de outubro.

A governadora solicitou ur-
gência na aprovação da lei pelos 
deputados estaduais. De acordo 
com ela, a antecipação de feriados 
servirá para estimular o isolamen-
to social, visto que o Estado ainda 
está com um índice de isolamento 
abaixo do ideal (na casa dos 40%, 
quando as autoridades esperam 

70%).
“Ademais, após o fim do estado 

de calamidade, cada dia útil fará 
diferença para a recuperação eco-

nômica e social do Estado, em bus-
ca da retomada da produtividade 
econômica”, ressaltou a governa-
dora, em mensagem à Assembleia.

Paciente aguarda atendimento na frente da UPA; no detalhe, vereador Irani Guedes

Governadora do RN, Fátima Bezerra, quer antecipar feriados, como o dos mártires

Irani critica falta de socorro na UPA 
de Parnamirim: “Não era um bicho”

Governadora do RN pede aval da 
Assembleia para antecipar feriados

Devido à superlotação, a UPA estava fechada para novos atendimentos,
o que levou uma mulher a aguardar por atendimento deitada na calçada

Presidente da Câmara

Projeto de lei

Reprodução

José Aldenir / Agora RN
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Indicado pelo Centrão, o novo 
presidente do Banco do Nordeste, 
Alexandre Borges Cabral, foi exo-
nerado do cargo pouco mais de 24 
horas após tomar posse.

A demissão acontece após uma 
reportagem do jornal O Estado 
de S. Paulo mostrar que Cabral é 
alvo de uma apuração conduzida 
pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) sobre suspeitas de irregula-
ridades em contratações feitas pela 
Casa da Moeda durante sua gestão 
à frente da estatal, em 2018. O pre-
juízo é estimado em R$ 2,2 bilhões.

Na tarde desta quarta-feira 
(3), o conselho de administração 
do banco destituiu Camargo e 
nomeou Antônio Jorge Pontes 
Guimarães Júnior, atual diretor 
financeiro e de crédito, para pre-
sidente interino. Ele vai acumular 
as duas funções.

Na nota em que confirmou a 

saída de Cabral, o superinten-
dente responsável pelas relações 
com investidores, Sério Brito 
Clark, afirma que o banco tomou 

conhecimento sobre as investiga-
ções do TCU do período em que 
Cabral esteve à frente da Casa 
da Moeda pela mídia. “Assim 

sendo, reitera seu compromisso 
de transparência e tempestivida-
de de comunicação dos fatos aos 
seus acionistas”.

A nomeação de Camargo para 
chefiar o BNB foi mais uma indi-
cação política do Centrão depois da 
aliança dos partidos que formam o 
bloco com o governo Bolsonaro – a 
primeira na equipe do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. O bloco 
de partidos vai indicar o novo subs-
tituto de Cabral e o nome deve ser 
do PL, de Valdemar Costa Neto. A 
preferência é por alguém de carrei-
ra do BNB.

Nesta quarta, Cabral negou 
qualquer ilegalidade e disse espe-
rar que o TCU reconheça isso. Na 
cerimônia de posse, na terça-feira 
(2), ele afirmou que sua indicação 
foi “técnica” e se deu por causa da 
sua “experiência exitosa” à frente 
da Casa da Moeda. 

Alexandre Cabral havia tomado posse na terça na presidência do Banco do Nordeste

Governo exonera presidente do 
BNB no dia seguinte ao da posse
Conselho de administração do banco confirmou saída de Alexandre Borges Cabral após
reportagem mostrar suspeitas de irregularidades. Ele havia tomado posse na terça-feira (2)

Indicado pelo Centrão

Júlio César / O Povo

O presidente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Rio Grande do Norte, 
Marcelo Queiroz, condenou a pola-
rização e a politização entre saúde 
e economia, mas insistiu para os 
perigos para a economia que po-
derão representar medidas mais 
duras de isolamento social, como o 
lockdown.

Segundo o dirigente, um ex-
tenso protocolo de medidas para a 
volta às atividades de estabeleci-
mentos comerciais já está em poder 
do Governo do Estado e das auto-
ridades municipais há mais de 20 
dias e o que as empresas esperam 
agora é um processo que atenda às 
necessidades tanto do sistema de 
saúde como do lado econômico.

Ele lembrou que das 8,3 mil 
demissões registradas entre março 
e abril no RN, segundo o Cadastro 
de Empregados e Desempregados 
do Ministério do Trabalho (Caged), 
quase 6 mil pertenciam aos setores 
de comércio e serviços, os que mais 
empregam mão de obra.

“Precisamos ainda acompa-
nhar a evolução no fechamento 
desses postos de trabalho em 

maio e junho, mas tudo indica 
uma situação consideravelmente 
pior, o que nos obrigará a agir 
com muita acuidade em relação 
a todas as prioridades neste mo-
mento”, observou, em entrevista 
à Rádio Agora FM (97,9).

Marcelo Queiroz acrescentou 
que a Fecomércio, por meio do 
Senac, tem trabalhado no aprimo-
rarmento das empresas para um 
novo atendimento diferenciado em 

tempos de pandemia. Ele acredita 
que os negócios ingressarão no rit-
mo de um “novo normal” a partir 
de agora.

“O que não é possível é per-
dermos tempo valioso polarizando 
e politizando a pandemia, já que 
essa situação não se coaduna com 
o momento grave que vivemos em 
que uma coisa não invalida a ou-
tra, nesse caso, saúde e economia”, 
finalizou.

Presidente da Fecomércio RN defende reabertura gradual das atividades econômicas

Saúde e economia são temas 
harmônicos, diz Marcelo Queiroz

Opinião

José Aldenir / Agora RN

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou um projeto de lei que proí-
be a realização de fogueiras duran-
te o período junino de 2020, devido 
ao aumento dos problemas respira-
tórios, especialmente de pacientes 
com sintomas da Covid-19.

A proposta, do vereador Cícero 
Martins (Progressistas), agora vai 
à sanção do prefeito de Natal, Álva-
ro Dias. Quando entrar em vigor, 
valerá apenas para o ano de 2020.

Além deste projeto, os vereado-
res também aprovaram uma pro-
posta que cria a campanha Junho 

Laranja. O objetivo é estabelecer 
um mês de prevenção de queima-
duras.

“Esse projeto foi um pedido da 
associação médica, que cuida dessa 
área dos queimados. Pediu para que 
a gente aprovasse esse projeto e que 
tivessem várias campanhas educa-
tivas sobre o tema. Porque é no mês 
de junho, devido às festas juninas, 
que aumenta o índice de pessoas 
que se queimam, seja por fogueiras 
ou por fogos”, explicou o autor da 
proposta, o presidente da Câmara, 
vereador Paulinho Freire (PDT).

Câmara de Natal aprova lei
que proíbe fogueiras em junho

Em 2020

Festas juninas são marcadas pelo acendimento de fogueiras na região Nordeste

Sumaia Villela / ABr

A Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte confirmou 
que está investigando o rece-
bimento indevido, por parte de 
252 alunos-soldados da corpo-
ração, do auxílio emergencial 
pago pelo governo federal.

Caso se confirme a irre-
gularidade, cada um terá que 
devolver o valor recebido.

A PM disse que todos os 
identificados são alunos-sol-
dados, ou seja, são policiais 
que ainda estão no curso de 
formação. “Resta saber se o 
cadastro foi deliberado, se ca-
da um fez por conta e risco, ou 
se foram vítimas de alguma 
fraude”, ponderou o tenen-
te-coronel Eduardo Franco, 
porta-voz da corporação.

Caso fique provada a má-
-fé, o policial responderá ad-
ministrativamente. A punição 
vai de detenção à exclusão.

A PM orienta aos alunos 
que devolvam o dinheiro. Pa-
ra isso, basta acessar o portal 
do Ministério da Cidadania.

PM investiga 252 
alunos-soldados 
por receberem 
auxílio de R$ 600

Irregularidade
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O número de pessoas que venceram a batalha contra o 
coronavírus já supera o total de casos ativos no mundo, 
marcando uma virada na pandemia. O portal Worldo-

meter, que monitora a doença no planeta, já registra 3,1 mi-
lhões de curados e 3 milhões de infectados. O marco só não 
foi atingido antes porque Espanha e Reino Unido, países entre 
os cinco mais atingidos, não disponibilizaram seus números 
de curados. O número de mortes também apresenta tendência 
forte de queda e os novos óbitos caíram, em média, pela me-
tade desde o dia 17 de abril. O Brasil, que ainda está no pico 
de contágio, teve mais de 40 mil curas registradas nos últimos 
dois dias, superando o número de novos casos. O bom relacio-
namento com o Reino Unido possibilitou que o Brasil seja um 
dos países a testar a vacina criada na Universidade de Oxford. 
O embaixador britânico Vijay Rangarajan anunciou a parceria e 
rasgou elogios à atuação do general e ministro Eduardo Pazue-
lo (Saúde)

Curados já superam 
infectados pelo coronavírus

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
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FAKE NEWS NO NYT
Fake news no New 

York Times de ontem 
diz que Jair Bolsonaro 
“busca agressivamente o 
desenvolvimento na Amazônia, 
incluindo mineração e 
agricultura em larga escala”. 
O autor, Henry Fountein, 
ignorante no assunto, não sabe 
que terras da fl oresta não se 
prestam à agricultura.

AGORA É TARDE
Só agora, após os danos à 

imagem do Brasil, Mikaela 
Weisse, da ONG Global 
Forest Watch, diz que que 
as queimadas de 2019 
“contribuíram relativamente 
pouco para a perda total de 
fl orestas primárias no Brasil”.

O ‘VELHO’ VIROU PASSADO
O pé-atrás de Lula 

em relação ao grupo “pró-

democracia”, que usa preto e 
agride adversários, como os 
“camisas negras” na Itália 
fascista, mostra que o “Velho”, 
como o chamam, não sabia que 
o grupo é obra do PT.

MÁSCARAS E LUVAS
Depois das máscaras de 

proteção contra o covid-19, 
agora é a vez de as luvas 
ganharem atenção na Câmara. 
O deputado Marco Feliciano 
chamou atenção usando um 
par de luvas pretas na sessão 
dessa quarta.

LAVAR AS MÃOS É PRECISO
A Caesb estatal de 

saneamento do DF, vai 
distribuir sabonetes e sabão 
em barra arrecadados em 
campanha solidária para 
famílias do DF em situação 
vulnerável. Serão 12 mil itens 
de higiene.

O ex-deputado Alberto Fraga pode ser defi nido como novo 
ministro do governo Bolsonaro ainda nesta quinta (4), durante 
reunião do presidente com o deputado Capitão Augusto (PSL-
SP), coordenador da bancada de Segurança Pública na Câmara. 
Bolsonaro decidiu dividir novamente o Ministério da Justiça para 
recriar a pasta de Segurança Pública, solução muito elogiada por 
seus resultados, durante o governo Michel Temer.

APOIO IMPORTANTE
Capitão Augusto apoiaria 

a indicação de Fraga, coronel 
da reserva da Polícia Militar 
do Distrito Federal e amigo 
pessoal do presidente.

CONTRA ESPECULAÇÕES
O próprio presidente 

afi rmou que defi nirá logo 
o ministro, para evitar 

especulações, e anunciou 
a reunião com o deputado 
paulista. 

MUDOU A LÓGICA
No governo Temer, o 

Ministério da Segurança 
Pública destinou grande 
volume de recursos aos 
Estados, promovendo redução 
da criminalidade.

Fraga pode ser defi nido 
novo ministro nesta quinta

Ao comparar os atos realizados 
nos últimos dias no Brasil e nos 
Estados Unidos, o presidente Jair 
Bolsonaro chamou manifestantes 
contrários ao seu governo de “mar-
ginais” e “terroristas”.

Segundo o presidente, os protes-
tos por aqui têm motivações políti-
cas, diferentemente do que ocorre 
no país norte-americano, que teve 
como estopim a morte de um ho-
mem negro por um policial branco. 
Para Bolsonaro, o racismo lá é “dife-
rente”, pois “está mais na pele”.

“Começou aqui com os anti-
fas (movimento antifacista) em 
campo. O motivo, no meu enten-
der, político, é diferente. (Aqui) 
são marginais, no meu entender, 
terroristas”, disse Bolsonaro, em 
frente ao Palácio da Alvorada. As 
declarações foram divulgadas por 
apoiadores no YouTube.

Bolsonaro lamentou a morte de 
George Floyd, um homem negro 
de 46 anos assassinado por um 
policial branco, que desencadeou a 
série de protestos antirracistas em 
várias cidades norte-americanas.

“Lá (nos Estados Unidos), o 
racismo é um pouco diferente do 
Brasil. Está mais na pele. Então, 
houve um negro lá que perdeu a vi-

da. Vendo a cena, a gente lamenta. 
Como é que pode aquilo ter aconte-
cido? Agora, o povo americano tem 
que entender que, quando se erra, 
se paga”, afi rmou.

“Agora, o que está se fazendo lá 
é uma coisa que não gostaria que 
acontecesse no Brasil. Logicamen-
te que qualquer abuso você tem 
que investigar e, se for o caso, pu-
nir. Agora, este tipo de movimento, 
nós não concordamos”, emendou o 

presidente.
Nesta semana, Bolsonaro com-

partilhou uma publicação do presi-
dente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, que dizia que o país iria de-
signar a Antifa, abreviação de an-
tifascismo, como uma organização 
terrorista. Um projeto protocolado 
pelo deputado Daniel Silveira (PS-
L-RJ), aliado do governo, também 
prevê enquadrar movimentos anti-
fascismo como “terrorismo”.

Presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa e com apoiadores na porta do Alvorada

Bolsonaro chama manifestantes 
contra seu governo de “terroristas”
Presidente lamentou a morte de George Floyd, um homem negro de 46 
anos assassinado por um policial branco, mas repudiou atos violentos

Antifas

Marcello Casal Jr / ABr

O Rio Grande do Norte confi r-
mou 26 óbitos em decorrência da 
Covid-19 nesta quarta-feira (3). A 
informação é da Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap). Desse 
total de mortes,  7 ocorreram entre 
terça e quarta. Com isso, o Estado 
chegou a 367 mortes provocadas 
pelo novo coronavírus.

Os dados apontam ainda que 
há 9.148 casos confi rmados da 
infecção, com 915 novos registros 
nesta terça. Na atualização de 
terça, eram 8.233. Suspeitos são 
19.659 e descartados, 16.013. Há 
69 mortes em investigação.

Segundo a Sesap, havia até a 
tarde desta quarta-feira 594 pes-
soas internadas no RN em função 
da doença, das quais 293 estavam 
em leitos críticos. A taxa de isola-
mento social está em 41%. O secre-
tário-adjunto de Saúde, Petrônio 
Spinelli, disse que a situação no es-

tado continua dramática e renovou 
o apelo para que haja união frente 
às medidas de enfrentamento à 
doença.

“É momento de união e de res-

ponsabilidade. No País, o aumento 
do coronavírus está ocorrendo de 
forma muito grave. E a politização 
da pandemia é um dos fatores que 
contribuem para esse aumento. A 
situação é dramática”, disse.

Os dados nacionais não haviam 
sido divulgados até o fechamento 
desta edição.

Nesta quarta, foi publicado 
um estudo feito por pesquisa-
dores de Santa Catarina que 
mostra uma inclinação vertical 
na curva de contaminações duas 
semanas depois de o governo es-
tadual ter fl exibilizado as regras 
de isolamento.

De acordo com o estudo, as 
projeções feitas antes da fl exibili-
zação apontavam para um núme-
ro em torno de 3 mil contaminados 
no Estado no início de junho. Na 
quarta-feira, Santa Catarina re-
gistrou 9.660 casos com 148 óbitos. 

Secretário adjunto Petrônio Spinelli (Saúde)

RN tem 26 óbitos de terça para quarta 
e contabiliza 367 mortes por Covid-19

Pandemia

Sandro Menezes / Governo do RN
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O Governo do Rio Grande do 
Norte inicia nesta quinta-feira (4) 
um modelo mais rígido de fisca-
lização para o cumprimento das 
normas de isolamento social e de 
restrição às atividades comerciais 
consideradas não essenciais.

O novo decreto estadual com 
normas para o enfrentamento à 
pandemia do coronavírus foi edita-
do nesta quarta-feira (3). A opera-
ção de fiscalização será composta 
por integrantes da Polícia Militar, 
Polícia Civil e Corpo de Bombei-
ros Militar. As forças estaduais de 
segurança vão atuar em conjunto 
com órgãos municipais, como a 
vigilância sanitária e a Guarda 
Municipal.

A atividade começa na quin-
ta-feira nas cidades de Parnami-
rim, Macaíba e São Gonçalo. Na 
sexta-feira (5), a vez é da cidade 
de Extremoz. O novo decreto per-
mite que as autoridades públicas 
tomem providências cabíveis para 
a punição, cível, administrativa e 
criminal, bem como para a prisão, 
em flagrante, quando for o caso, de 
todos aqueles que descumprirem 

ou colaborarem para o descumpri-
mento das medidas de isolamento 
social.

Os infratores poderão respon-
der criminalmente pelo ato de 
“furar” o isolamento. Isso porque 
o artigo 268 do Código Penal pu-
ne com multa e detenção aqueles 
que infringirem determinação do 
poder público destinada a impedir 
a introdução ou a propagação de 
doença contagiosa.

“A operação visa preservar a 
vida, de quem está na rua sem 
necessidade e de quem está em 
casa. Vamos orientar e em caso de 
desobediência os infratores serão 
detidos e conduzidos à delegacia 
de polícia. Na orla marítima a fis-
calização vai verificar ocorrência 
de aglomerações, permanência em 
barracas e práticas esportivas cole-
tivas”, disse o secretário estadual 
de Segurança, coronel Francisco 
Araújo.

A fiscalização é resultado do 
acordo firmado entre a gestão esta-
dual e as prefeituras para ampliar 
o isolamento social. O objetivo é 
reduzir o contágio e as mortes. O 

secretário de Estado de Gestão de 
Projetos, Fernando Mineiro, dis-
se que as medidas contam com a 
aprovação dos municípios partici-
pantes.

“Vamos adotar ações funda-
mentais para que seja respeitado o 
isolamento e cumpridas as regras 
dos decretos, que são recomenda-
ções da Organização Mundial da 

Saúde e do Ministério da Saúde. 
Quem tem a decisão nos territó-
rios municipais são os prefeitos, 
por isso estamos unindo esforços”, 
informou.

O secretário adjunto de saúde, 
Petrônio Spinelli, registrou a gravi-
dade do momento e a necessidade 
de uma grande união com todos 
assumindo sua parcela de respon-

sabilidade. “A pandemia cresce de 
forma grave no RN e no Brasil e 
não adianta só abrir leitos. É pre-
ciso reduzir o contágio e as interna-
ções”.

Nesta quarta-feira (3), 594 
pessoas estão internadas, 293 em 
leitos críticos, ou seja, ocupando 
leitos de UTI e semi-UTI. A taxa de 
isolamento é de apenas 41%.

Na região Oeste, 100% dos 53 
leitos críticos disponíveis para Co-
vid estão ocupados. Em Natal e 
municípios da Grande Natal, dos 
143 leitos, 97,5% estão ocupados. 
Em Pau dos Ferros a ocupação é de 
100% dos cinco leitos disponíveis. 
No Seridó, dos 22 leitos, 45,5% es-
tão ocupados.

Os casos suspeitos são 
19.659, confirmados 9.148, des-
cartados 16.013. Os óbitos con-
firmados são 367 (sete ocorridos 
nas últimas 24 horas), os óbitos 
em investigação são 69. A fila de 
regulação para internação em 
leitos covid há um paciente com 
prioridade 1, 27 com prioridade 2 
(UTIs e semi-utis), e 86 com prio-
ridade 3 (enfermarias).

Medida tem o objetivo de reduzir número de infecções pelo novo coronavírus no RN

Fiscalizações das regras de isolamento no 
RN ficam mais rígidas a partir desta quinta
Novo decreto estadual ampliando prazo da quarentena terá maior apoio das forças policiais para o cumprimento das 
medidas que restrigem a circulação de pessoas; ação vai começar por Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba

Pacto 

José Aldenir/AgoraRN

O Comitê Científico de Com-
bate ao Coronavírus do Nordeste 
recomendou que o Governo do Rio 
Grande do Norte e as prefeituras 
de Natal e de Mossoró adotem o 
lockdown, a forma mais restrita de 
isolamento social, devido à eleva-
ção do número mortes e de interna-
ções hospitalares.

Esta é a segunda vez que Co-
mitê sinaliza a adoção das medi-
das pelas cidades potiguares. A 
recomendação da entidade, que 
é presidida pelo neurocientista 
Miguel Nicolelis, é para a imple-
mentação o lockdown “em caráter 
de urgência” para as duas cidades 
potiguares. “Considerando-se a si-
tuação grave de falta de leitos na 
região metropolitana de Natal, este 
Comitê também passa a monitorar 
esta região com mais ênfase, a par-
tir desta data”, pontuou o relatório 
sobre a situação potiguar, que foi 
publicado no dia 1º.

A preocupação dos cientistas é 
sobre as discussões relacionadas 
com a flexibilização das medidas 
de isolamento nas cidades do Nor-
deste. “Este Comitê continua man-
tendo a posição de que ainda não é 
o momento propício de flexibilizar 
as medidas de isolamento social, 
uma vez que o pico da epidemia da 

Covid-19 não foi atingido em ne-
nhum Estado da Região Nordeste”, 
trouxe o documento.

A recomendação do Comitê, 
publicada na última segunda-feira 
(1º), também aponta para o isola-
mento social mais rígido nas cida-
des de Imperatriz, no Maranhão, e 
Aracaju, em Sergipe.

Além de Natal, Comitê Científico defende lockdown para a cidade de Mossoró

Cientistas defendem lockdown “em 
caráter de urgência” para Natal

Medida

José Aldenir/AgoraRN

Taxa de incidência da Covid-19 
aumentou 6,6 vezes no RN

Avanço

Um estudo comparativo da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) apontou para um maior 
crescimento das taxas de inci-
dência (detecção) de Covid-19 
em estados do Norte e Nordeste 
quando comparadas num pri-
meiro período até meados de 
abril com o acumulado até me-
ados de maio. O estudo aponta 
que o Rio Grande do Norte au-
mentou em 6,6 vezes a taxa de 
casos por milhão de habitantes.

Segundo o estudo, a acele-
ração das taxas de incidência 
do Norte e Nordeste ficou muito 
acima do resto do país. A aná-
lise, elaborada pelo pesquisador 
Wayner Vieira retrata um des-
locamento da maior incidência 
da Covid-19 entre os estados 
brasileiros e sinaliza para uma 
possível influência, nessa tra-
jetória, das iniquidades sociais 
e da vulnerabilidade das con-

dições de vida nas áreas mais 
pobres do Brasil.

No período avaliado, o Rio 
Grande do Norte, a taxa de in-
cidência passou de 151,4 para 
993,2 casos por milhão de habi-
tantes. A comparação dos dados 
foi feita no período até 19 de 
abril e até 19 de maio. 

Doença avança pelo Nordeste

Divulgação/São Gonçalo
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A Prefeitura Municipal de São 
José de Mipibu passou a  controlar 
o acesso de pessoas ao Mercado 
Público. Servidores municipais 
montaram uma barreira sanitária 
para orientar a população e veri-
ficar a temperatura das pessoas 
que chegam para fazer compras 
no mercado público da cidade.

O acesso será permitido ape-
nas para pessoas que utilizam 
equipamentos de proteção indivi-
dual. A medida visa limitar o aces-
so de pessoas no interior do espaço 
comercial.

A logística funciona com uma 
entrada e uma saída e limitando o 
número de pessoas no interior do 
mercado. Dentro do ambiente pú-

blico, os fiscais orientam que não 
é permitido que pessoas fiquem 
por muito tempo dentro do recinto 
após atendidas suas necessidades 
de abastecimento.

Outra medida que a comissão 
de combate da Covid-19 no mu-
nicípio adotou diz respeito a uma 
campanha para conscientizar a 
população da cidade no sentido 
de adotar novos costumes – como 
ir ao comércio em outros dias da 
semana e não apenas aos sábados 
– uma vez que a cidade oferece 
inúmeras opções para os consu-
midores. Desde maio, a prefeitura 
de São José de Mipibu suspendeu 
as atividades das feiras livres que 
acontecem na cidade. Acesso ao Mercado Público da cidade será permitido apenas para pessoas que utilizam equipamentos de proteção individual

São José de Mipibu intensifica os cuidados 
no controle de acesso ao Mercado Público
Servidores montaram barreira sanitária para orientar a população e verificar a temperatura dos consumidores que entram 
para fazer compras; Município também iniciou campanha educativa para conscientizar moradores sobre hábitos sanitários

Proteção

Reprodução /SJM

A Guarda Municipal, Polícia 
Militar e as equipes da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb) e de Saúde 
iniciaram operação de fiscalização 
para o cumprimento dos decretos 
do Executivo Municipal que esta-
belecem medidas restritivas para 
enfrentamento da Covid-19 em São 
Gonçalo do Amarante. Ruas e ave-
nidas, feiras livres, praças, bares e 
estabelecimentos seguem receben-
do a fiscalização.

“Fizemos atuações em diver-
sos pontos, a exemplo de ruas com 
pessoas que estavam com carros de 
som ligados em frente a suas casas. 
Além das denúncias que estão sen-
do feitas, as nossas equipes estão 
fazendo rondas para coibir aglo-
merações”, observou João Eider, 
secretário de Defesa Social.

As denúncias podem ser feitas 
pelo disque 190, ou pela central da 
Guarda Municipal de São Gonçalo 
do Amarante, no (84) 98120-1548.

A Prefeitura de Macaíba re-
cebeu doação de 10 mil másca-
ras doSindicato da Indústria da 
Construção Civil (Sinduscon). O 
prefeito Fernando Cunha esteve 
presente no momento da doação 
ao lado de Arnaldo Bezerra e Ge-
orge Negreiros, que representa-
ram o presidente do Sinduscon, 
Sílvio Bezerra, e a secretária de 
saúde de Macaíba, Gisleyne Karla 
Medeiros.

O objetivo da ação é contribuir 
no enfrentamento a proliferação 

da pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19) no Rio Grande do Norte. 
As máscaras serão entregues para 
a população. 

Outras cidades também estão 
recebendo as doações, entre elas 
São Gonçalo do Amarante, Extre-
moz, Ceará-Mirim ente outras.

De acordo com a equipe do 
Sinduscon, o Governo do Estado 
também receberá uma doação de 
material para confecção de 2,5 mi-
lhões de máscaras para que sejam 
distribuídas para a população.

São Gonçalo do Amarante 
amplia serviço de fiscalização  

Prefeitura de Macaíba recebe 
doação de 10 mil máscaras

Prevenção Ajuda

Prefeito Fernando Cunha recebeu doação das máscaras de diretores do Sinduscon 

Reprodução / Macaíba

Ruas e avenidas, feiras livres e estabelecimentos comerciais receberam fiscalização

Reprodução / SGA

Sendo o município com 
menor número de casos da 
Grande Natal, Ceará-Mirim 
continua saindo a frente de 
outras cidades ao estabelecer 
novas medidas em combate 
ao novo coronavírus. Com o 
objetivo de adotar estraté-
gias e medidas que visam 
inibir problemas de saúde 
respiratórios provocados 
pela fumaça, o que pode ser 
um agravante no período de 
enfrentamento a Covid-19, a 
Prefeitura Municipal de Ce-
ará-Mirim estabelece a proi-
bição da queima de fogueiras 
juninas durante todo o mês 
de junho, conforme Decreto 
Municipal 2.636.

Ceará-mirim 
proíbe queima de 
fogueiras juninas 
durante o mês

Cuidado

Fogueiras proibidas na cidade

Getty Images
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EM TEMPOS DE COVID-19 SEGUIMOS
TRABALHANDO PREOCUPADOS COM
A VIDA DE TODOS OS NATALENSES

PROJETO DE LEI OBRIGA EDIFÍCIOS COMERCIAIS
E RESIDÊNCIAIS À DISPONIBILIZAR ÁLCOOL 70% E
RELATÓRIO DE HIGIENIZAÇÃO NOS ELEVADORES

mauriciogurgelf

VEREADOR

Com aulas suspensas desde o 
dia 18 de março, os alunos da rede 
estadual de ensino têm de buscar 
formas alternativas para seguir 
com os estudos. Sem delimitar 
projeto pedagógico para as escolas 
estaduais durante a pandemia, a 
Secretaria Estadual de Educação 
e Cultura (Seec) recomenda que as 
unidades de ensino da rede pública, 
caso estas tenham condições técni-
cas necessárias para isso, passem a 
adotar os próprios mecanismos de 
ensino à distância.

As aulas de rede pública esta-
dual ainda não têm previsão de 
retorno. No último sábado (30), o 
Governo do Estado prorrogou das 
atividades escolares até o dia 6 de 
julho. 

Sem aulas há mais de dois me-
ses, os alunos da rede estadual de 
ensino terão de cumprir o atual 

calendário escolar até 2021. Isso 
porque as escolas da rede cumpri-
ram pouco mais de 20 dos 200 dias 
letivos obrigatórios - as aulas fo-
ram iniciadas em 17 de fevereiro. 
Segundo a Secretaria Estadual de 
Educação, a inspeção escolar da 
pasta estuda modifi ca no cronogra-
ma deste ano.

Vale lembrar que o Ministério 
da Educação, em 1º de abril, per-
mitiu a fl exibilização do calendário 
escolar. Com isso, as 800 horas 
obrigatórias podem ser distribuí-
das em um período diferente aos 
200 dias letivos. 

Sobre a continuidade das ati-
vidades escolares, mesmo que no 
modelo de ensino a distância, a 
Secretaria Estadual de Educação 
liberou que as unidades de ensino 
criassem as próprias confi gurações 
de ensino.  Em maio, um decreto 

determinou que, durante o período 
de suspensão das aulas poderiam 
adotar aulas à distância. 

No entanto, para isso,  pelo me-
nos 75% dos estudantes da unida-

de teriam de participar do modelo 
para que as aulas. Esse modelo, no 
entanto, valeria até 20% da carga 
horária anual do componente cur-
ricular.

No Rio Grande do Norte, 71% 
das escolas estaduais adotaram as 
atividades não presenciais. 

Algumas escolas em Natal 
estão promovem aulas por video-
conferência, através do aplicativo 
Google Meet. Além das aulas, os 
professores encaminham exercí-
cios e textos de apoio por e-mail e 
outros aplicativos de mensagem.  

Em regiões com difi culdade de 
acesso à internet, as escolas estão 
se organizando de diversas for-
mas, como atividades impressas 
entregue nas casas dos estudantes, 
grupos de estudo e até programas 
radiofônicos. 

Ainda de acordo com a Seec, 
as escolas que não optarem pelas 
atividades não presenciais poderão 
cumprir o calendário do ano letivo 
assim que retornarem as aulas nas 
escolas.

Aulas das escolas do Rio Grande do Norte estão suspensas desde 18 de março

Fechadas desde março, 71% das escolas 
estaduais já adotam aulas não presenciais
Secretaria Estadual de Educação avalia que cronograma acadêmico no Rio Grande do Norte poderá invadir o início do próximo 
ano; escolas públicas estaduais adotaram, por conta própria, modelos de ensino à distância para educar durante o isolamento

Adpatação

José Aldenir/AgoraRN
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Em tempos de uma pandemia 
que assola o mundo inteiro, res-
guardar-se e tomar as devidas 
precauções, principalmente em 
casa, local que estamos passando 
a maior parte do tempo, é funda-
mental. O Agora RN traz dicas 
para manter a casa limpa e prote-
gida do novo coronavírus.

PERÍODO DE LIMPEZA
Fazer a limpeza de casa con-

tra a COVID-19 de forma ade-
quada é indispensável. Segundo 
orientações de infectologistas e 
profissionais do ramo, uma lim-
peza pesada, que abrange todos 
os cômodos, normalmente deve 
ser realizada de 15 em 15 dias. 
Contudo, devido à pandemia do 
coronavírus, esse tempo deve ser 
encurtado para 7 em 7 dias.

POR ONDE INICIAR?
Ao fazer a limpeza da casa 

para evitar o coronavírus, a in-
dicação é que o início seja nos 
cômodos mais íntimos, como os 
banheiros e os quartos. Depois 
disso, aí sim, passe para os cômo-
dos onde há mais convívio social, 
como a cozinha, sala de jantar e 
sala de estar. Essa ordem de lim-
peza tem um bom motivo: quem 
está limpando vai liberando quar-
tos e suítes para que as pessoas 
possam ficar acomodadas, evitan-
do trânsito na residência. Para 
quem tem crianças, essa é uma 
dica muito importante e que fará 
toda diferença.

BUSQUE ELIMINAR POTENCIAIS 
CONCENTRAÇÕES DO VÍRUS

Dentro dos dormitórios, ba-
nheiros, cozinha ou quaisquer que 
sejam os cômodos, foque primei-
ramente na limpeza das superfí-
cies com os produtos adequados. 
São lá que, provavelmente, há o 
acúmulo de vírus e bactérias, por 
conta de espirros, tossidas, conta-
to constante de mãos etc.

LIMPEZA QUARTO
No quarto, opte por fazer a 

troca da roupa de cama. Se tiver 
uma janela ou varanda de fácil 
acesso, o indicado é que você bata 
a roupa para eliminar pelos, ca-
belos, possíveis farelos de comida 
e outras sujeiras que se aglome-
ram em cima do lençol, principal-
mente.

BANHEIRO E COZINHA
Já no banheiro ou cozinha, a 

primeira tarefa a ser feita é a re-
moção do lixo por motivos óbvios 
– aglomeração de bactérias, deje-
tos, sujeiras e afins.

SALA DE ESTAR
Sempre comece de cima e vá 

indo para baixo. Não deixe de lim-
par lustres, ventiladores de teto, 
ar-condicionado e afins. Depois, 
passe para estantes, prateleiras, 
bancadas, puxadores. O motivo 
é simples: ao final dessa limpe-
za, todo o pó e sujeira retirada 
dos móveis estará no chão. Além 
disso, essa limpeza, como citado 
anteriormente, elimina os princi-
pais “focos” das bactérias e vírus: 
as superfícies dos móveis, eletrô-
nicos e eletrodomésticos, entre 
outros.

Para o chão, evite a vassoura, 
pois ela espalha uma parte do pó 
e pode lhe causar retrabalho. Se 
tiver, dê preferência por um aspi-
rador de pó e, na sequência, passe 
um pano úmido com desinfetante. 
Dessa forma você garante móveis 
e superfícies limpas, sem contar o 
chão, que estará livre das sujeiras 
e bactérias.

Falando especificamente de 
lugares dentro dos cômodos, to-
dos os móveis, principalmente 
em suas superfícies, devem ser 
limpos. Tampo de mesa, racks ou 
estantes, em cima do fogão, pias 
de cozinha, banheiro ou lavande-
ria, maçanetas, criados-mudos, 
pegadores de armários e guarda-
-roupas, interruptores… Todos 
os lugares que estão em contato 
constante com as mãos devem ser 
higienizados frequentemente e 
com todo o cuidado.  

UTILIZE OS PRODUTOS CERTOS 
PARA LIMPAR A CASA CONTRA O 
CORONAVÍRUS 

Aqui, felizmente, não tem 
muito segredo. Entre os produtos, 
não há um com mais ou menos 
eficácia, todos matam o vírus da 
mesma forma, pois todos “que-
bram” a camada de gordura que 

envolve o vírus, tornando-o assim 
incapaz de infectar pessoas. Pa-
ra superfícies, pode usar o álcool 
70% num pano e realizar a limpe-
za diretamente. Se preferir, tam-
bém é possível fazer misturas, de 
acordo com o indicado em cada 
embalagem, sempre com o auxílio 
de um pano e de luvas. Para lim-
peza do chão, por exemplo, o ideal 
é sempre fazer a diluição num 
balde, de acordo com o que é in-
dicado na embalagem do produto 
escolhido.

UTILIZE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA 

Entre os equipamentos pa-
ra serem utilizados durante a 
limpeza da casa, não se esqueça 
das luvas e da máscara. Além da 
proteção contra vírus, inclusive 
o causador da COVID-19, esses 
itens lhe resguardam dos produ-
tos utilizados. Muitos deles são 
agressivos para a pele e podem, 
também, fazer mal para a respi-
ração. 

POSSO FAZER A LIMPEZA SE 
HOUVER ALGUÉM INFECTADO 
COM COVID-19 EM CASA? 

O ideal mesmo é que a pes-
soa infectada faça a limpeza do 
cômodo que ela estiver. Caso isso 
não seja possível por conta da sua 
situação clínica, alguns cuidados 
devem ser tomados. Primeira-
mente, entre no ambiente de 
luvas e máscara e, em hipótese 
alguma, retire-os ou leve as mãos 
ao seu rosto, mesmo estando de 
luva. Após a limpeza, descarte as 
luvas e a máscara utilizadas e co-
loque-as, de preferência em duas 
sacolas antes de jogá-las no lixo. 
Isso evita contaminações cruza-
das. Após isso, higienize muito 
bem as suas mãos com água e sa-
bão ou álcool em gel 70%.

Limpeza completa de toda a residência precisa ser feita semanalmente 

Saiba como manter a casa limpa e 
a se prevenir do novo coronavírus
Com o avanço dos casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte, a população 
precisa reforçar a prevenção contra o vírus adotando medidas de limpeza 

Dicas

José Aldenir/AgoraRN

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
JUÍZO DE DIRETO DA PRIMEIRA VARA CIVEL

SECRETARIA DA PRIMEIRA VARA CIVEL

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

O DOUTOR JOSE CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da 
Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte,

FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, expedido nos autos de nº 0827689-59.2018.8.20.5001, MONITÓRIA (40), 
em que é Autor COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO 
NORTE e Réu JOSUE MOURA DE ARAUJO, que pelo presente Edital, CITA 
JOSUE MOURA DE ARAUJO CPF:028.724.354-09, tendo como último endereço 
conhecido na Rua São Joaquim 2.316, Tirol, Natal/RN, CEP: 59.022-240, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para, integrar a relação processual, e, 
caso queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à 
Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos 
mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta 
Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 
27 de agosto de 2019. Sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara 
da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve.

JOSE CONRADO FILHO
Juíza de Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 007/2020, realizada em 26/05/2020, a saber: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS E MÁSCARAS DE PROTEÇÃO N95 (PFF2), 
DESTINADAS AS AÇÕES PREVENTIVAS E COMBATIVAS À CORONA VÍRUS (COVID 19). 
AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA- CNPJ: 13.228.559/0001-15, saiu 
vencedora nos itens: 3, 4; totalizando o valor de R$ 32.075,00 (trinta e dois mil e setenta e cinco reais). 
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES- CNPJ: 
33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 1, 2; totalizando o valor de R$ 55.800,00 (cinquenta e 
cinco mil, oitocentos reais).

Jardim do Seridó/RN, em 03 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 007/2020 com início 19 de 
maio de 2020, realizada em 26 de maio de 2020 (terça-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a 
seguir: AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 13.228.559/0001-15, 
saiu vencedora nos itens: 3, 4; totalizando o valor de R$ 32.075,00 (trinta e dois mil e setenta e cinco 
reais). HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES - CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 1, 2; totalizando o valor de 
R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos reais).

Jardim do Seridó/RN, 03 de junho de 2020.
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A 
CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR, 
VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU 
DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do 
Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da União, 
de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA 
DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização da operação no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital:
a)   resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_
OPERAÇÃO

ESPÓLIO DE ANTONIO 
FRANCISCO DA SILVA 24224855453 MUTUARIO 

PRINCIPAL 231800025
Samuel Nonato Mourão Barbosa

Gerente Geral

Edital de Notificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020SRP
PROCESSO Nº 220.014/2020

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Eletrônico nº. 004/2020, com o 
objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de aparelho de ar condicionado 
para atender as necessidades do município de Serra Caiada/RN, conforme especificações 
constantes no termo de referencia. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 04/06/2020 das 08h00min 
até às 09h00min do dia 18/06/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 18/06/2020, às 09h00min. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 18/06/2020. LOCAL/SITE: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo 
será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e na página www.serracaiada.rn.gov.br, e esclarecimentos 
serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 03 de junho de 2020.
Abrahão Allan Miranda da Silva.

Pregoeiro.
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Os empresários potiguares pas-
saram a adotar novos modelos de 
negócio por conta das medidas de 
isolamento causadas pela pande-
mia do novo coronavírus. Estudo 
do Sebrae no Rio Grande do Norte 
mostrou que o número de empre-
sas que mudou a forma de operar 
subiu para 57,5%.  Desse total, 
36,5% estão funcionando apenas 
com o sistema de entregas e vendas 
pela internet. 

 Elaborado pelo Núcleo de In-
teligência de Mercado do Sebrae, o 
levantamento foi realizado entre os 
dias 21 e 26 de maio e ouviu 361 
empresários donos de Microem-
presas (ME), Empresa de Pequeno 
Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI) de todo o estado. 
Na primeira edição, 52,4% haviam 
afirmado ter mudado a forma de 
funcionamento e agora esse núme-
ro subiu para 57,5%. Os que não 
mudaram, também registraram 
um aumento, saindo de 17,2% 
para 23,9%. Já as empresas que 
interromperam o funcionamento, 
temporariamente, tiveram uma 
redução, baixando de 29,1% para 
16,9%. Os empreendimentos que 

fecharam as portas de vez somam 
agora 1,6% de acordo com a sonda-
gem realizada pelos pesquisadores.

 O estudo mostrou também que 
as empresas tiveram que se adap-
tar para continuar funcionando. O 
total de empresas que passaram a 
operar com o sistema de entregas e 
de vendas online registrou um au-
mento de 31,5% para 36,5% -  mais 
de 5 pontos percentuais em relação 

à última pesquisa. O WhatsApp 
(57%) e o Instagram (48,4%) são 
as ferramentas digitais mais utili-
zadas pelos empreendedores para 
vender neste momento de crise. 
Porém, a grande maioria passou 
a operar mesmo com horário re-
duzido. O quantitativo de empre-
sas que adotaram essa estratégia 
representa 62,6% dos empresários 
potiguares entrevistados. 

As vendas no varejo tiveram 
queda de 31,8% em abril, na com-
paração com o mesmo mês do ano 
passado, segundo levantamento da 
Serasa Experian. Essa é a maior 
retração desde o início da série his-
tórica iniciada em 2001, baseada 
no número de consultas feitas à 
base de dados da consultoria..

No acumulado dos quatro pri-
meiros meses do ano, a atividade 
do varejo apresenta uma retração 
de 10,1% em relação ao período de 
janeiro a abril de 2019.

Entre os setores que mais 
sofreram em abril, está o de ele-
trodomésticos e eletroeletrônicos, 
com uma queda de 39,9% na com-
paração com o mesmo mês do ano 
passado. O varejo de vestuário e 
calçados registrou uma redução de 
39,6% nas vendas; o de veículos, 
motos e autopeças, 33,1%; e o de 
material de construção, 32,1%.

O ramo de supermercados, 
alimentos e bebidas foi um pouco 
menos afetado, com uma redução 

de 24,3% no movimento de abril. 
Os estabelecimentos que comercia-
lizam combustíveis e lubrificantes 
tiveram queda de 19,3% no mês.

Para o economista da Serasa 
Luiz Rabi, a queda no movimento é 
influenciada diretamente pela ado-

ção das medidas de distanciamento 
social contra a pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). “Com esta-
belecimentos comerciais de portas 
fechadas, lojistas viram seus es-
toques aumentarem e a demanda 
por produtos diminuir”, disse.

Aplicativos de mensagens são as ferramentas mais utilizadas pelos empreendedores

Retração registrada do varejo no primeiro quadrimestre do ano foi de 10,1%

Crise obriga que empresas no 
RN invistam no comércio online

Vendas no varejo têm queda de 
31,8% em abril, aponta Serasa

Estudo do Sebrae mostra que empresas potiguares ampliaram em 36,5% 
serviços de vendas online desde o início da pandemia do novo coronavírus

Pandemia

Pesquisa

Getty Images

Eduardo Matisyak / Futura Press

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA PRÉVIA

Município de São Pedro, 08.079.915/0001-46, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– Idema a Licença Simplificada Prévia para o Centro Cultural de São Pedro/RN, 
localizado na RN 203, S/N – Ao lado do ginásio – São Pedro/RN – CEP 59480-000.

Miguel Cabral Nasser
Prefeito

CONCESSÃO AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

EOLICABRAS S/A., inscrita no CNPJ: 12.985.229/0001-01, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Autorização 
Especial 2020-149565/TEC/AE-0030  para Transporte de óleo diesel , localizado Vila Ceará, Lote 08, 
Zona Rural, Município de Serra do Mel/RN.

Diego Gomes
Gerente de Projetos

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Ivilmar Arcanjo de Oliveira  CPF:630.363.804-00, torna  público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA SIMPLIFICADA, para CARCINICULTURA MARINHA,  localizada no Sítio Santa Clara / 
Sítio Miranda- Arês- RN

Ivilmar Arcanjo de Oliveira
PROPRIETÁRIA

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMLIFICADA 

JOÃO BATISTA NOBRE DE SIQUEIRA, 302.970.604-49, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada 
Nº 2019-136215/TEC/LS-0267, com prazo de validade até 27/05/2026 para a Extração Mineral, locali-
zada no Sítio Serra do Gado – Zona Rural – Ipanguaçu CEP: 59.508-000. 

João Batista Nobre de Siqueira 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

TAIPU COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP, CNPJ nº 34.772.930/0001-85, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Operação do posto de revenda de combustíveis líquidos (gas. Comum, 
etanol, diesel comum) com cap. de 30m³, localizado à Praça 10 de Março, nº 38 – Centro - Taipu/RN.

Vera Lucia Macedo Mosseline
Diretora

CONCESSÃO DA  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

KARLA PATRICIA DA COSTA 05375565404, CNPJ Nº 35.169.378/0001-06, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Regularização e Operação, nº 2020-148249/TEC/LRO-0013, válida até 31/03/2022, para 
uma panificadora localizada na Rua Dr. Eraclito Vilar, 1019, Centro, Macaíba/RN, CEP: 59.280-000. 

KARLA PATRICIA DA COSTA
Proprietária

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

R C F SILVA, 24.594.640/0002-16, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rua Otoni Maia, n° 02, 
Centro, Janduis/RN, CEP: 59.690-000.

Ronnie Cezar Fernandes Silva
Proprietário

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Au-
torização Especial - AE, com prazo de validade até 4 de outubro de 2020 em favor do empreendimento 
Canteiro de Obras da Subestação Mel I, localizado na Vila Ceará no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 
030/2020, com o objetivo de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
BUFFET, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 18/06/2020 às 07h30min, 
através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrôni-
co: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
07h00min às 13h00min. Macaíba/RN, 03/06/2020. Pregoeiro/PMM.ncorreção

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

SETOR DE LICITAÇÕES
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Se para a maioria da população 
o isolamento social é algo inédito, 
para a família Schurmann é uma 
experiência comum desde 1984. 
Naquele ano, o casal Vilfredo e 
Heloísa e os filhos Pierre, David e 
Wilhelm saíram de Florianópolis a 
bordo de um veleiro para dar a vol-
ta ao mundo, em uma viagem que 
duraria dez anos. Nessa aventura, 
assim como nas seguintes, eles não 
ficavam o tempo todo confinados, 
mas os dias que passaram em alto-
-mar rendem boas lições para lidar 
com o momento atual.

A mais recente viagem da famí-
lia, para as Ilhas Falkland (ou Mal-
vinas), teve seu andamento afetado 
pela pandemia. Dessa expedição, 
participaram Vilfredo, Wilhelm e 
sua mulher, Erika Cembe-Ternex. 
Após percorrerem, em janeiro, 
cerca de 3 mil km entre Itajaí, em 

Santa Catarina, e as Falkland, eles 
viajaram mais 1.300 km até a Ge-
órgia do Sul, onde permaneceram 
por 31 dias. Só que, em março, de 
volta às Falkland, com tudo pron-
to para retornar ao Brasil, os três 
foram surpreendidos pela notícia 
do avanço do coronavírus por aqui. 
"O grande desafio foram os ventos, 
que são muito fortes. A sensação 
térmica chega a ficar entre -5ºC e 
-10ºC", explica. 

Ao chegarem, Wilhelm e Erika 
permaneceram no barco. Vilfredo 
isolou-se em uma praia tranqui-
la próxima a Florianópolis, onde, 
agora, busca aproveitar o sossego 
para concluir um livro sobre uma 
expedição feita pela família em 
busca do submarino alemão U-513, 
utilizado na Segunda Guerra Mun-
dial. Enquanto isso, Heloísa está 
em São Paulo com David e um dos 

netos. E Pierre, o filho mais velho, 
em Salvador com sua família.

EXPERIÊNCIA
"Tudo o que aprendi na minha 

vida, com a vivência no barco, tem 
me ajudado muito agora", revela 
Heloísa, mostrando como a expe-
riência em família - a despeito de 
não ter sido imposta por uma força 

maior como a pandemia - coincide 
com uma série de dilemas de quem 
vive a quarentena. Antes de saí-
rem pelo mundo, com os três filhos 
ainda pequenos, Heloísa e Vilfredo 
passaram dez anos planejando a 
primeira aventura. 

Os dois também buscaram 
conversar sobre as principais difi-
culdades a bordo - especialmente 
em relação à convivência - com 
pessoas que já tinham passado por 
aquele tipo de experiência Entre os 
conselhos, um foi de grande valia: 
que não partissem direto para uma 
longa jornada, mas que fizessem 
algumas paradas.  

Outro aspecto que o casal con-
sidera essencial para quem passa 
agora por uma convivência intensa 
com a família é a valorização dos 
momentos de lazer - individuais e 
coletivos. 

Wilhelm, Erika e Vilfredo na mais recente viagem da família Schurmann

Família Schurmann usa a experiência do 
mar para o isolamento em terra firme
Habituada a viver longos períodos a bordo de um veleiro, família aventureira compartilha dicas e os relatos para quem vive o 
isolamento socials Os Schurmann recomendam a valorização dos momentos de lazer para que se fortaleçam laços familiares

Aventura

Reprodução
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Pedro Trindade
Repórter 

A sensibilidade do cantor 
potiguar Filipe Toca, 26, permitiu 
com que ele contemplasse as 
adversidades do isolamento social 
e lançasse sua nova música “Isso 
Vai Passar”. “Esse período de 
quarentena tem sido bem intenso. 
Meu novo trabalho fala sobre tu-
do isso que está  acontecendo e foi 
incrí vel a quantidade de pessoas 
que se identifi caram e vieram me 
falar do quanto a letra e melodia 
mexeram com elas”, revela. 

A canção lançada em maio 
nasceu quando o artista estava 
na varanda de seu apartamento 
e pensou a respeito da sociedade 
atual e dos rumos que a vida 
toma de formas tão imprevisíveis. 
“‘Isso Vai Passar’ foi gravada 
em casa e produzida por Juliano 
Valle diretamente da casa dele 
també m. Uma caracterí stica 
indiscutí vel das minhas músicas 
é  que elas são otimistas. Nã o 

defi no minha mú sica. Prefi ro que 
as pessoas ouç am e tirem suas 
proprias conclusõ es”, comenta. 

Com trechos refl exivos, como 
“tenho pressa sem saber onde 
chegar” e “planejo um futuro que 
não está nas minhas mãos”, a 
música de trabalho vai compor 
o repertório da apresentação de 
Filipe Toca no Festival DoSol, 
transmitida ao vivo pelo Youtube 
do DoSol (dosoltv) às 18h desta 
sexta-feira (5). “Neste tempo 
louco em que a gente está  privado 
de se relacionar, os eventos estã o 
fazendo falta demais. Ter a 
oportunidade do contato e de ver 
gente, mesmo que seja por uma 
tela, é algo lindo”, pontua.

O potiguar que participou do 
HomeFestival com vários artistas 
como Pedro Alterio, Elana Dara 
e Brian Behr divulga os projetos 
para o futuro. “Tenho muita 
vontade de dizer pra galera toda 
me seguir, porque eu estou prepa-
rando muita coisa linda pra esse 
ano. Espero lanç ar uma mú sica 
a cada mê s, mesmo com todos os 
impedimentos da quarentena”, 
confi dencia. 

Artista desde os 16 anos, 
Filipe Toca decidiu há cinco anos 
cantar as músicas que escreve. 
Poeta da vida, ele gosta de com-
por sobre temas do cotidiano de 
forma leve e amorosa por meio do 
estilo Pop/MPB, como na obra “8ª 
Maravilha”, na qual dá “adeus ao 
mal e oi pra todo amor”.

“ISSO VAI PASSAR”
Novo single do artista 
potiguar nasceu no 
isolamento social e 
compõe o repertório 
da apresentação no 
Festival DoSol, nesta 
sexta-feira (5)

Pedro Trindade
Repórter 

A sensibilidade do cantor 
potiguar Filipe Toca, 26, permitiu 
com que ele contemplasse as 
adversidades do isolamento social 
e lançasse sua nova música “Isso 
Vai Passar”. “Esse período de 
quarentena tem sido bem intenso. 
Meu novo trabalho fala sobre tu-
do isso que está  acontecendo e foi 
incrí vel a quantidade de pessoas 
que se identifi caram e vieram me que se identifi caram e vieram me 
falar do quanto a letra e melodia 
mexeram com elas”, revela. 

A canção lançada em maio 
nasceu quando o artista estava 
na varanda de seu apartamento 
e pensou a respeito da sociedade 
atual e dos rumos que a vida 
toma de formas tão imprevisíveis. 
“‘Isso Vai Passar’ foi gravada 
em casa e produzida por Juliano 
Valle diretamente da casa dele 
també m. Uma caracterí stica 
indiscutí vel das minhas músicas 
é  que elas são otimistas. Nã o 

“ISSO VAI PASSAR”
Novo single do artista 
potiguar nasceu no 
isolamento social e 
compõe o repertório 
da apresentação no 
Festival DoSol, nesta 
sexta-feira (5)

a música otimista de Filipe Toca

‘Isso Vai Passar’ 
foi gravada em casa e 
produzida por Juliano 

Valle diretamente da casa 
dele també m. Uma 

caracterí stica indiscutí vel 
das minhas músicas é  que 

elas são otimistas

“
”
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Girão versus Boulos
O deputado federal 

pelo Rio Grande do Norte 
General Girão participou 
de debate na tarde desta 
quarta-feira com o ex-
presidenciável pelo PSOL 
Guilherme Boulos na CNN 
Brasil. Assuntos principais 
tratados na discussão: as 
manifestações contra e a 
favor de Bolsonaro nas ruas 
do Brasil e o inquérito das 
fake News.

VIOLENTOS?
Sobre as manifestações 

contra Bolsonaro, 
que uniram torcidas 
antifascistas dos maiores 
times de futebol de 
SP, Girão afi rmou que 
“infelizmente” elas foram 
promovidas por “líderes de 
torcida que estão proibidos 
de participar de jogos 
em estádios” por serem 
“acusados de quebra-
quebra”.

AUTORITÁRIOS
Boulos criticou a 

insinuação feita por Girão 
de que o movimento 
antifascista e contra 
Bolsonaro seja violento, 
quando, na verdade, são 
nas manifestações de apoio 
ao presidente que são 
vistos os cartazes pregando 
o fechamento do STF ou 
ataques à imprensa.

Fora o grupo dos tais 
“300” em que há pessoas 
armadas.

DE OLHO
O coordenador do MTST 

aproveitou para dizer que 
fez uma pesquisa sobre 
Girão no Twitter e acusou 
o parlamentar do RN de 
fazer naquela rede social 
“uma série de alusões ao 
autoritarismo”. “Tem que 
assumir o que faz”, disse ele.

FORA DA CAIXINHA
Sobre o inquérito das 

fake news, Girão disse 
estar certo de que todos os 
acusados serão inocentados 
pela Justiça e afi rmou que 
“o que eles (os envolvidos) 
fi zeram foi mostrar o que 
estava acontecendo no 
Brasil”.

PROCURANDO INVESTIDOR
O ministro potiguar do 

Desenvolvimento Regional 
Rogério Marinho teve um 
encontro com o embaixador 
dos Estados Unidos, Todd 
Chapman, em Brasília. Em 
pauta, as “oportunidades 
de investimentos no 

RÁPIDAS 
• Um projeto protocolado na 

Câmara Federal, nesta segunda-
feira, pelo deputado Daniel 
Silveira (PSL-RJ) prevê enquadrar 
movimentos antifascismo como 
“terrorismo”. E o fascismo se 
enquadra como o que, então? Vai 
enquadrar o fascismo como?

• O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou lei que extingue o fundo 
de reservas monetárias formado 
pelas receitas do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) e que 
tem cerca de R$ 8,6 bilhões. Aí, ele 
fez o que? Vetou o repasse desse 
recurso para o combate ao novo 
coronavírus nos Estados.

• Ator Antônio Tabet (Porta 
dos Fundos): “A gente percebe 
as reais e cruéis intenções de um 
governo quando ele nomeia uma 
mulher machista para as mulheres, 
um negro racista para os negros, 
uma atriz inculta para a cultura, um 
ecocida para o meio-ambiente e 
um ignorante para a Educação”.

Brasil e parcerias para 
a revitalização de bacias 
hidrográfi cas importantes, 
como a do Rio São Francisco, 
do Rio Parnaíba e do Rio 
Araguaia”.

COPIANDO EXPERIÊNCIAS
Segundo Rogério 

Marinho, os Estados Unidos 
podem ajudar o Brasil 
com o compartilhamento 
de experiências exitosas, 
“como a revitalização do Rio 
Colorado e o Projeto Central 
Valley, que transporta águas 
de reservatórios com alta 
concentração hídrica para a 
região central da Califórnia”.

MERECIDO
Por iniciativa da 

deputada federal Natália 
Bonavides (PT-RN), o 
Movimento Nacional 
Policiais Antifascismo 
recebeu uma moção de 
louvor por sua atuação em 
defesa da democracia. O 
requerimento foi deferido 
pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia.

EM TEMPO
Senadores aprovaram na 

terça-feira (2) o projeto de lei 
que suspende reajustes de 
preços de medicamentos e de 
mensalidades de planos de 
saúde e seguros privados. O 
senador Jean Paul Prates, 
que votou favorável ao 
projeto de autoria do senador 
Eduardo Braga (MDB-AM), 
disse que “em momentos 
de crise, principalmente na 
área da saúde, é dever do 
Congresso Nacional garantir 
que as despesas com 
assistência à saúde sejam 
minimizadas”.

SÃO JOÃO SEM FOGUEIRA
O São João vai ser sem 

fogueira aqui em Natal. Essa 
vai ser a realidade do “novo 
normal” para o mês de junho 
imposto pela pandemia 
do novo coronavírus neste 
2020. A Câmara Municipal 
de Natal aprovou a Lei 
que proíbe acender o maior 
símbolo dos festejos juninos.

EM PAUTA
A Câmara dos 

Deputados aprovou e o 
Senado deve analisar 
a medida provisória 
que permite a redução 
proporcional de jornada de 
trabalho e salários por 90 
dias durante a pandemia 
de coronavírus. A medida 
pede que o governo federal 
subsidie parte da renda 
perdida pelos trabalhadores.

Novo normal: Deputado federal Rafael Motta em reunião remota com o deputado estadual Souza Neto
 e representantes da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do RN,
mais a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

Com o embaixador dos 
Estados Unidos, Todd 
Chapman, o ministro 
do Desenvolvimento 

Regional, Rogério Marinho, 
discutiu oportunidades 

de investimentos no 
Brasil e parcerias para a 

Inspirando: A jornalista 
Marília Rocha dando um 
exemplo de solidariedade 
e de amor ao próximo ao 
doar seu plasma cheinho de 
anticorpos que derrubam a 
Covid-19 para pacientes com 
a doença
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje, sim, o dia será bem mais estimulante e as coisas 
devem fl uir de acordo com os seus anseios. Depois de 
uma terça-feira zicada, é pra glorifi car de pé, né, Áries?! 
Começando por Sol e Vênus que fecham na parceria e 
dobram energias em sua Casa 3.

Criatividade, determinação e boa lábia são as promessas 
dos astros para o seu signo e essas qualidades que 
estarão à sua disposição podem ajudar você a aumentar 
seus ganhos no trabalho. Eu ouvi um amém? A Lua dá um 
rolê em sua Casa da Fortuna, fi ca de buenas.

Touro, para a noooosssaaa alegriaaaa ótimas energias 
chegam das estrelas e essa quarta-feira tem tudo para 
ser perfeira sem defeitos. A Lua troca likes com Marte 
e Netuno, dando carta branca para realizar algo que 
deseja há tempos. 

Além de brilhar em seu signo, a Lua forma aspecto 
superpositivo com Marte, que segue seu rolê todo 
pimpão em seu paraíso astral, num claro indício de que 
seus caminhos estão abertos nesta quarta e muita coisa 
boa pode rolar. 

A Lua fortalece sua determinação no trabalho e dá 
vitalidade de sobra para você colocar o serviço em 
ordem. Só tenha um pouco mais de jeitinho ao resolver 
questões que exigem jogo de cintura com os chefes, 
assim não corre o risco de se ver em saias justas.

Ei, Sagita, está lendo o Horóscopo para saber como 
você vai estar hoje? Bem, vai estar de parabéns, meus 
consagrados! Nesta quarta, a sua intuição estará acesa 
e vai dar bom se você der ouvidos ao seu sexto sentido. 
Vai sentir mais fi rmeza para tomar decisões.

Quarta-feira rainha, terça-feira nadinha! O dia de 
ontem foi puxado, mas hoje os astros vão conspirar 
a seu favor. Além de dar um rolê toda serelepe em 
seu paraíso astral, a Lua escorpiana forma aspectos 
excelentes com Marte e Netuno.

Quartou, meu cristalzinho, e hoje os astros fertilizam 
o terreno dos seus sonhos e revelam que você pode 
se aproximar de algo que deseja muito alcançar. É pra 
glorifi car de pé, hein! A Lua dá um rolê em sua Casa 
das Realizações e faz aspectos maravigolds.

Leão, a quarta está tranquila e favorável para todo 
mundo, mas você sabe que você não é todo mundo, 
né? Uma discussão com pessoa que estima pode abalar 
seu astral no início do dia. Se a amizade é valiosa, dê o 
primeiro passo para acertar as coisas rapidamente.

O desejo de brilhar e alcançar o sucesso será ainda 
maior nessa quarta-feira e quem dá abrigo para as 
suas ambições é a fada sensata da Lua, posicionada 
no ponto mais alto do seu Horóscopo. Ela vai irradiar 
ótimas vibrações ao trocar likes com Netuno e Marte.

Hoje o Sol se aproxima de Vênus e forma conjunção 
exata com o planeta do amor e do dinheiro, destacando 
seus talentos, suas metas e revelando que seu signo 
estará mais ambicioso, focado nos assuntos profi ssionais 
e fi nanceiros. Partiu ganhar mais visibilidade.

Ontem o bicho pegou entre as estrelas, mas hoje os 
humilhados serão exaltados. A Lua dá um rolê em 
sua Casa 9 e troca likes com Netuno e Marte, que 
brilham em seu signo, dando carta branca para o seu 
crescimento espiritual, profi ssional e fi nanceiro. 

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)

BandNews prepara lançamento de 
nova programação; veja a grade

Quase três meses depois da estreia da 
CNN Brasil, o BandNews, canal de notícias do 
Grupo Band, se prepara para apresentar ao 
assinante sua nova programação. Trata-se de 
um trabalho que vai ao encontro do momento 
que a empresa atravessa: de integração 
com rádios e TV aberta, movimentando 
os seus principais talentos e executivos. A 
estreia deverá acontecer ainda este mês e a 
programação fi cou defi nida assim:

- 06h00 às 08h00 - Paula Valdez e Joao Paulo 
Vergueiro

- 08h00 às 09h00 - Patrícia Rocha e Marina 
Machado

- 09h00 às 10h00 - Patrícia Rocha e Márcio 
Campos

- 10h00 às 11h00 - Fabiana Panachão e 
Sheila Magalhães

- 11h00 às 12h00 - Fabiana Panachão e Pedro 

Campos
- 12h00 às 14h00 - Nelson Gomes e Thais 

Dias
- 14h00 às 15h00 - Pablo Ribeiro e Joana 

Treptow
- 15h00 às 16h00 - Leni Leone e Douglas 

Santucci
- 16h00 às 17h00 - Pablo Ribeiro e Leni 

Leone, com participação de Eduardo Oinegue
- 17h00 às 18h00 - Eduardo Castro e Cynthia 

Martins, mais  Paloma Tocci
- 18h00 às 19h00 - Felipe Vieira e Andressa 

Guaraná, mais  Rodrigo Orengo
19h00 às 20h30 - Felipe Vieira e Eduardo 

Castro, mais Marcelo D’Angelo
- 20h30 às 21h40 - Jornal da Band
21h40 às 22h30 - Isabel Mega e Sergio 

Gabriel, links de Rio e São Paulo, além de 
especialistas de política e economia.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

FIM DE JOGO
Como diria Galvão Bueno: 

acabou!!! As reprises do futebol 
neste domingo (7) serão 
as últimas da série “Jogos 
Inesquecíveis” na Globo.

A partir de 14 de junho, a 
emissora passará a apostar na 
sessão de cinema “Campeões de 
Bilheteria”.      

FATOR AUDIÊNCIA
No domingo passado, a reprise 

do futebol derrubou a audiência 
da Globo, levando a emissora a 
perder para o SBT na Grande São 
Paulo.

Isso apressou a decisão de 
exibir sucessos do cinema no 
lugar de “Jogos Inesquecíveis”.   

BOA NOTÍCIA
Silvio Alimari, o Tico, 

Superintendente Geral de TV, 
na  Gazeta-SP,  após um período 
internado, teve alta no domingo 
passado.

Ele venceu o novo coronavírus.

LIBERADO
De 21 a 27 de junho o canal 

DOGTV(Discovery) estará com o 
sinal aberto nas operadoras de TV 
por assinatura Claro, SKY e Vivo. 
A novidade faz parte da iniciativa 
global “Semana da felicidade 
canina”, realizada também nos 
Estados Unidos e Coreia do Sul.

O canal está disponível para 

Bate-Rebate
 Nos relatórios de audiência disparados para a imprensa, a Record comemora a vice-liderança em vários 

programas...   ...A continuar assim, será mais um mês à frente do SBT... ...Por outro lado, Silvio Santos parou de 
mexer na programação. Já é um aspecto positivo.   Neste sábado, às 19h, o programa cultural da Rádio Cultura FM 
“Super 8”, apresentado por Alexandre Ingrevallo, começa uma nova fase...  .... Antes focado na música de cinema, 

agora abre espaço para entrevistas com especialistas, edições temáticas e análises mais amplas sobre o audiovisual, 
com lugar cativo para o cinema nacional.   Sonia Braga completa 70 anos na próxima segunda-feira(8) e vai ganhar 
uma homenagem do Centro de Memória Bange, em São Paulo...  ...Mas a visitação, para conferir fotos e vídeos da 
estrela, só estará liberada após o fi m do confi namento.  Um acerto a contratação de Matheus Mazzafera para o “De 

Férias Com o Ex: Ex Lá em Casa”. 

mais de 320 milhões de lares em 
todo o mundo.

SUBSTITUIÇÃO 
A Band mudou de novo a 

reprise do futebol no próximo 
domingo.

Em vez de Vasco x 
Palmeiras pela fi nal da 
Mercosul 2000, a emissora vai 
transmitir Corinthians x São 
Paulo - semifi nal do Brasileiro 
1999.

AVALIANDO
O comando da Disney 

continua acompanhando muito 
de perto as operações do Fox 
Sports no Rio de Janeiro.

Só depois de uma grande 
avaliação, a dona partirá para 
mudanças mais profundas.

The Good Doctor
A partir de 25 de junho, 

quinta-feira, na sequência de 
“Mestre do Sabor”, a Globo 
vai apresentar a segunda 
temporada de “The Good Doctor 
– O Bom Doutor”. Sucesso 
mundial que mostra Shaun 
Murphy, um jovem cirurgião 
com síndrome de Savant.

CARROSSEL | Desde a sua estreia em 15 de março, a CNN Brasil não 
conseguiu estabilizar suas duplas de apresentadores.
O novo canal de notícias tem promovido trocas frequentes; a última, 
no “360º”, motivada pela saída de Reinaldo Gottino. Resta saber qual 
será a próxima! 

Divulgação
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Jovem potiguar se 
destaca nas categorias 
de base do Fluminense
Oriundo de São 
Gonçalo do Amarante, 
o menino Carlos 
Miguel, de 11 anos, é 
mais uma promessa 
potiguar que vai 
embora cedo

Pequena joia
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Jovem potiguar se 
destaca nas categorias 
de base do Fluminense

Júnior Lins
Editor de Esporte

Carlos Miguel tem apenas 11 
anos. Oriundo de São Gonçalo do 
Amarante, município da Grande 
Natal, o jovem é visto como uma 
das maiores promessas das 
categorias de base do Flumi-
nense (RJ). Sem ter atuado por 
nenhum clube do Rio Grande do 
Norte, Miguel é mais um talento 
potiguar que segue rumo a outros 
lugares para tentar sua carreira 
no futebol. 

Seja com a camisa 5, 8 ou 10, 
o fi lho mais velho de Marcel Fer-
nandes, 40, e de Isabella Cristine, 
32, já está há pouco mais de dois 
anos nas categorias de base do 
tricolor carioca. Sua ida para o 
Rio de Janeiro revolucionou toda 
sua família, que foi inteira para 
o estado, deixando empregos e 
familiares, para buscar o sonho 
do garoto. 

Segundo o pai de Carlos 
Miguel, o jovem já demonstrava 
habilidade para o futebol desde 
os cinco anos de idade, mas só 
aos dez fez uma avaliação no 
Fluminense e conseguiu ser o 
único a fi car em uma peneira que 
continha mais de 120 garotos. 

“Ele chegou aqui através de 
uma escolinha que eu dava aula. 
O dono da escolinha marcou pra 
ele fazer avaliação. Em novembro 
de 2018 foi o teste e ele passou 
uma semana aqui no Rio com 
mais de 120 meninos e só ele foi 
escolhido. No primeiro dia de 
avaliação já tivemos a resposta”, 
contou. 

A adaptação na mudança 
de um estado para o outro foi o 
maior obstáculo. Migrar para a 
Baixada Fluminense só não foi 

mais difícil por ter sua família por 
perto.  

No RN, jogadores como 
Gabriel Veron, atacante do 
Palmeiras (SP) e campeão mun-
dial sub-17, e Tiquinho Soares, 
atacante do Porto (POR), são 
exemplos de atletas que tiveram 
passagens curtas, ou nem joga-
ram por clubes potiguares antes 
de ir para outros clubes. Para 
Marcel Fernandes, a ausência dos 
investimentos no futebol potiguar 
refl ete nessa saída repentina das 
jovens promessas. 

“Aí no RN não tem investi-
mentos na base. Os meninos têm 
que sair cedo da sua cidade para 
poder realizar os seus sonhos. 
Seria ótimo que os clubes e a fe-
deração desse mais apoio a base. 
Isso evitaria que esses meninos 
precisassem sair tão cedo de 
casa. Precisamos de campeonatos 
e investimentos, pois talento 
temos de sobra no nosso estado”, 
explicou. 

Fã de Lionel Messi, Carlos 
Miguel espera um dia jogar no 
Barcelona (ESP), clube em que o 
argentino é camisa 10, e depois 
defender a seleção brasileira, 
mas antes pretende crescer e 
gerar bons frutos para o Flumi-
nense. 

O tricolor das Laranjeiras tem 
sido um dos grandes exportadores 
de craques para a Europa, como: 
Richarlison, atacante do Everton 
(ING), Ayrton Lucas, lateral do 
Spartak Moscow (RUS) e João 
Pedro, atacante do Watford 
(ING). Além do sucesso no velho 
continente, alguns são destaque 
no Brasil, como Gerson, um dos 
destaques do meio do Flamengo, 
e Pedro, atacante, também do 
Flamengo.


