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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
SÃO ADIADAS PARA
15 E 29 DE NOVEMBRO
NOVA DATA. 6 | A Câmara dos 
Deputados aprovou a proposta 
de emenda à Constituição (PEC) 
que adia o primeiro turno das 
eleições municipais de 4 de 
outubro para 15 de novembro. 

Nas cidades em que houver 
segundo turno, o pleito será 
adiado de 25 de outubro para 29 
de novembro.
Como o texto já foi aprovado 
pelo Senado, seguirá para 

promulgação pelo Congresso.
Cidades que não tiverem 
condições sanitárias para realizar 
a votação em novembro farão o 
pleito em nova data, até o limite 
de 27 de dezembro.

VISANDO RETORNO, 
ABC TESTA JOGADORES 
E COMISSÃO TÉCNICA

NO RN, 12 MÉDICOS 
JÁ MORRERAM POR 
CAUSA DA COVID-19

ESPORTE. 16 | Mais de 80% 
dos jogadores e membros da 
comissão técnica passaram
por exames para o coronavírus

BOLSONARO DIZ
QUE PODE VETAR
PROJETO DE COMBATE
A NOTÍCIAS FALSAS

GASOLINA E DIESEL 
SOBEM DE PREÇO A 
PARTIR DE HOJE,
ANUNCIA PETROBRAS

MARCO DO SANEAMENTO 
VAI MELHORAR 
“QUALIDADE DE VIDA”, 
AFIRMA SERQUIZ

LEI. 4 | Projeto aprovado no Senado cria 
um marco inédito na regulamentação 
do uso das redes sociais, obrigando 
empresas a rastrear mensagens 
enviadas por aplicativos e identificar 
conteúdos impulsionados

COMBUSTÍVEL. 6 | Será o sétimo aumento 
seguido no preço da gasolina, que 
subirá, em média, 3%. Nas refinarias, 
produto passa a ser vendido por
R$ 1,57 Reajuste no diesel, de 6%,
é o quarto consecutivo

ENTREVISTA. 5 | Diretor da Fiern e 
membro do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente comemora aprovação da lei 
que aumenta a participação da iniciativa 
privada no serviço de fornecimento de 
água e tratamento de esgoto

SAÚDE. 7 | Evolução da doença 
mostra que os últimos 10 dias 
concentraram 34% de todos os 
óbitos de potiguares

ABC FC / DIVULGAÇÃO

PREVENÇÃO COM 
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AFIRMA PETRÔNIO SPINELLI
COMBATE AO CORONAVÍRUS. 4 | 
Secretário adjunto de Saúde diz 
que, para combater Covid-19, única 
medida eficaz é o isolamento social

Emenda constitucional foi aprovada com ampla maioria em dois turnos na Câmara dos Deputados

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

ESPERANÇA. 7 | Estudo preliminar aponta que vacina 
experimental contra Covid-19 desenvolvida pela Pfizer em 
parceria com a BioNTech apresentou resultados positivos
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TEM BOM ESULTADO



TRAGÉDIA ANUNCIADA I
Professor de Departamento de Engenharia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Rubens Ramos faz prognóstico sombrio para Natal em relação 
à Covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

TRAGÉDIA ANUNCIADA II
“Natal caminha para uma tragédia anunciada de mortes. Já estamos com o 

mesmo nível de mortes da Suécia. Lembro que lá atrás, Natal e Florianópolis 
eram as cidades mais seguras do Brasil. Florianópolis continua, Natal se tornou 
uma das mais violentas em homicídios. A história se repete com o coronavírus. 
Até a primeira quinzena de abril, Natal e Florianópolis (e Aracaju) estavam no 
grupo das capitais com menos mortes do Brasil. Florianópolis continua e Natal 
caminha para ultrapassar São Paulo em mortos por habitantes. Há algo de pro-
fundamente errado na gestão de Natal e do RN, em sua elite política, assim como 
na postura de suas elites econômicas e intelectuais”, alerta.

Uma das primeiras 
manifestações com a marca 
Covid-19 de penetração nacional 
acaba de acontecer. Entregadores 
que trabalham com aplicativos 
� zeram nesta quarta-feira 
protestos pelas ruas de várias 
capitais brasileiras.

Pelo caráter nacional e difuso, 
o movimento dá bem o tom de 
como os os trabalhadores agirão a 
partir de agora, independentes de 
estruturas sindicais.

No caso de entregadores que 
trabalham para aplicativos, a pauta 
é bastante justa e específica. Pede 
o aumento da remuneração por 
entrega, uma taxa mínima por 
corrida, fim dos desligamentos, fim 
do sistema de pontuação, seguro e 
auxílio-pandemia.

O fato de o movimento ter sido 
inspirado na criminosa greve dos 
caminheiros de 2018, quando o País 
amargou bilhões em prejuízos, não 
tem a menor correlação, já que as 
pessoas ou empresas não chegarão 
a � car reféns de um colapso desse 
serviço, podendo correr para o 
mercadinho mais próximo.

Mas não deixa de ser 
interessante a maneira rápida com 
que o movimento se organizou, 
sem a necessidade de uma 
estrutura física e burocrática 
que tornasse a categoria de 
entregadores apta a se fazer ouvir.

Podem não ter o poder 
devastador dos caminhoneiros, 
especialmente quando há donos de 
grandes frotas por trás � nanciando, 
mas causam estragos efetivos 
para as empresas que dependem 
do serviço para faturar. E elas, 
acreditem, são muitas.

Com a informalidade 
grassando no País e uma economia 
mergulhada na estagnação, por 
conta da pandemia, outros setores 
da sociedade, cada qual com o 
seu cacife, tenderá a prescindir de 
sindicatos por uma razão simples: 
a existência de uma comunicação 
direta via redes sociais é melhor.

Essa ferramenta que vem 
facilitando a vida do comércio 
agredido pelo coronavírus é também 
o mesmo fio condutor que poderá 
desmobilizar a logística de entregas 
miúdas na mesma proporção em 
que os caminhoneiros puderam 
desabastecer cidades em todo o Brasil.

Mal comparando, é a 
modernidade em tempos de 
pandemia, reorganizando o 
trabalho e o trabalhador segundo 
suas próprias necessidades.

E sem sindicatos. 

Jornalista experiente, Jânio Vidal é taxativo ao analisar a atual crise 
sanitária que atinge o Brasil e o Mundo. Não como economista, mas como 
estudioso. Diz ele: “O desemprego atingirá níveis inimagináveis, tanto 
pela crise econômica quanto pela evolução tecnológica e a inteligência 
artificial, que vão substituir o trabalho humano (mãos e mente) de forma 
avassaladora”.

A percepção de Vidal bate com a da maioria da população mundial 
e brasileira. Estamos sendo surpreendidos a cada dia, tornando difícil 
estabelecer até mesmo uma linha de análise. “Os fatores da crise sanitária 
continuam imprevisíveis para a própria Organização Mundial de Saúde. E a 
crise econômica, como consequência da sanitária, aponta para um futuro 
assemelhado às crises dos anos trinta do século passado e do pós guerra, 
mas há quem acredite que pode ser até pior”, avalia.

Ao ler e estudar um pouco sobre o que dizem autores reconhecidos, 
Jânio Vidal considera que a quase totalidade deles tem colocado mais 
perguntas do que respostas. “Principalmente na área política, de onde, 
institucionalmente e legalmente, devem sair as decisões para superar 
a crise”. E é na área política onde, segundo o jornalista potiguar, talvez 
esteja o maior desafio. “O que temos visto é que, a partir das duas grandes 
potências (China e Estados Unidos), o Estado ainda não encontrou um 
modelo que possa servir de exemplo a ser seguido sem criar uma outra 
crise que leve a situações mais extremas. E o danado é que aqui no Brasil 
parece que temos a síntese de todos esses males”.

EDITORIAL
redacao@agorarn.com.br

redacao@agorarn.com.br      

DESEMPREGO 
ATINGIRÁ NÍVEIS 
INIMAGINÁVEIS

PÓS-SINDICALISMO
PROCURA QUALIFICADA

Empresário do ramo da 
construção civil, Francisco Ramos, 
da Constel, avalia que, apesar da 
redução nas vendas de imóveis, 
ainda há uma procura quali� cada, 
lançando luz ao � nal do túnel, a 
despeito do momento difícil para 
a economia do País. “Achamos que 
a situação iria � car mais difícil, 
mas o que estamos sentindo é uma 
redução nas vendas. Mas ainda há 
uma procura mais quali� cada por 
imóveis”, diz ele.

BOAS MEDIDAS
Chiquinho, como Ramos é 

conhecido no meio onde atua, 
acredita que o retorno deverá ser 
mais forte com a redução da taxa 
Selic e os juros do � nanciamento 
habitacional mais baixo. 
“Permanecemos con� ante na 
recuperação do mercado imobiliário, 
só que de forma mais lenta que o 
esperado no início do ano”.

REFORMA I
Com quatro emendas 

encartadas ao projeto original 
pelo relator da matéria, deputado 
Raimundo Fernandes (PSDB), a 
Comissão Especial da Reforma 
da Previdência da Assembleia 
Legislativa aprovou o relatório a ser 
encaminhado à votação � nal no 
Plenário da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte, em reunião 
realizada na tarde desta quarta-feira.

REFORMA II
Além do que foi aprovado 

em seu relatório, duas outras 
emendas dos deputados Albert 
Dickson (Pros) e Dr. Bernardo 
(Avante) vão ser levadas ao 
plenário como destaque. “Temos 
que ir em frente, olhando para 
o Rio Grande do Norte. Nós 
temos responsabilidade muito 
grande com o nosso Estado e 
não podemos fazer demagogia. 
O que resolve é a realidade, 
porque a nossa responsabilidade 
imensa é com o futuro do nosso 
Estado”, disse o relator da matéria, 
deputado Raimundo Fernandes.

RÁPIDAS
>> Hoje, 2 de julho, é Dia 

do Hospital e Dia do Bombeiro 
Brasileiro.

>> Nesta data, em 1824 - há 196 
anos - a Confederação do Equador 
foi proclamada. O movimento 
tinha o objetivo de separar parte do 
Nordeste do território brasileiro.

>> Nesta quinta-feira, às 16h, 
o Sesc RN exibe, no seu Instagram, 

regulamenta o salário mínimo.
>> A Prefeitura de Parnamirim 

realizará hoje e amanhã, das 8h 
às 17h, um drive-thru de testes 
rápidos de Covid-19 na Avenida 
Comandante Petit, no Centro.

>> O Sesi RN continua exibindo 
aulas gratuitas no YouTube, nesta 
quinta, às 19h, a matéria será 
química.

live com a temática “Os benefícios 
da educação a distância”.

>> O YouTube do Sebrae RN 
transmite hoje, às 17h, mesa-
redonda sobre a importância 
das boas práticas agrícolas e a 
certificação orgânica de produtos.

>> O Pros RN organiza conversa 
sobre marketing e planejamento de 

campanha de pré-candidatos. Nesta 
quinta, às 17h, nas redes sociais do 
partido.

>> O Instagram da Fundação 
José Augusto (FJA) traz hoje, às 17h, 
debate sobre o feminismo negro na 
sociedade brasileira.

>> Em 1940, há 80 anos, era 
instituída no Brasil a lei que 

Notas&Informes
REFORMA III

Antes da discussão e votação 
do relatório, o presidente da 
Comissão, deputado George 
Soares (PL) fez um histórico do 
trabalho da comissão, que tinha 
feito a sua última reunião em 16 
de março, mas que o trabalho do 
relator estava em prosseguimento. 
O deputado lembrou que o 
Governo Federal estabelece um 
prazo até 31 de julho para que os 
estados e o Distrito Federal façam 
suas reformas previdenciárias. 
“Se o prazo não for cumprido, 
os estados e Distrito Federal não 
receberão os repasses do governo 
Federal”, enfatizou.

REFORMA IV
O relatório será publicado 

nesta quinta-feira (2) no Diário 
Oficial Eletrônico e encaminhado 
para ser colocado na Ordem 
do Dia para a votação final em 
Plenário. Participaram da reunião 
os deputados George Soares, 
Raimundo Fernandes, Souza Neto 
(PSB) Albert Dickson e Dr. Bernardo.

REUNIÃO DE PRÉ-CANDIDATOS
Um grupo de pré-candidatos 

à Prefeitura do Natal se reuniu 
nesta quarta-feira (1º) na capital 
potiguar. A coluna apurou 
que o deputado Hermano 
Morais, pré-candidato do PSB, 
convidou o também deputado 
Kelps Lima (Solidariedade) e o 
professor universitário Carlos 
Alberto Medeiros (PV) para 
uma composição. Fato novo 
no primeiro turno da eleição 
na capital potiguar? Ou foi só 
uma reunião para combinar o 
apoio para quem passar para o 
segundo turno? A oposição ao 
atual prefeito, Álvaro Dias, que vai 
disputar a reeleição, vai se unir?

MORTES POR COVID
O Brasil con� rmou 1.057 

novas mortes pela Covid-19 e 
44.884 novos casos. Com 60.713 
mortes pelo novo coronavírus, o 
País só está atrás dos EUA, com 
mais de 127 mil óbitos.

A retomada gradual não
significa fim do isolamento”“GOVERNADORA FÁTIMA BEZERRA, 

SOBRE REABERTURA DO COMÉRCIO NO RN

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
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O publicitário José Ivan Fer-
nandes, fundador e presi-
dente da Marca Propagan-

da, está no seleto rol daqueles cuja 
a criação e o duro cotidiano da vida 
são uma coisa só. E para o empre-
sário promover seus produtos e 
serviços, o zelo pela marca – pala-
vra que ele usou para batizar sua 
empresa, que completou 16 anos 
em abril – é fundamental.

Nesta entrevista ao Agora RN, o 
publicitário fala com objetividade 
dos reflexos da pandemia do novo 
coronavírus sobre o mercado de 
publicidade no Rio Grande do Nor-
te e aconselha tanto clientes como 
seus fornecedores a encararem de 
frente o problema. Afinal, como ele 
mesmo diz, “crise sempre existiu, 
somos especialistas”.

Confira abaixo a entrevista na 
íntegra:

AGORA RN – A Marca Pro-
paganda completou 16 anos de 
existência em abril, em plena pan-
demia do coronavírus.  Como o se-
nhor encara mais esse desafio?

JOSÉ IVAN – Uma das carac-
terísticas do negócio da comuni-
cação, em especial a propaganda, 
é se reinventar a cada dia. O êxito 
de ontem não garante o sucesso 
de hoje. É com essa premissa que 
a Marca Propaganda vem se com-
portando ao longo desses 16 anos 
completados agora em abril. Ser 
pego no meio de uma pandemia, 

“CRISE SEMPRE EXISTIU, E
NISSO SOMOS ESPECIALISTAS”, 
AFIRMA PUBLICITÁRIO POTIGUAR

que afetou a vida no planeta, exi-
giu, no nosso negócio, mais que 
mudanças de procedimentos. En-
quanto a ciência se debruça sobre 
como enfrentar o inimigo maior, 
estamos empenhados em identi-
ficar novos valores e comporta-
mentos não só das pessoas como 
também das empresas. O passado 
é o legado. O reinventar-se fará do 
presente um futuro próximo.

AGORA – O mercado potiguar 
sempre foi tradicionalmente limi-
tado, especialmente nos últimos 
anos. Que tipo de mudança isso 
operou no relacionamento com os 
clientes?

JI – Crise sempre existiu, e nis-

so somos especialistas. Nas crises, 
a propaganda é a primeira Geni, 
a primeira a levar as pedradas do 
corte de investimentos. É quando 
muitos baixam a guarda e aban-
donam seus clientes. Meses e anos 
de investimentos na imagem e no 
posicionamento da marca são jo-
gados pelo ralo. Retomar fica mais 
difícil. Temos a honestidade de 
alertar nossos clientes sobre isso.

AGORA RN – As agências de 
propaganda são vitais para educar 
e profissionalizar o mercado. O se-
nhor diria que esse trabalho de ca-
tequese ainda é um problema para 
a maioria das agências locais?

JI – Não. Penso que o trabalho 

de catequizar, de educar o merca-
do, falhou e ainda vem falhando. O 
advento das mídias digitais é um 
exemplo, dada às suas facilidades. 
De maneira que muitos se atreve-
ram ao “faça você mesmo” ou “fei-
to em casa”. O prejuízo para essas 
empresas é imensurável. Faltou 
dizer até à exaustão: comunicação 
é ciência. É feita por profissionais.

AGORA – Quais foram as maio-
res mudanças do mercado publi-
citário nesses últimos 16 anos de 
vida da Marca Propaganda?

JI – Foram muitas as mudanças 
nesses 16 anos da Marca Propagan-
da. Algumas merecem ser pontua-
das: a chegada das grandes redes, as 
mudanças tecnológicas, a entrada 
da segunda geração nas empresas e 
a mudança no comportamento dos 
hábitos de consumidor.

AGORA – Como o senhor enca-
ra os maiores desafios do setor no 
pós-pandemia?

JI – O pós-pandemia já está 
valendo agora: menos ostentação 
e mais compaixão para com o ou-
tro. Estamos ainda aprendendo e 
revendo nossos conceitos, pois o 
fim da pandemia ainda não conhe-
cemos.

AGORA – Qual a mensagem o 
senhor daria ao mercado publi-
citário potiguar, em poucas pala-
vras?

JI – Primeiro, é necessário 
entender que a pandemia nos fez 
acordar para a vida em comuni-
dade. Todos estão conectados. 
Setores público e privado e o cida-
dão. É importante que as empresas 
compreendam e se atentem para a 
importância do seu papel social.

ENTREVISTA | No mercado publicitário potiguar há 16 anos,
fundador da Marca Propaganda analisa todos os prejuízos
causados pelo coronavírus, sem perder a fé de que as
grandes crises se vencem como uma boa propaganda

Muitos se atreveram ao
‘faça você mesmo’ ou 
‘feito em casa’. O prejuízo 
para essas empresas é 
imensurável. Faltou dizer até 
à exaustão: comunicação 
é ciência. É feita por 
profissionais”

“
JOSÉ IVAN FERNANDES
PUBLICITÁRIO

CEDIDA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Após anunciar a prorrogação 
do Auxílio Emergencial de R$ 
600 por dois meses, o Gover-

no Federal abriu nesta quarta-feira 
(1º) um crédito extraordinário de 
R$ 101,6 bilhões para o Ministério 
da Cidadania executar a medida. 
Com isso, a previsão do custo total 
do programa passa a ser de R$ 254,2 

bilhões.
O auxílio emergencial é a mais 

cara das medidas anticrise tomadas 
pelo governo durante a pandemia e 
seu custo já representa mais que o 
dobro do déficit primário registrado 
pelo governo em 2019 (rombo de R$ 
95 bilhões).

Na terça-feira (30), o governo 

anunciou mais dois meses de auxílio 
equivalente a R$ 600 mensais.

Segundo o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, as próximas 
parcelas mensais serão pagas de 
maneira dividida: R$ 500 no início 
do primeiro mês e R$ 100 no final; e 
depois, duas parcelas de R$ 300 no 
início e no fim do segundo mês. População aguarda em frente a agência da Caixa em Natal para sacar Auxílio Emergencial

Custo do Auxílio Emergencial vai a 
R$ 254 bilhões após prorrogação

APOIO DE R$ 600
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ANP ADIA VENDA DIRETA PARA 
ATENDER ATRAVESSADORES 

ECAD TERÁ QUE EXPLICAR
COBRANÇA EXTRA POR ‘LIVES’

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

DELEGACIA PERMANENTE
O ministro Alexandre de Moraes 

vai manter a “espada de Dâmocles” 
do inquérito das “fake news” 
sobre a cabeça de parlamentares, 
blogueiros e críticos do Supremo 
etc. Deveria o� alizar de uma vez a 
DP do STF.

ESTABILIZAÇÃO TREPIDANTE
O ministro Dias To� oli acha que 

o STF é “elemento estabilizador da 
ordem política”. Não deve ter visto 
os colegas como Celso de Mello e 
Alexandre de Moraes se revezando 
na pancadaria contra Bolsonaro.

DOUTOR EM MALFEITORIAS
Faz sentido o reitor da 

Universidade Nacional de Rosário, 
na Argentina, negar título de doutor 
ao ex-ministro Carlos Decotelli 
e o conceder a Lula. Condenado 
duas vezes, o petista se revelou 
doutor em corrupção e lavagem 
de dinheiro. E ainda tem mais sete 
processos pela frente.

TAREFA PARTIDÁRIA
Quase diariamente, a 

comissária de Direitos Humanos 
da ONU em Genebra, Michelle 

Bachelet, é pautada pela própria 
assessoria, ligada a ativistas 
brasileiros, para criticar o governo 
do Brasil a qualquer pretexto.

DE BARRIGA CHEIA
Apesar das trocas de farpas 

entre o presidente Bolsonaro e João 
Doria (PSDB), dos R$45 milhões 
destinados ao saneamento básico 
de 20 estados, São Paulo vai receber 
a metade: R$22,5 milhões.

SECRETÁRIO VOADOR
O secretário estadual de 

Saúde de São Paulo, José Henrique 
Guermann, mostrou-se ontem 
desinformado sobre ações do 
próprio governo João Dória 
contra o covid-19. Disse à Rádio 
Bandeirantes, por exemplo, que 
começariam ontem as multas aos 
sem-máscara. Só que não: é hoje.

BOA PERSPECTIVA
O primeiro semestre terminou e 

a alta no número de mortes diárias 
por coronavírus também. Segundo 
o Worldometer, já são 800 mil 
curados e as curvas de novas curas 
e novos casos estão cada vez mais 
próximas.

A manobra do Ecad para faturar em dobro com o sucesso das “lives” 
na pandemia chamou atenção da Secretaria de Cultura, que vai noti� car a 
entidade a explicar o embasamento legal utilizado para fazer a cobrança, 
considerada abusiva, bem como os critérios que de� nem os percentuais 
cobrados. Como não há lei que de� na a classi� cação das lives, a suspeita é 
que a entidade tenha avançado além de suas competências.

PÓS-CPI
O ofício tem origem no 

Departamento de Registro, 
Acompanhamento e Fiscalização, 
criado após a CPI do Ecad para 
� car de olho na entidade.

DINHEIRO NÃO FALTA
O Ecad já fechou gordos 

acordos com plataformas 

populares como YouTube, 
Facebook, Spotify etc e recebe 
milhões pelo uso das músicas.

ANALOGIA DO LUCRO
A manobra consiste em 

cobrar, segundo o Ecad, 5% do 
valor bruto dos patrocínios das 
lives, como acontece em shows 
com público pagante.

O presidente Jair Bolsonaro até comemorou, com um post, a publicação nesta 
quarta-feira (1º) da resolução do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) autorizando a venda direta de etanol aos postos, sem passar 

pelas distribuidoras, que têm papel meramente atravessador no mercado de 
combustíveis. O problema é que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) precisa 
regulamentar a decisão. Mas, sob suspeita de submissão às ricas distribuidoras: 
decidiu analisar o tema só em outubro.

Indagada ontem sobre por que adiar a regulamentação da venda direta por 4 
meses, a ANP respondeu com um vago “os estudos continuam”.  A ANP informou 
que em janeiro realizou workshop sobre venda direta com “agentes de mercado”, 
e só citou distribuidoras na confraternização.  Essa relação da ANP deveria ser 
investigada. Desse casamento suspeito nasceu o “cartório” obrigando as usinas 
a trabalhar para distribuidoras. A Constituição garante a livre concorrência, mas 
a regra não vale para usinas, obrigadas pela a ANP a entregar todo o etanol às 
distribuidoras.

PANDEMIA | Secretário adjunto de Saúde, médico infectologista afirmou que “não há outras medidas
para evitar contrair o vírus a não ser o isolamento social e obedecer as medidas sanitárias e de higiene”

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) advertiu a popu-
lação nesta quarta-feira (1º) de 

que, apesar da reabertura gradual das 
atividades econômicas, todos devem 
continuar cumprindo as recomendações 
de isolamento social e usar máscaras fa-
ciais, para conter o avanço da pandemia 
da Covid-19 no Rio Grande do Norte.

Em entrevista coletiva realizada 
nesta quarta na Escola de Governo, em 
Natal, o secretário adjunto de Saúde, 
Petrônio Spinelli, a� rmou também que 
“é uma ilusão as pessoas acharem que 
vão tomar um remédio que previne a 
doença e poderão sair às ruas”.

A fala foi uma referência à decisão 
da Prefeitura do Natal de montar na 
Zona Norte da cidade um “centro de 
pro� laxia” para distribuir 1 milhão de 
comprimidos do antiparasitário iver-
mectina. O medicamento vem sendo 
recomendado pelo prefeito Álvaro Dias 
como prevenção ao novo coronavírus, 
apesar de não haver estudos cientí� cos 
que comprovem a e� cácia da droga 
contra a Covid-19.

“Não há outras medidas para evitar 
contrair o vírus, internamento em UTI 
e sofrer risco de morte a não ser o iso-
lamento social e obedecer às medidas 
sanitárias e de higiene”, disse Spinelli, 
que é médico infectologista.

O secretário adjunto de Saúde 
reforçou, ainda, a importância de  
sociedade como um todo assumir a 
responsabilidade pela contenção da 
pandemia. “Quem está autorizado a 
funcionar deve puxar para si a respon-

sabilidade. As próximas fases da � exi-
bilização dependem de a sociedade 
cumprir as orientações cientí� cas que 
foram dadas e estão espelhadas no de-
creto do Governo.  O decreto é para ser 
cumprido. Se houver incompreensão 
da sociedade e descompromisso dos 
prefeitos e empresários, a � exibilização 
poderá ter retrocesso e não vai evoluir 
para as fases 2 e 3”, a� rmou.

 
DADOS E NOVOS LEITOS

De acordo com a Sesap, a taxa ge-
ral de ocupação de leitos nesta quarta 
estava em 93,3%. Na região Oeste, a 
ocupação é de 100%. Na Grande Natal, 
93,9%; em Pau dos Ferros, 90%; no Seri-
dó, 82,7%; e, em Guamaré, 66,6%. 

Ainda segundo os dados atualiza-
dos, 730 pessoas estavam internadas 

até ontem, sendo 383 em leitos críti-
cos. Os casos de Covid-19 chegaram a 
31.740, com 1.067 óbitos con� rmados e 
outros 156 em investigação.

A � la de regulação tem 47 pessoas 
precisando de leitos críticos e 24 aguar-
dando transporte sanitário. O Governo 
do RN disse estar contratando empresa 
para fazer o transporte por ambulân-
cias para os locais de tratamento.

A previsão é que a Secretaria Es-
tadual de Saúde abra mais 10 UTIs o 
Hospital João Machado em Natal. On-
tem, já foram abertos com apoio do go-
verno 5 leitos no Hospital Maternidade 
Belarmina Monte, em São Gonçalo 
do Amarante. Para os próximos dias, 
serão mais 5 no Hospital São Luiz, em 
Mossoró, 10 no Hospital João Macha-
do, em Natal, e 5 em João Câmara.

Secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, pediu que população obedeça às recomendações

Prevenção com ivermectina é 
“ilusão”, afirma Petrônio Spinelli

O presidente Jair Bolsonaro a� r-
mou nesta quarta-feira (1º) que 
pode vetar o projeto das fake 

news, aprovado na terça (30/06) no 
Senado e que ainda precisa passar pela 
Câmara dos Deputados. Em conversa 
com apoiadores em frente ao Palácio 
da Alvorada, o presidente disse acre-
ditar que a proposta “não vai vingar” e 
deve ser rejeitado pelos deputados.

“Acho que na Câmara vai ser difícil 
aprovar. Agora, se for, cabe a nós ainda 
a possibilidade de veto, tá Ok? Acho 
que não vai vingar esse projeto, não”, 
disse Bolsonaro.

O projeto cria um marco inédito 
na regulamentação do uso das redes 
sociais, obrigando empresas a rastrear 
mensagens enviadas por aplicativos e 
identi� car conteúdos impulsionados.

O tema ganhou relevância nas 
eleições de 2018 e foi pautado pelo 
Senado neste ano de disputas muni-
cipais. Companhias do setor, porém, 

apontam risco de censura à livre ma-
nifestação do pensamento.

Bolsonaro a� rmou ter conversado 
com um senador que disse a ele ter se 
equivocado ao votar favoravelmente à 
proposta e acredita que isso ocorreu 
com outros congressistas. Ele não dis-
se, no entanto, qual parlamentar teria 
relatado o equívoco.

Ao � m da conversa, o presiden-
te disse que “tem que ter liberdade”. 
“Ninguém mais do que eu é criticado 
na internet. Nunca reclamei. E, no meu 
Facebook, quando o cara faz baixaria 
eu bloqueio. É um direito meu”, reagiu.

A proposta foi defendida pelo pre-
sidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Em suas redes sociais, o se-
nador disse que a nova lei é imprescin-
dível para a proteção da vida de todos 
os brasileiros. “Liberdade de expressão 
não pode ser confundida com agres-
são, violência ou ameaça”, escreveu no 
Twitter. Presidente Bolsonaro é contra a proposta

Bolsonaro diz que pode vetar projeto 
das fake news aprovado no Senado

NOTÍCIAS FALSAS

ISAC NÓBREGA / PR

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN
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O Senado aprovou na sema-
na passada o novo marco 
legal do saneamento bá-

sico. A proposta, que já passou 
pela Câmara dos Deputados e 
que agora aguarda sanção do 
presidente Jair Bolsonaro, altera 
as regras para a prestação de ser-
viços de saneamento, facilitando 
a entrada de empresas privadas 
no mercado e buscando univer-
salizar o acesso no Brasil.

De acordo com a proposta, ao 
assumirem a concessão do servi-
ço nos municípios brasileiros, 
as empresas terão de assumir o 
compromisso de levar água potá-
vel a 99% da população até 2033. 
Além disso, levar a coleta e tra-
tamento de esgoto a pelo menos 
90% do território nacional.

Na avaliação do empresário 
Roberto Serquiz, diretor da Fede-
ração das Indústrias do Rio Gran-
de do Norte (Fiern) e membro 
titular do Conselho Estadual de 
Meio Ambiente, o novo marco le-
gal vai beneficiar brasileiros que 
não têm coleta de esgoto e água 
tratada.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Serquiz comemora a aprovação 
do projeto e fala também sobre 
como o setor produtivo potiguar 
acompanha os impactos econô-
micos da pandemia do novo co-
ronavírus. Acompanhe:

AGORA RN – O novo marco re-
gulatório do saneamento básico 
prevê licitação com concorrência 
para serviços e metas a serem atin-
gidas. Isso ajuda o crescimento do 
País?

ROBERTO SERQUIZ – Isso 
resgata a capacidade de investi-
mento em saneamento básico 
e promove o crescimento e a 
melhoria na qualidade de vi-
da e saúde dos brasileiros. As 
concessões públicas não conse-
guem acompanhar a demanda. 
A participação da iniciativa pri-
vada será vital na recuperação 
da defasagem de décadas nessa 
área. Além disso, beneficiará 
milhões de pessoas que não 
têm acesso à coleta de esgoto e 
água tratada. Atualmente, cerca 
de 35 milhões de pessoas não 

MARCO DO SANEAMENTO 
VAI MELHORAR “QUALIDADE 
DE VIDA”, AFIRMA SERQUIZ

têm água tratada e mais de 100 
milhões vivem sem coleta de es-
goto, o que faz com que grande 
parcela de brasileiros não tenha 
direito a saúde. 

AGORA – A pauta ambiental, 
que o senhor sempre defendeu, 
tem se revelado um importante 
ativo para o crescimento econômi-
co. O que falta no RN?

RS – A pauta ambiental con-
grega vários temas em torno da 
sustentabilidade. Podemos citar 
diversas políticas públicas: de re-
síduos sólidos, recursos hídricos, 
saneamento básico, energias reno-
váveis, mineração, Plano Diretor. 
Todas com forte demanda de in-
vestimentos. A transversalidade da 
pauta ambiental se reveste de uma 
das legislações mais completas do 
mundo, mas ainda não se conse-
guiu uma condução eficiente.

AGORA – Por quê?
RS – Porque ainda temos 

ramais ideológicos, custos e re-
gulações que precisamos vencer 
na interpretação das leis face ao 
desenvolvimento sustentável. O 
desenvolvimento socioeconômico 
não pode ser sacrificado diante da 
técnica e do bom senso.

AGORA – Na sua opinião, o que 
os empresários do RN podem tirar 
de lição da pandemia, se é que há 
alguma? E como o conjunto das 
forças produtivas poderia se com-
portar nesse momento?

RS – A pandemia deu uma 
sacudida no mundo. Temos uma 
crise solidária, somos todos iguais. 
Ela deixará vários ensinamentos. 
Desafios e oportunidades de se re-
pensar crenças, hábitos, costumes 
e atitudes. Fica, por exemplo, a 
lição que empregados e emprega-
dores não são seres antagônicos. 
Haverá uma tendência à sociabili-
zação de interesses.

AGORA – Os empresários po-
tiguares têm potencial para unir 
esforços em operações conjuntas 
para diminuir os efeitos econômi-
cos no período pós-pandemia?

RS – Desde o início do iso-
lamento social que os setores 
produtivos se uniram em torno 
de objetivos em comum. Muitos 
ajustes em torno da redução dos 
impactos provocados pela Co-
vid-19 foram deliberados com 
entidades, órgãos reguladores e 
governos municipais, estadual 
e federal. Do apoio ao enfren-
tamento da doença, criação de 
mecanismo para superação das 
dificuldades, acesso ao crédito e 
elaboração de plano de reabertu-
ra, temos um conjunto de esfor-
ços coordenados para superação 
desse momento desafiador da 
indústria potiguar.

AGORA RN – Que mensagem o 
senhor daria neste momento aos 
empresários potiguares?

RS – A superação é o desafio. 
Não maior que a história empre-
sarial de cada um, o vencedor não 
é aquele que sempre vence, mas 
aquele que nunca para de lutar. A 
persistência deve ser o principal 
hábito.

ENTREVISTA | Diretor da Fiern e membro do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente comemora aprovação da lei que aumenta a participação da 
iniciativa privada no serviço de fornecimento de água e tratamento de 
esgoto, com metas para universalização do serviço na próxima década

A pandemia deu uma sacudida no mundo. 
Temos uma crise solidária. Ela deixará vários 
ensinamentos. Desafios e oportunidades de se 
repensar crenças, hábitos, costumes e atitudes”

“
ROBERTO SERQUIZ

EMPRESÁRIO, DIRETOR DA FIERN E MEMBRO DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Resgata a capacidade de investimento
em saneamento básico e promove o 
crescimento e a melhoria na qualidade
de vida e saúde dos brasileiros”

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL
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ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Mesmo com a pressão de pre-
feitos para que as eleições 
municipais fossem mantidas 

em outubro, a Câmara aprovou nesta 
quarta-feira (1º) a proposta de emenda 
à Constituição que adia as disputas pa-
ra novembro.

Pela proposta, a escolha de prefei-
tos e vereadores em todo o País será em 
15 de novembro – data de votação no 
primeiro turno – e 29 de novembro –, 
caso haja uma segunda rodada. A vo-
tação foi concluída e o texto deve ser 
promulgado nesta quinta-feira (2), às 
10h, em sessão do Congresso.

O segundo turno foi aprovado por 
407 votos contra 70. Não houve des-
taques nessa fase. No primeiro turno, 
foram 402 votos a favor do texto-base e 
90 contra. Apesar do relator, deputado 
Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), 
ter mantido o texto como o aprovado 
pelo Senado, a Câmara fez duas supres-
sões no texto por meio de destaques.

A primeira mudança retirou a pos-
sibilidade do Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE) decidir sozinho, no caso de 
as condições sanitárias em um mu-
nicípio não permitirem a realização 
das eleições em 15 de novembro, um 
adiamento ainda maior com o limite 
de 27 de dezembro. Agora, será neces-
sária a aprovação do Congresso para 
isso. A segunda retirou um trecho so-
bre o TSE promover a adequação das 
resoluções que disciplinam o processo 
eleitoral. 

Apenas o PL e o PSC orientaram 
contra a votação pelo adiamento. O 
governo, o Pros e o Patriotas liberaram 
as bancadas.

O texto que recebeu sinal verde da 
Câmara também muda o calendário 
eleitoral deste ano. A alteração é mo-
tivada pela pandemia do novo corona-
vírus e, com o adiamento das disputas 
para novembro, a expectativa é de que 
a incidência e o risco de contaminação 
pela doença entre eleitores sejam me-
nores.

Pela proposta aprovada, por exem-
plo, as emissoras ficam proibidas de 

transmitir programa apresentado ou 
comentado por pré-candidato a partir 
de 11 de agosto —antes, o prazo come-
çava a contar a partir de 30 de junho.

O grupo de partidos conhecido 
como Centrão era inicialmente contra 

empurrar as eleições para novembro. 
Parte das legendas, porém, acabou 
mudando de posição após negociações 
sobre o retorno da propaganda parti-
dária e a garantia de mais recursos pa-
ra municípios no combate à pandemia.

A negociação foi costurada no fim 
de semana pelos presidentes da Câma-
ra, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Al-
columbre. O deputado Marcos Pereira 
(SP), presidente do Republicanos, foi 
um dos que mudaram radicalmente 
de posição e disse ter sido “convencido” 
de que adiar a votação era o melhor a 
fazer.

BANCADA POTIGUAR
Dos oito deputados que repre-

sentam o Rio Grande do Norte na 
Câmara, apenas dois votaram contra 
o adiamento das eleições no primeiro 
turno: General Girão (PSL) e João Maia 
(PL). Na segunda votação, só João Maia 
permaneceu contrário, enquanto que 
Girão mudou de ideia.

Os demais deputados - Benes Le-
ocádio (Republicanos), Beto Rosado 
(Progressistas), Carla Dickson (Pros), 
Natália Bonavides (PT), Rafael Motta 
(PSB) e Walter Alves (MDB) - votaram 
a favor do adiamento nos dois turnos 
da votação na Câmara.

Câmara dá aval, e eleições de 2020
serão adiadas para 15 de novembro
ESCOLHA DE PREFEITOS E VEREADORES | Após passar no Senado, proposta foi aprovada na Câmara e agora vai à promulgação nesta quinta-feira. Texto também muda outros
prazos devido à pandemia do coronavírus. Dos deputados que compõem a bancada potiguar, apenas dois votaram contra o adiamento: General Girão (PSL) e João Maia (PL)

Proposta foi aprovada com ampla maioria nos dois turnos: mais de 400 votos favoráveis

OMinistério da Saúde divulgou 
nesta quarta-feira (1º) que já 
entregou 6.410 respiradores 

pulmonares aos estados, municípios 
e ao Distrito Federal para auxílio no 
atendimento aos pacientes com Co-
vid-19.  Somente entre os dias 22 e 29 
de junho, foram entregues 1.553 equi-
pamentos.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, desse total, 3.477 foram respi-
radores apropriados para unidades de 
tratamento intensivo e 2.933 são indi-
cados para o transporte de pacientes, 
mas também podem ser usados em 
unidades intensivas.

O Rio Grande do Norte foi benefi-
ciado com 177 respiradores. Na região 
Nordeste, foi o 5º estado mais bene-
ficiado, atrás de Bahia (306), Ceará 
(248), Paraíba (245) e Maranhão (241).

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), o governo 
potiguar recebeu 90 respiradores. Os 
demais foram encaminhados para as 
prefeituras, como a de Natal.

A distribuição dos ventiladores 
pulmonares para os municípios e uni-
dades de saúde é de responsabilidade 

de cada estado, conforme planeja-
mento local. O Ministério da Saúde 
diz que auxiliou, ainda, a assistência 
hospitalar militar, entregando 70 equi-
pamentos ao Ministério da Defesa pa-
ra o reforço das unidades de saúde das 
Forças Armadas.

“Estamos fazendo tudo que está ao 
nosso alcance para atender as necessi-
dades de todo o País. As entregas são 

realizadas baseadas nas demandas in-
formadas pelo Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass) e pelo 
Conselho Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (Conasems). É preci-
so ficar claro que não adianta enviar 
ventilador pulmonar se não houver in-
fraestrutura para sua instalação”, disse 
o secretário-executivo do Ministério 
da Saúde, Elcio Franco.

Leito de tratamento intensivo no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró

Governo Bolsonaro já enviou
177 respiradores pulmonares
para o RN, diz Ministério da Saúde

ASSISTÊNCIA

A Petrobras vai elevar nova-
mente os preços da gasolina e do 
diesel. O reajuste começa a valer 
nesta quinta-feira (2). Será o sétimo 
aumento seguido no preço da ga-
solina, que subirá, em média, 3%. O 
reajuste no diesel, de 6%, é o quarto 
consecutivo. Com a sequência de 
altas, a gasolina voltou a ter preço 
médio nos postos acima de R$ 4 
por litro na semana passada.

Desde o começo de maio, 
quando foi iniciado o ciclo de au-
mentos, o preço da gasolina nas 
refinarias da estatal acumula alta 
de 53%. A partir desta quinta, o 
produto será vendido pela empre-
sa, em média, a R$ 1,57 por litro. 
O preço do diesel acumula alta de 
32% desde o início de maio.

Os reajustes acompanham a 
recuperação do preço internacio-
nal do petróleo.

Quase 12 milhões de traba-
lhadores já foram afetados pela 
medida provisória que autoriza 
o corte proporcional de salários 
e jornada e a suspensão do con-
trato de trabalho, por causa da 
pandemia do novo coronavírus. A 
medida, que está em vigor desde 
abril, vai ser renovada, anunciou o 
Governo Federal.

Segundo o secretário especial 
de Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, a prorrogação 
do programa deve ocorrer por mais 
dois meses no caso da suspensão de 
contratos de trabalho e de mais um 
mês para a redução de jornada.

Os trabalhadores afetados rece-
bem um auxílio do Governo Fede-
ral, que é calculado sobre o valor de 
um eventual seguro-desempregado. 
Ao todo, 11.698.243 foram atingidos 
pela medida.  O governo já destinou 
R$ 17,4 bilhões ao programa.

Dos acordos firmados de abril 
a junho, 5.423.172 foram de sus-
pensão de contrato de trabalho; 
1.706.748 para redução de 25% do 
salário; 2.144.886, para a redução 
de 50%; e de 2.256.368, de 70%.

COMBUSTÍVELTRABALHO

PETROBRAS ANUNCIA 
NOVO REAJUSTE NO 
PREÇO DA GASOLINA; 
DIESEL TAMBÉM SOBE

QUASE 12 MILHÕES
JÁ FORAM AFETADOS 
POR MEDIDA QUE 
PERMITE CORTE DE 
SALÁRIO E JORNADA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



|  7QUINTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2020 |Cidades

DRAMA |  Entre os dias 21 e 30 de junho, o Rio Grande do Norte registrou 370 mortes em decorrência da 
infecção pelo novo coronavírus; 12 médicos potiguares morreram por complicações da doença desde março 

O Rio Grande do Norte registrou 
nesta quarta-feira (1º) a mar-
ca de 1.067 mortes em decor-

rência da Covid-19, segundo dados 
da Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap). A evolução da doença 
mostra que apenas 10 dias foram res-
ponsáveis por 34% de todos os óbitos. 
Ao todo, 370 potiguares morreram 
entre os dias 21 e 30 de junho.

O mês junho, de acordo com os 
números, concentra 74% das mortes 
pela Covid-19 no Rio Grande do Nor-
te. Foram 744 potiguares que falece-
ram ao longo dos últimos 30 dias. Os 
dados mostram que a doença ainda 
está longe de reduzir a mortalidade.
Todos os recordes de registros diá-
rios de mortes foram alcançados em 
junho. Em 23 de junho, foram regis-
tradas 64 mortes.

Os dados divulgados nesta quar-
ta-feira (1º) apontam ainda que há 
156 óbitos em investigação no Esta-
do. Além disso, já foram 31.740 casos 
confirmados da doença e 43.500 ca-
sos suspeitos. São 730 pessoas inter-
nadas, das quais 380 estão em leitos 
críticos. A fila de regulação tem 47 
pacientes à espera de leitos críticos. 

Natal, capital potiguar, lidera as 
estatísticas sobre a Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. Segundo a Secre-
taria Municipal de Saúde de Natal 
(SMS), até às 12h da quarta-feira (1º), 
a cidade contava com 10.477 casos 
positivos de Covid-19. 

Ainda de acordo com a SMS, do 
total de infectados, 356 estão inter-
nados, 4.138 estão em quarentena 
domiciliar, 428 morreram e 5.555 fo-
ram considerados recuperados.

Rio Grande do Norte contabiliza 1.067 mortes em decorrência de complicações pela Covid-19

34% das mortes por Covid-19 no RN 
aconteceram em apenas 10 dias

Um estudo preliminar publica-
do nesta quarta-feira, 1, pelo 
MedRXiv aponta que a vacina 

experimental contra a covid-19 desen-
volvida pela Pfizer em parceria com a 
BioNTech apresentou resultados posi-
tivos, com importantes respostas imu-
nes em adultos saudáveis entre 18 e 55 
anos. O MedRXiv é uma plataforma 
que disponibiliza estudos ainda não 
revisados ou publicados por revistas 
especializadas.

Apesar da verificação de uma res-
posta imune, efeitos colaterais como 
febre, dor de cabeça e fadiga foram 
relatados em ao menos 50% dos pa-
cientes que receberam uma segunda 
dose. Os sintomas se manifestaram, ge-
ralmente de forma leve e transitória. “A 
maioria das reações atingiu o pico dois 
dias após a aplicação da vacina e foi 

dissipada no sétimo dia”, diz o estudo, 
que envolve, além das empresas cita-

das, especialistas das Universidades de 
Nova York, de Maryland, do Texas, nos 

EUA, e outros centros de pesquisa.
A pesquisa, porém, reconhece seu 

caráter limitado, já que ainda não se 
sabe o nível de imunidade necessário 
para proteger o organismo da ação do 
novo coronavírus. O tempo para uma 
possível perda de anticorpos criados 
contra a covid-19 também segue des-
conhecido. “Esta análise não avaliou as 
respostas imunes ou a segurança após 
duas semanas de aplicação de uma se-
gunda dose da vacina”, traz a íntegra da 
pesquisa.

BioNTech afirmou que os testes de 
duas dosagens da vacina “BNT162b1” 
em 24 voluntários saudáveis   mostra-
ram que, após 28 dias, os pacientes de-
senvolveram níveis altos de anticorpos 
para Covid-19.

Nova vacina ampliou nível de anticorpos

Vacina experimental da BioNTech 
e Pfizer mostra resultados positivos

CORONAVÍRUS

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

AFP

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ATIAIA ENERGIA SA, 06.015.859/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
25/06/2024, em favor do empreendimento Complexo Olinda, localizado na Zona Rural do município de Galinhos/
RN. 

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

SETA ENGENHARIA S/A, CNPJ 76.359.785/0001-55, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) em 
favor da atividade de extração de cascalho com volumetria de 1.000m³/mês na área da Fazenda Baixa do Muruci, 
localizado na zona rural do município de Macau, CEP 59.500-000. 

Saionara Pinto Biezus 
REPRESENTANTE LEGAL

 

O boletim epidemiológico 
da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap-RN) aponta que 
2% das mortes por Covid-19 no 
Rio Grande do Norte são de pro-
fissionais da Saúde, o que resulta 
em aproximadamente 20 mortes. 
Dados são desta terça-feira (30). 
Neste dia, haviam sido confirma-
dos 1034 óbitos. Atualmente, o RN 
tem 1067. Em relação a casos con-
firmados, 13% são profissionais 
da Saúde, o que resulta em 3.937 
pessoas. O Estado tem 31.740 con-
taminados pela doença.

20 PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE JÁ MORRERAM 
NO RN EM DECORRÊNCIA 
DA DOENÇA

Mortes de médicos no RN
05 de abril  Earia Altamira de Oliveira  

16 de abril   Elio Cesar Marson 

19 de abril  Jayme de Oliveira Junior 

06 de maio Solon Pereira Lopes Ferreira 

11 de maio  Tatiana Calife da Silva (estudante) 

24 de maio João Batista Medeiros Costa

25 de maio  Valéria Calife da Silva

18 de junho  Adelmaro Cavalcanti Cunha Júnior

21 de junho  Vital Avelino Maia Neto (estudante) 

28 de junho Samir Assi João

01 de julho  Nivaldo Sereno de Noronha Júnior

01 de julho Paulo Matos de Castro 

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO: 13 de Julho de 2020, às 08h50min *. 2º LEILÃO: 20 de Julho de 2020, às 15h00min *. *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará
a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular com força de escritura
pública sob nº 073211230011250 de 12/08/2014, firmado com a Fiduciante MAYARA BEZERRA BARBOSA, RG nº 2450369-ITEP/RN,
inscrita no CPF/MF nº 060.212.194-90, residente e domiciliada em Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo
igual ou superior a R$ 468.405,33 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e três centavos - atualizado
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: UM (01) APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 1805, bloco 2, integrante do
“ECOCIL CENTRAL PARK CONDOMÍNIO CLUBE” na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, que assim se descreve: possui uma área total de 75,11m²,
sendo 64,47m² de área privativa e 10,64m de área comum; estacionamento para duas vagas; melhor descrito na matrícula nº 48.641 do
Registro de imóveis – 3ª Zona da comarca de Natal/RN. Cadastro Municipal: 2.034.0187.08.1889.0221.9. Imóvel ocupado. Venda
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 255.988,21 (Duzentos e cinquenta e cinco mil,
novecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá
no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16228 - Dossiê).

             JORNAL “ AGORA RN ”
26 / 06 + 29 / 06 + 02 / 07 / 2020

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Cia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. Salgado 
Filho, 1555 Natal/RN CNPJ nº 08.334.385/0001-35, torna público que que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Instalação do SES Redes Coletoras de Esgotos, Estações Elevatórias 
de Esgoto e Emissário da Zona Norte de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE NATAL. Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN.  EDITAL 
DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de 
Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, F A Z S A B E R, 
a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de 
nº 0800683-09.2020.8.20.5001, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), em que é Autor(a) BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Réu IVAN CARVALHO CRUZ, que pelo presente Edital, 
INTIMA, IVAN CARVALHO CRUZ, inscrito no CPF/MF nº 011.644.927-64, residente e domiciliado na 
Rua Jorge Tavares da Silva, 0, (Lot Algimar), Pajuçara, Natal/RN - CEP: 59133-155, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para, em 15 (quinze) dias, proceder com o pagamento da quantia indicada 
na petição inicial sob ID 52277822, a saber, R$ 175.004,19 (cento e setenta e cinco mil e quatro reais 
e dezenove centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante exequendo e 
honorários advocatícios no mesmo percentual. sem prejuízos do prazo de 15 (quinze) dias para o 
executado apresentar impugnação ao presente cumprimento, independente de penhora ou de nova 
intimação, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento 
de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria. 
Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 19 de junho de 2020, Eu, Josilando Nunes da Silva, 
Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e 
assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. JOSÉ CONRADO FILHO. Juiz de Direito. (documento 
assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.419/06) 

 AGORA (RN) 02 e 03/07/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 625.017/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 20 de julho de 2020, às 08h00min, na Sala de Licitações, 
localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preços nº 
003/2020, do tipo empreitada global por preço global, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DOS 
BAIRROS, PETRÓPOLIS, BAIXA DA BELEZA, BELA VISTA E NOVO HORIZONTE, NA ZONA URBANA 
DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no 
Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos 
Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a 
sexta-feira e no endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 01 de julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 626.023/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 20 de julho de 2020, às 12h00min, na Sala de Licitações, 
localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a Tomada de Preços nº 
004/2020, do tipo empreitada por preço global, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA REALIZAR REFORMA NA PRAÇA MIGUEL DA COSTA CIRNE, NO 
MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O Edital encontra-se disponível na Sala de Licitações, no 
Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Praça Prefeito Manoel Paulino dos 
Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda 
a sexta-feira e no endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 01 de julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL
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GOVERNO DA BAHIA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O  secretário estadual de Saúde, 
Cipriano Maia, participará de 
Sessão Especial nessa quinta-

-feira (2) para prestar esclarecimentos 
aos deputados estaduais sobre a com-
pra de respiradores em conjunto com 
o Consórcio Nordeste. O requerimen-
to para convocação do Secretário foi 
apresentado pelo deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL) e aprovado 
em sessão ordinária do dia 18 de junho.

De acordo com relatório de fiscali-
zação do Tribunal de Contas do Esta-
do, o Rio Grande do Norte participou 
de compra de 30 respiradores pulmo-
nares mecânicos junto ao Consórcio 
Interestadual de Desenvolvimento 
Sustentável do Nordeste, que custou 
R$ 4.947.535,80. Mas esses equipamen-
tos nunca foram disponibilizados pela 
empresa contratada, que também não 
procedeu o ressarcimento do valor pa-
go com antecedência pela compra.

“Já há investigação em curso pela 
Polícia Civil do Estado da Bahia, pelo 
Ministério Público Federal e também 
pelo Tribunal de Contas do Estado, 
mas a fiscalização e controle dos atos 
do Poder Executivo e da aplicação 
de recursos públicos é competência 
da Assembleia Legislativa. Por isso, é 
fundamental que tenhamos esclareci-
mentos sobre essa compra milionária 
e seus desdobramentos, com sérios 
prejuízos financeiros e com fortes re-
percussões à saúde do povo potiguar”, 
afirmou Sandro Pimentel.

A sessão que contará com a parti-
cipação do Secretário Cipriano Maia 

acontecerá de modo virtual nessa 
quinta-feira (02), às 15h, e terá trans-
missão ao vivo pela TV Assembleia.

O conselheiro Gilberto Jales, do 
Tribunal de Contas do Rio Grande 
do Norte (TCE), avalia pedir novos 
esclarecimentos ao secretário esta-
dual de Saúde, Cipriano Maio, so-
bre o Governo do Estado ter efetu-
ado transferência de R$ 4,9 milhões 
ao Consórcio Nordeste, em março 
passado, sem que o contrato para 
a compra de 30 respiradores tenha 
sido assinado.

Em despacho do último dia 30 
de junho, o conselheiro Gilberto Ja-
les, que é o relator da investigação 
relacionada com o caso dos respi-
radores, detalha que recebeu no-
vos autos da Diretoria de Controle 
Externo da Administração Indireta 
do TCE. O documento dos audito-
res da Corte de Contas aponta in-
consistências nos esclarecimentos 
prestados pelo Governo do Estado..  

Segundo o documento, anali-
sado pelo Agora RN, os auditores 
apontam que a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) não “não 
apresentou até o momento nenhu-
ma justificativa” sobre a transferên-

cia de R$ 4.947.535,80 pelo Estado 
do Rio Grande do Norte ao Consór-
cio do Nordeste, para viabilizar a 
compra de 30 respiradores pulmo-
nares mecânicos, sem que o ente 
estadual tivesse firmado oportuna-
mente o contrato de programa e o 
contrato de rateio do consórcio.

Além disso, ainda de acordo 
com os autos, as informações pres-
tadas pela Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) não esclarecem efe-

tivamente que medidas já foram 
adotadas para a recuperação do 
dinheiro utilizado para a compra. 
Atualmente, o processo judicial re-
lacionado com o caso, que foi aber-
to em maio no Tribunal de Justiça 
da Bahia, tramita no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). Isso aconte-
ce em razão da prerrogativa de foro 
privilegiado dos governadores dos 
Estados do Nordeste.  

Desta forma, o conselheiro 

propõe nova citação ao secretário 
Cipriano Maia e ao procurador ge-
ral Luiz Antônio Marinho para que 
prestem novas informações sobre 
as lacunas deixadas durante a 
investigação. O despacho foi enca-
minhado à Procuradoria Geral do 
Ministério Público de Contas junto 
ao TCE (MPCjTCE) para a análise. 
Somente após este posicionamen-
to, o conselheiro vai delimitar no-
vos rumos para o caso.

OAB critica a ampliação do período 
de suspensão dos prazos do TJRN

Cipriano Maia prestará esclarecimentos 
sobre compra de respiradores à ALRN
TRANSPARÊNCIA | Secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, vai participar de sessão especial do Legislativo estadual, por videoconderência, para prestar esclarecimentos aos 
deputados sobre a compra de respiradores em conjunto com o Consórcio Nordeste; TCE avalia pedir novas informações sobre o processo de aquisição dos equipamentos

Rio Grande do Norte transferiu ao Consórcio Nordeste o valor de R$ 4,9 milhões para efetuar a compra de 30 respiradores mecânicos

Presidente da seccional potiguar da OAB, Aldo Medeiros, criticou medida do Judiciário do RN

AOrdem dos Advogados do 
Brasil no Rio Grande do Norte 
manifestou insatisfação com 

a prorrogação até o dia 31 de julho de 
2020 de todas as restrições ao trâmite 
de processos físicos e virtuais no âmbi-
to do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJRN). 

“A OAB vem acompanhando a 
questão, especialmente pela Comissão 
de Acesso à Justiça, Comissão de Defe-
sa das Prerrogativas e pela Ouvidoria 
Geral da Seccional, constatando obs-
táculos enfrentados pela advocacia do 
Rio Grande do Norte para o exercício 
pleno da atuação profissional”, infor-
ma nota oficial assinada pelo presiden-
te da entidade, Aldo Medeiros.

Além disso, a OAB critica a dificul-
dades de acesso aos autos físicos na 
Secretaria do Tribunal e em diversas 
varas judiciais “nas quais os servidores 
não atendem as ligações e não funcio-
nam os canais virtuais”. A entidade 
avalia que a medida prejudica o cum-
primento de decisões judiciais por par-
te dos oficiais de justiça. “Em tempos 
difíceis para todos, a OAB pede bom 
senso”, define o órgão.

Segundo o TJRN, a suspensão dos 
prazos considera a persistência do 
quadro de emergência em saúde públi-
ca envolvendo o novo coronavírus. O 
normativo é assinado pelo presidente 
do TJRN, desembargador João Rebou-
ças.

DIFICULDADES

TCE AVALIA PEDIR NOVAS 
INFORMAÇÕES À SESAP 
SOBRE CONTRATO COM O 
CONSÓRCIO NORDESTE

POSICIONAMENTO

Metade dos candidatos que 
participaram da enquete sobre a 
nova data de aplicação do Enem 
(Exame Nacional do Ensino Mé-
dio) 2020 respondeu que gostaria 
de fazer a prova em maio de 2021. 
Para 49,7% dos estudantes, o 
Enem impresso deve ser aplicado 
em 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem 
digital em 16 e 23 de maio. O presi-
dente do Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira), Alexandre 
Lopes, afirmou que espera definir 
a nova data para o Enem em até 
duas ou três semanas. De acordo 
com o Inep, 1,113 milhão de estu-
dantes responderam à enquete.

MAIORIA DOS 
ESTUDANTES QUER 
PROVA DO ENEM EM 
MAIO DE 2021
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REPRODUÇÃO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CLAUCE ERICA BANDEIRA MELO EIRELLI, inscrita no CNPJ nº 15.413.519/0001-79, torna público, que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, 
a Licença de Regularização de Operação – LRO, para o comércio de madeiras em geral, situada no município de 
Lajes/RN.

Clauce Erica Bandeira Melo
Empreendedora

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAMARAVE EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ: n° 05.433.539/0001-58 torna Público que requereu ao 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-
IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no 
Município de São Bento do Norte-RN.

AVELAR DE CASTRO LOUREIRO FILHO  
Sócio

CONCESSÃO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

CREUDIMAR DE BRITO CAMARA ME, CNPJ: 03.937.268/0001-42, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Operação, com 
validade: 01/07/2020, para Criação de Animais (Avicultura de postura), com capacidade de criação de 350.000 aves,  
Localizado no Sítio Lagoa do Bargado, 13, Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN.

CREUDIMAR DE BRITO CAMARA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

HORIZONTE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA., CNPJ: 12.142.129/0001-13, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 01/07/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO BAIXA DO 
SÍTIO, composto por 07 (quatro) aerogeradores com potência nominal de 4,20 MW, com 29,40 MW de potência a 
ser instalada em uma área de 55,26 ha., localizada na Zona Rural dos municípios de Santana do Matos/RN, Tenente 
Laurentino Cruz/RN e São Vicente/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

HORIZONTE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA., CNPJ: 12.142.129/0001-13, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 26/06/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO ACAUÃ 
I, composto por 06 (seis) aerogeradores com potência nominal de 4,20 MW, com 25,20 MW de potência a ser 
instalada em uma área de intervenção de 27,85 ha., localizada na Zona Rural, Santana do Matos/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS  
Gerente de Meio Ambiente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

HORIZONTE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA., CNPJ: 12.142.129/0001-13, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 26/06/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO ACAUÃ 
II, composto por 05 (cinco) aerogeradores com potência nominal de 4,20 MW, com 21,00 MW de potência a ser 
instalada em uma área de 22,64 ha., localizada na Zona Rural de Santana do Matos/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS    
Gerente de Meio Ambiente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

HORIZONTE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA., CNPJ: 12.142.129/0001-13, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 26/06/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO ACAUÃ 
III, composto por 04 (quatro) aerogeradores com potência nominal de 4,20 MW, com 16,80 MW de potência a ser 
instalada em uma área de 37,55 ha., localizada na Zona Rural dos municípios de Santana do Matos/RN, Lagoa 
Nova/RN e São Vicente/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS    
Gerente de Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

I. J ALMEIDA DE MEDEIROS – EPP – CERAMICA PATAXO, CNPJ: 00.814.892/0001-64, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença Simplificada -LS 2013-061228/TEC/RLS-0282. Para indústria cerâmica para produção de 
tijolos e lajotas, localizado na Rodovia RN -118, KM 06, Zona Rural, no Município de IPANGUAÇU-RN 

I.J ALMEIDA DE MEDEIROS – EPP – CERAMICA PATAXO
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JOÃO MARIA DA SILVA FERREIRA, CPF 024.008.684-63, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre-RN, a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para 
extração de areia, numa área de 2,85ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 848279/14, localizada na 
Pajussara II, Município de Monte Alegre - RN.

JOÃO MARIA DA SILVA FERREIRA 
Requerente

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

SETOR DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 027/2020, com 
o objetivo de AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, A GRANEL, COM 
TRANPOSRTE E SEM APLICAÇÃO, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 15/07/2020 
às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 01/07/2020. 

Pregoeiro/PMM.

OBRAS

SAÚDE | Município repassou R$ 1,2 milhão à Fundação São Camilo, que é a mantenedora da unidade 
hospitalar, para as ações de enfrentamento à Covid-19; custeio terá cofinanciamento do Governo do Estado

Após implantar 10 leitos clíni-
cos para tratamento do novo 
coronavírus, sendo quatro 

de Unidade de Cuidados Intensivos 
(UCI), São Gonçalo do Amarante vai 
abrir 10 leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) no Hospital Materni-
dade Belarmina Monte, nesta quar-
ta-feira (1). O município repassou R$ 
1,2 milhão à instituição filantrópica 
para efetuar ações de enfrentamento 
à Covid-19, do auxílio financeiro do 
Governo Federal.

A verba será usada para efetuar 
o plano de trabalho apresentado pe-
la Fundação São Camilo e aprovado 
pela Secretaria Municipal de Saúde, 
no qual inclui material de consumo, 
equipamentos como ventilador me-
cânico, bombas de infusão e moni-
tores multiparâmetros, material per-
manente e outros serviços terceiros 
pessoa jurídica.

A prefeitura ainda está repassan-
do R$ 302.400,00, mensalmente, para 
pagamento de três médicos planto-
nistas durante a pandemia. “Todo 
mês a Secretária Municipal de Saúde 
transfere R$ 750 mil para custear ser-
viços à população. E, agora, aumen-
tamos os investimentos para dar 
assistência nesse momento de crise 

mundial de saúde”, disse Jalmir Si-
mões, secretário municipal de Saúde. 
Ainda de acordo com Jalmir Simões, 
os leitos de UTI serão credenciados 
pelo Ministério da Saúde, com con-
trapartida do Governo do Estado.

São Gonçalo recentemente abriu 
um Centro Municipal de Pediatria 
para direcionar o atendimento às 
crianças, e desafogar a urgência e 
emergência do hospital. E, na última 
semana, duas novas unidades de saú-

de foram inauguradas pelo prefeito 
Paulo Emídio, o Paulinho.

O secretário adjunto da Saúde, 
Petrônio Spinelli, reforçou sobre a 
importância da parceria para abrir 
novos leitos. “Estamos comemoran-
do o sucesso das parcerias, hoje o 
Hospital Belarmina Monte passa a 
funcionar com novos leitos. Com a 
parceria do Governo do Estado 10 
leitos estão em funcionamento”, en-
cerrou.

A Secretaria de Trabalho e As-
sistência Social de Macaíba 
(Semtas) vai implantar um alo-

jamento provisório para as pessoas em 
situação de rua do município durante 
o período de pandemia do novo coro-
navírus. Neste contexto, a administra-
ção municipal recebeu 60 mil reais do 
Governo Federal para custear todas as 
atividades durante três meses.

Uma vistoria está sendo feita pela 
secretária Andrea Carla Ferreira, titular 

da pasta, ao lado da equipe da Semtas 
para verificar a estrutura dos locais pú-
blicos disponíveis. No local, as pessoas 
receberão acompanhamento de saúde, 
assistência social e atividades de es-
portes, lazer e cultura promovidas pela 
Prefeitura.

A expectativa é que o alojamen-
to seja aberto neste mês de julho e 
permaneça em funcionamento pelo 
período previsto do auxílio financeiro 
federal, ou seja, três meses.

Por mais um ano consecutivo, o 
colégio CEI MIRASSOL é referên-
cia no ranking do ENEM 2019, 

ocupando o 86° lugar entre as melho-
res escolas do país. Cerca de trinta mil 
estabelecimentos de ensino brasileiros 
participaram do certame. No Rio Gran-
de do Norte, a escola se destaca em 2° 
lugar em Natal ( considerando as esco-
las com todos os segmentos da Educa-
ção Básica) e 3º lugar geral no Estado. 
“Mais uma vez, continuamos no pódio 

do ENEM. Além disso, é motivo de or-
gulho para nossos docentes e alunos 
saber que a nossa escola está entres as 
melhores escolas do País” comemora a 
diretora, Corina Amorim.

A educadora destaca ainda a per-
formance do colégio. “Esse resultado, 
que tanto nos orgulha, é fruto da de-
dicação dos nossos alunos, dos nossos 
docentes, de toda equipe pedagógica 
e das famílias que confiam em nossa 
proposta”, encerrou Corina Amorim.

Prefeitura vai repassar R$ 302 mil para manutenção dos leitos de terapia intensiva da unidade

São Gonçalo do Amarante abre 10 
leitos de UTI no Belarmina Monte

Macaíba terá alojamento para 
pessoas em situação de rua

CEI Mirassol permanece no 
pódio do ENEM 2019  no RN

CUIDADOS

SUCESSO

A avenida Pedro Ferreira, lo-
calizada em rodovia estadual que 
liga os municípios de São José de 
Mipibu e Monte Alegre, passa pe-
lo serviço pavimentação. Após o 
trabalho de drenagem para livrar 
a avenida do acúmulo de águas 
em sua extensão, a Prefeitura 
Municipal de São José de Mipibu 
continua com a execução dos tra-
balhos para melhorar a acessibili-
dade no lugar.

Uma das medidas adotadas 
para melhorar o fluxo de pedes-
tres na avenida foi a construção 
de um calçadão, ação que tem 
evitado acidentes com pessoas, 
envolvendo veículos, motos e 
bicicletas. No domingo(28), a pre-
feitura recuperou a pavimentação 
em asfalto, cuidado que viabiliza 
um melhor fluxo de carros.

SÃO JOSÉ 
DE MIPIBU PAVIMENTA 
A AVENIDA PEDRO 
FERREIRA

REPRODUÇÃO
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A  secretária de Controle Ex-
terno do TCE-RN, Anne 
Carvalho, considera que os 

gestores públicos do Rio Grande do 
Norte precisam ampliar a transpa-
rência de dados durante o período 
de pandemia. Na entrevista ao 
Agora RN, ela reforça a importân-
cia de a população estar mais in-
formada sobre os gastos públicos 
no combate à Covid-19.

Desde o início da pandemia, o 
TCE ampliou os serviços de fiscali-
zação aos gastos relacionados com 
a Covid-19. Como avalia a transpa-
rência dos gestores (municipais e 
Estado) no uso de recursos de com-
bate à pandemia?

A transparência tem sido um 
fator de atenção desde as primei-
ras ações, tanto do ponto de vista 

TRANSPARÊNCIA DURANTE A 
PANDEMIA PRECISA SER AMPLIADA, 
AVALIA CONTROLE EXTERNO DO TCE 
ENTREVISTA | Secretária de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Anne Carvalho, fala ao Agora RN 
sobre as ações de fiscalização dos gastos públicos para 
as referências à crise sanitária da Covid-19 

REPRODUÇÃO

de fiscalização como de orien-
tação aos gestores. No início de 
abril, foi publicada a Nota Técnica 
nº 001/2020-COEX-TCE-RN, que 
tratou da correta manutenção dos 
portais da transparência, especial-
mente no que se refere aos gastos 
para o combate à pandemia, entre-
tanto, as primeiras ações fiscaliza-
tórias, tanto no âmbito do Estado 

como dos municípios, apontaram 
a necessidade de melhorar a trans-
parência. Algumas melhorias 
foram implementadas pelos ges-
tores, mas as equipes técnicas con-
tinuam o acompanhamento em 
ações fiscalizatórias específicas, 
incluídas no Plano de Fiscaliza-
ção, para verificar a adequação da 
transparência.

Nossa avaliação geral até o mo-
mento é que o esforço de divulga-
ção das informações de enfrenta-
mento à pandemia pelos gestores 
precisa ser ampliado. Em alguns 
casos, existe a disponibilização de 
dados sobre as despesas, mas não 
com a clareza suficiente para que 
a sociedade possa acompanhar as 
ações de forma efetiva.

Como é feito o trabalho de fis-
calização por parte do Controle 
Externo do Tribunal de Contas do 
Estado?

O trabalho de fiscalização é 
organizado a partir do Plano de 
Fiscalização Anual que distribui 
as equipes nas diversas áreas. A 
última revisão do plano priorizou 
ações de controle concomitante 
para agregar valor neste momento 
da pandemia, colaborar com a cor-
reção de ações governamentais, 
evitando desperdícios ou desvios. 
São ações nas áreas de aquisições 
e contratações públicas, obras e 
serviços de engenharia, gestão de 
pessoal, gestão fiscal, entre outros 
temas. Importante destacar que o 
TCE tem atuado em ações coorde-
nadas para otimizar os resultados 
do controle. Como exemplo, é 
interessante mencionar o recente 
cruzamento de dados com a CGU 
para identificação de possíveis 
pagamentos irregulares do auxílio 
emergencial, e o projeto “A educa-
ção não pode esperar”, que conta 
com Tribunais de todo o país e bus-
ca minimizar os impactos negati-

vos à educação em razão das ações 
de enfrentamento à pandemia.

Desde o início da pandemia, 
boa parte dos trabalhos do TCE são 
feitos de forma remota, isso será 
mantido no pós-pandemia? Antes 
mesmo da pandemia o TCE já havia 
iniciado um projeto piloto de teletra-
balho, instituído pela RESOLUÇÃO Nº 
008/2019 - TCE, DE 23 DE JULHO DE 
2019. A resolução limitava o teletraba-
lho a 50% das equipes de cada área, 
mas com o novo contexto imposto 
pela pandemia, o teletrabalho foi apli-
cado a 100% das equipes.

A experiência tem sido muito 
positiva, com melhorias em níveis de 
produtividade e o desenvolvimento de 
novas soluções para apoio às equipes 
de fiscalização, notadamente, quanto 
às ações de controle concomitante. 
Estamos avaliando a experiência do 
regime de teletrabalho no período de 
isolamento social para definir possí-
veis ajustes no nosso normativo regu-
lar sobre o tema.

O Plano de Fiscalização Anual, que 
define as ações de fiscalização a serem 
executadas pelo Tribunal até março 
de 2021, foi revisado agora em junho 
para que pudéssemos ajustar ações 
previstas à nova realidade. Algumas 
ações que demandavam a atuação in 
loco e que não tinham relação direta 
com o enfrentamento da pandemia, 
foram substituídas por outras ações 
que podem ser desenvolvidas no for-
mato remoto e que apresentam maior 
potencial de colaboração com a Admi-
nistração Pública neste momento.
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VIAGENS | Restrição abrange estrangeiros de qualquer nacionalidade por meios terrestres, aéreos ou 
aquaviários;  medida foi publicada horas após a União Europeia decidir restringir a entrada de brasileiros

A restrição para entrada de es-
trangeiros no Brasil foi prorro-
gada por mais 30 dias, seguindo 

recomendações de combate ao novo 
coronavírus, feitas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa). A 
portaria que estende o prazo foi publi-
cada pelo Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública (MJ) no Diário O� cial da 
União.

A restrição prevista pela porta-
ria abrange estrangeiros de qualquer 
nacionalidade por meios terrestres, 
aéreos ou aquaviários. Há algumas 
exceções, no caso de estrangeiros que 
venham realizar atividades artísticas, 
desportivas ou negócios, desde que em 
viagens de curta duração e sem a inten-
ção de estabelecer residência no país.

Também é autorizada a entrada 
via aérea de estrangeiros com visto 
temporário que venham morar no país 
por tempo indeterminado, mas tendo 
por � nalidade as áreas de pesquisa, 
ensino ou extensão acadêmica, estudo, 
trabalho, realização de investimento, 
reunião familiar ou atividades artísti-

cas ou desportivas com contrato por 
prazo determinado.

Essa entrada, no entanto, deverá 
ser feita pelos aeroportos internacio-
nais de São Paulo (Guarulhos), do Rio 
de Janeiro (Galeão), de Campinas (Vi-
racopos) e Juscelino Kubitschek (Bra-

sília).
A medida foi publicada após a 

União Europeia o� cializar que o Brasil 
está fora da relação de países que terão 
turistas liberados para entrar no terri-
tório. Os EUA também já divulgaram 
medida semelhante para os brasileiros.

OMinistério da Educação (MEC) 
lançou nesta quarta-feira (1º) 
um protocolo de biossegurança 

para retorno das aulas nas 69 universi-
dades federais e 41 institutos federais 
do país. Esse protocolo traz diretrizes 
de distanciamento social coletivo em 
ambientes acadêmicos, além de me-
didas básicas de prevenção ao novo 
coronavírus.

O protocolo orienta, dentre outras 
coisas, o escalonamento das equipes, o 
trabalho remoto para funcionários do 
grupo de risco, o respeito ao distancia-
mento mínimo de 1,5 metro entre uma 
pessoa e outra e a aferição de tempera-
tura de todos que entrarem nos prédios 
e nas salas.

O documento também traz orien-
tações já comuns nos tempos atuais, 
como o uso constante de máscara e 
higienização das mãos, além de desin-
fecção com álcool em gel.

“O protocolo não é uma regra en-
gessada, é uma diretriz para as institui-
ções fazerem o retorno às aulas. Tem 
medidas protetivas individuais e cole-
tivas, [para] salas de aula, laboratórios, 
transportes coletivos, atividades labo-
rais, entre outros”, disse o secretário de 
Ensino Superior do MEC, Wagner Vilas 
Boas, em entrevista coletiva realizada 
hoje (1º). 

O protocolo completo pode ser 
acessado na página especial dedicada 
ao coronavírus no portal do MEC.

Há algumas exceções no decreto, no caso de atividades artísticas, desportivas ou de negócios

Protocolo de biossegurança abrange 69 universidades federais e 41 institutos federais do país

Brasil restringe entrada de cidadãos 
estrangeiros por mais 30 dias

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

MEC lança protocolo para as 
instituições federais de ensino 

RETOMADA

As denúncias de violações de 
direitos humanos e de violência 
contra a mulher já podem ser 
feitas também por meio do apli-
cativo de mensagens Telegram, 
a exemplo do que já vinha sendo 
feito via canais telefônicos Disque 
100 e Ligue 180, e pelo aplicativo 
Direitos Humanos Brasil. Um 
outro canal disponibilizado para 
esses tipos de denúncias é o site 
da Ouvidoria Nacional de Direitos 
Humanos (ONDH).

Em todas as plataformas, o 
serviço funciona 24 horas por dia, 
inclusive aos sábados, domingos 
e feriados, tanto para registro de 
denúncias como para atendi-
mento a vítimas. Para utilizar o 
canal do Telegram, basta digitar 
“Direitoshumanosbrasilbot” na 
busca do aplicativo. “Após rece-
ber uma mensagem automática, 
o cidadão será atendido por uma 
pessoa da equipe da central única 
dos serviços. A denúncia recebida 
será analisada e encaminhada aos 
órgãos de proteção, defesa e res-
ponsabilização em direitos huma-
nos”, informou por meio de nota o 
Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos. Em todas 
as plataformas as denúncias po-
dem ser feitas gratuitamente e de 
forma anônima. 

DENÚNCIAS DE 
VIOLAÇÕES AOS 
DIREITOS HUMANOS 
PELO TELEGRAM 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. SANTIAGO ANIBAL LAMANUZZI, argentino, solteiro, comerciante, portador do Passaporte n° 
AAE934114, inscrito no CPF/MF sob o n° 715.732.284-60, residente e domiciliado na Rua José Esteban Bustos, n° 1212, 
Urca, Cordoba, Argentina, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.    
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.300,00m² (mil e trezentos metros quadrado), imóvel com cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município 
de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.020.04.1518.0000.2 e sequencial número 1.001785.2, CEP: 59.178-000. Tendo as 
seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto P7 ao P1, com a Rua dos 
Coqueirais; Ao Leste, do ponto P1 ao P2 , com o Sr. José Erinaldo da Silva; Ao Sul, do ponto P2 ao P3, com a Sra. Julie 
Anny Soares de Carvalho, do ponto P3 ao P4, com o Sr. Welligton de Lima, do ponto P4 ao P5 e P5 ao P6, com o Sr. Elze 
Santos da Costa; Ao Oeste, do ponto P6 ao P7, com o Sr. Valb Inácio da Silva. Seguindo as seguintes Coordenadas 
Geográficas de GPS PARA UTM: P1 – X=273258,41 Y=9310180,44  P2  - X=273273,47 Y=9310161,82 P3 – X=273265,29 
Y=9310154,41  P4 – X=273236,50 Y=9310128,29 P5 – X=273235,69 Y=9310129,04 P6 – X=273233,31 Y=9310127,11 P7 – 
X=273214,47 Y=9310144,40. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA/RN com ART n° RN20190282999.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 160.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Valb Inacio da Silva, a Sra. Julie Anny Soares de 
Carvalho, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeit orias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade 
de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 02/07.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

P P FELIX DA COSTA, inscrito no CNPJ: 35.712.390/0001-07, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação para 
a atividade de - Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, do empreendimento localizado na 
Rua Genésio Tomaz, S/N - Centro - Lagoa Salgada/RN.

Pablo Pacceli Felix da Costa 
Diretor

 

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 04.500.540/0001-95, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido 
de Licença Simplifi cada-LS, com validade: 30/06/2026, para Transporte de resíduos não perigosos (resíduos de 
construção civil, poda de árvore e resíduos sólidos urbanos), com capacidade total de transporte de 14t, localizado 
na Rua Almir Barreto, 630, centro, Lagoa de Velhos/RN..

JOSE EDILSON FERREIRA DE SOUZA
PROPRIETÁRIO

AVISO DE LICENÇA
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

 
A Voltalia Energia Do Brasil LTDA., CNPJ 08.351.042/0002-60, torna público que requereu ao Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a Renovação da Licença de Operação 
para o Bay de Conexão da Subestação Mossoró II, localizada no município de Mossoró, no estado do Rio Grande 
do Norte.

 
Em, 30 de junho de 2020.

ROBERT KLEIN 
Diretor
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MÚSICA | Sensibilidade do potiguar Davi Revoredo faz com
que sentimentos e vivências sejam transformados em filme

JÚNIOR LINS
REPÓRTER

“Emoção”. Esta é a palavra 
que define o cinema para o 
potiguar Davi Revoredo, de 

25 anos. A habilidade de transformar 
sentimentos, vidas e ideias em filme 
é parte do cotidiano do jovem, que 
optou pela carreira das produções ci-
nematográficas.

Identificado como um “realiza-
dor”, Davi já foi premiado no Festival 
de Filmes Curtíssimos de Brasília, e no 
Festival Poca Zoi, da Bahia, e teve uma 
de suas obras contemplada com um 
prêmio de melhor atuação no festival 
local Cine Verão. Os prêmios foram 
para os filmes “Moveser” e “Distorção”.

O jovem conta que, sem perceber, 
sempre teve admiração pelas produ-
ções audiovisuais, mas só teve sua pri-
meira interação com a arte no ensino 
médio e, nesta ocasião, descobriu seu 

real interesse enquanto realizador.
“Sempre admirei o audiovisual, 

mesmo antes de produzi-lo. Gostava 
muito dos desenhos animados e dos 
videoclipes. Me chamava atenção a 
criatividade contida neles e também 
a liberdade de se fazer o que quiser, 
sem muitas regras. Um dia, no ensino 
médio, um professor pediu para fazer 
um videoclipe. Não lembro qual era a 
proposta, mas eu ignorei e fiz um clipe 
para minha música favorita da época, 
do jeito que eu queria. Hoje, morro de 
vergonha desse clipe, mas na época 
todo mundo elogiou. Foi naquele mo-
mento que comecei a gostar de produ-
zir”, contou.

A liberdade é o que inspira Davi. 
Seus filmes variam entre histórias de 
pessoas que já conheceu e “inquieta-
ções” da sua cabeça, com personagens 
fictícios. Seu jeito observador fez com 
que o cotidiano fosse transformado 
em obras cinematográficas.

O potiguar relaciona o cinema com 

a geografia. De acordo com Revoredo, 
associar um lugar e um personagem, 
aliado à história, é a “fórmula mágica” 
para fazer o bom filme acontecer.

“O cinema precisa muito entender 
o espaço. Quando você liga a câmera, 
ela captura um determinado tempo e 
um lugar. Os filmes que compreendem 
isso contam histórias muito podero-
sas, com personagens únicos. Eu es-
cuto muito as histórias que as pessoas 
contam sobre si mesmas, que vivem 
no mundo real, onde as histórias estão 
realmente acontecendo”, explicou.

OBSTÁCULOS
 Apesar do afeto e do interesse, o 

jovem sofre com a baixa valorização 
do cinema nacional e local. A falta de 
investimentos e capacitação de profis-
sionais na área técnica são fatores que 
interferem nas produções de qualida-
de. Davi relata que o apoio governa-
mental é essencial, caso o país queira 
se consolidar como uma potência 

cinematográfica.
“Precisamos capacitar técnicos 

e artistas, fomentar a produção com 
incentivos financeiros e distribuir os 
filmes para o público. Não tem erro, 
qualquer cinema desenvolvido no 
mundo se construiu em cima desses 
pilares. O apoio governamental é es-
sencial, não só para o cinema como 
em qualquer área da economia. É 
um erro olhar para a poderosíssima 
Hollywood hoje, e achar que ela se 
solidificou assim do nada, o governo 
dos Estados Unidos investiu pesado 
na indústria cultural desde seu início, 
até a guerra fria. E hoje ainda existem 
incentivos de governos locais que dão 
facilidades (tax credit, por exemplo) 
para uso de locações e programas que 
estimulam o incentivo fiscal para que 
empresas doem dinheiro para produ-
ções artísticas”, relatou.

SINAIS VERMELHOS
Davi Revoredo tem trabalhado na 

sua nova obra, Sinais Vermelhos –  um 
documentário que conta a história de 
Vânia Maria, uma atriz potiguar que 
convive há mais de 20 anos com o ví-
rus HIV. 

“É uma história poética de auto-
confiança e superação de um estigma. 
Esse filme ainda está na fase de capta-
ção de recursos e estamos recebendo 
doações de quem quiser contribuir 
com o projeto. É só nos procurar por @
sinaisvermelhos no Instagram ou Fa-
cebook. Nossas filmagens estão para-
das atualmente por ser muito perigo-
so, devido ao contágio do coronavírus, 
mas assim que for seguro novamente, 
voltaremos ao trabalho”, narrou.

Com o sonho de um dia chegar 
ao cenário internacional, Davi segue 
exibindo suas ideias e pensamentos 
nas telas do Brasil. O jovem continua, 
mesmo nas dificuldades, usufruindo 
da luz das suas ideias, captando-as em 
câmeras e gerando a emoção do públi-
co que o assiste.

LUZ, CÂMERA, 

EMOÇÃO!
CEDIDA

Com apenas 25 anos, Davi Revoredo já recebeu prêmio pelas suas produções

Cena do filme “Distorção”, que teve direção e roteiro de Davi Revoredo: curta-metragem fala sobre violência e seu efeito sobre o cotidiano da população

REPRODUÇÃO
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CLIMA
A falta de resposta do 

Governo do Estado aos ofícios 
enviados por deputados 
estaduais gerou uma 
reclamação do deputado Kelps 
Lima durante sessão da Casa. 
Kelps ressaltou que o tom 
de descontentamento sobre 
esse assunto é da maioria dos 
parlamentares.

CRISE
Ele chegou a falar sobre 

a possibilidade de uma “crise 
institucional” se instalar por 
conta da falta de diálogo com 
o Executivo. “Infelizmente, 
vivemos um período difícil entre 
as nossas perguntas e a demora 
nas respostas do Governo do 
Estado. Se eles querem uma 
crise institucional, nós não 
admitiremos”, disse.

ENDURECENDO
Segundo Kelps, desde 

março que os deputados pedem 
“respostas” e não recebem. E 
por isso, avisou o deputado, não 
serão liberados no colegiado 
de líderes da Assembleia 
Legislativa, nem na Comissão 
de Fiscalização e Finanças, 
nenhum projeto do Governo 
do Estado. “Salvo matérias 
que coloquem em risco a vida 
do povo potiguar ou perda de 
recursos por parte do Estado. 
E a tramitação na Comissão 
de Fiscalização será a mesma 
que o Governo dá aos nossos 
ofícios: � cará parado”, avisou o 
parlamentar.

AS QUESTÕES
Os pedidos de informações 

listados pelos líderes 
correspondem aos dados que 
estão em pauta na Casa: a 
investigação em relação ao 
contrato da Arena das Dunas; a 
aquisição dos respiradores pelo 
Consórcio Nordeste; além de 
questionamentos em relação 
a dados de lotação de UTIs 
na rede pública de saúde; da 
retomada de aulas na pauta da 
Educação e outros.

 DOAÇÃO
Dentro do projeto Justiça 

Solidária, a Justiça Federal do 
Rio Grande do Norte realizou a 
doação de alimentos, material 
de escritório e itens de higiene 
para três instituições de Natal. 
Foram bene� ciadas a Legião da 
Boa Vontade, Associação dos 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
e o Albergue Noturno de Natal.

Foram doados objetos 
adquiridos pela JFRN que, com 
a redução do consumo em 
decorrência da paralisação das 
atividades presenciais, corriam 
o risco de se perderem ao longo 
dos próximos meses.

SERÁ?
O presidente Jair Bolsonaro 

informou em publicação nas redes 
sociais, sem detalhar as diretrizes, 
que o Conselho Nacional de 
Política Energética estabeleceu 
orientações para que o etanol 
possa ser vendido das usinas 
diretamente para os postos de 
combustíveis. Disse o presidente: 
“A venda direta de etanol pode 
proporcionar maior concorrência 
no setor e baratear o preço dos 
combustíveis nas bombas”.

APOIO
As mulheres em situação 

de vulnerabilidade poderão 
receber mais uma medida de 
proteção no Rio Grande do 
Norte. É que o Projeto de Lei 
da deputada Cristiane Dantas 
(SDD), que indica a utilização 
do contraceptivo reversível de 
longa duração de etonogestrel foi 
aprovado nesta terça-feira (30), 
na reunião remota da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação 
(CCJ).

RESPONSABILIDADE
Segundo o texto do projeto, 

a mulher em situação de 
vulnerabilidade no Estado, 
atendida na rede pública de saúde, 
terá direito à inserção gratuita de 
implante contraceptivo reversível 
de longa duração de etonogestrel, 
após o primeiro parto, garantindo 
a liberdade de opção.

ELOGIADA
Relator do projeto na 

Comissão, o deputado George 
Soares (PL) elogiou a propositura 
da parlamentar Cristiane. “Todos 
os projetos da deputada Cristiane 
que são das causas das mulheres 
nós apoiamos e aprovamos todos. 
Não � cou nenhum em aberto. E 
aqui mais uma vez parabenizo 
a deputada pela proposição de 
extrema importância”, disse.

INTERESSE
Sucesso absoluto: Mais de 45 

mil pessoas já assistiram aula de 
curso gratuito sobre a Ditadura 
Militar oferecido pelo jornal Folha 
de S.Paulo. A atividade conta 
com aulas online ministradas 
pelo jornalista e escritor Oscar 
Pilagallo.

CONTINUA
O ministro do STF Alexandre 

de Moraes decidiu pela 
prorrogação por mais 180 dias 
do inquérito das fake news, 
aberto pelo Supremo para apurar 
a existência de uma rede de 
disseminação de notícias falsas e 
ameaças aos ministros da Corte. 
Recentemente, a investigação se 
voltou a empresários, blogueiros 
e militantes aliados do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido).

DANIELAFREIREDANIELA

Em tempos de Covid-19, a deputada federal 
Natália Bonavides resolveu registrar com
uma selfie o seu gabinete vazio na Câmara
dos Deputados, em Brasília

Todo estudante de Administração (UFRN), 
Davi Peixoto muda de idade nesta quinta (2)

Deputado estadual Kelps Lima 
concentrado na sessão remota da 
Assembleia Legislativa do RN, 
que poderá retornar aos trabalhos 
presenciais em agosto

RÁPIDAS
>> Ação germicida do sol 

tem baixo poder para impedir 
transmissão de coronavírus, 
aponta estudo. A radiação 
ultravioleta mais potente para 
eliminar vírus é absorvida pela 
atmosfera antes de chegar ao solo.

>> A escolha de prefeitos 
e vereadores em todo o País 

tentou convencer os anunciantes 
de desistir do boicote, mas as 
conversas não avançaram. Com o 
boicote, Zuckerberg já perdeu US$ 
7,5 bilhões de sua fortuna.

>> Do Portal Agora RN: Em 
“Alô, Presidente”, Bolsonaro 
conversa com parnamirinense que 
não existe.

acontecerá em 15 de novembro este 
ano. Nas cidades em que houver 2º 
turno, a disputa será no dia 29.

>>Após fracasso de 
negociações, marcas como Coca-
Cola e Starbucks iniciam boicote ao 
Facebook, Instagram, Twitter e etc. 
A rede social de Mark Zuckerberg 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua dá seu rolê livre, leve e solta em Sagitário e ainda 
abre o dia em ótimo aspecto com Marte, que segue em 
seu signo, indicando um momento muito positivo em 
sua vida. Você terá muita disposição para encarar o dia e 
esbanjará habilidade para lidar com imprevistos: confi e.

Bom momento para cuidar de interesses do dia a dia, 
entrar em contato com pessoas queridas e trocar ideias 
com quem convive ou trabalha. A Lua sagitariana troca 
likes com Marte e dá sinal verde para somar forças com 
quem pensa como você ou tem objetivos em comum.

Já acabou, Jéssica? É, Touro, parece que não acabou, 
não! Assuntos que você dava como encerrados poderão 
vir à tona novamente e surpreender. A Lua circula pela 
sua Casa 8, troca likes com Marte e revela que é hora 
de desapegar do que não tem mais espaço ou sentido.

A Lua segue seu rolê em sua Casa da Fortuna e fi ca de 
buenas com Marte logo cedinho, indicando que você vai 
contar com mais sorte para ganhar dinheiro: o período é 
propício para reforçar o orçamento. É pra glorifi car de pé, 
hein?! Também terá voz ativa em família.

Boas vibes chegam do céu nessa quinta-feira e quem 
traz é a Lua, que está toda serelepe no lado oposto do 
seu Horóscopo e abre o dia toda amorzinho com Marte, 
um grande aliado dos seus objetivos. Isso quer dizer que 
você vai se sentir mais confi ante para agir.

Se depender da vibes que chegam do céu, seu dia 
será perfeito sem defeitos e não te faltará animação e 
energia para batalhar por seus interesses. A Lua dá um 
rolê em seu signo e fi ca em sintonia com Marte, que 
segue o baile em seu paraíso, reforçando seu carisma.

Um dia de vitalidade e ambições em destaque é a 
promessa dos astros para você. A fada sensata Lua 
sagitariana realça a sua energia física, estimula seu bem-
estar e ainda troca likes com Marte no ponto mais alto do 
seu Horóscopo, garantindo que o momento é oportuno.

Júpiter se encontra com Plutão em seu signo e forma 
aspecto de conjunção com o astro das transformações, 
dando força e determinação para você mudar o que 
considerar mais urgente e necessário em sua vida. Vai 
demonstrar uma postura batalhadora.

 Irradiando luz e energia em seu paraíso, a fada sensata 
Lua promete abrir os seus caminhos e revela que a sorte 
pode soprar em sua direção. Amém que fala, né? Ela 
também troca likes com Marte e anuncia novidades 
positivas nesta quinta, o que deve reforçar seu otimismo.

A Lua sagitariana troca likes com Marte, deixando seu 
jeito ainda mais sociável e sua comunicação poderosa. 
Você não pensará duas vezes para compartilhar suas 
ideias, propor sugestões e tomar a frente em decisões. 
Otimismo, liderança.

 Júpiter se aproxima de Plutão e coloca em evidência 
interesses ligados a contratos, sociedades e parcerias. 
Você terá uma posição mais fi rme em acordos e saberá 
defender seus interesses. Questões de Justiça podem se 
resolver lentamente.

 Júpiter e Plutão formam um arranjo poderoso em sua 
Casa 11, dando força, resolução e empenho para você 
vencer obstáculos e transformar sonhos em realidade. 
Sua postura cooperadora e determinada no trabalho 
pode atrair a atenção dos chefes. 

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)

Record e Globo já admitem
escolher novas reprises de novelas

Sobre a volta das suas novelas, Globo e Record 
estão pensando da mesma maneira. As datas 
planejadas para o reinício dos trabalhos, por enquanto, 
estão mantidas, mas se a pandemia piorar ou até 
continuar no estágio que está, todas as decisões serão 
revisadas.

Não tem como agir de outra maneira.
O importante, e também por aí as duas pensam da 

mesma forma, é não colocar ninguém em risco.
Especialistas em saúde estão, o tempo todo, sendo 

consultados para que as melhores decisões possam ser 
tomadas.

Há uma torcida, no universo inteiro e não só na TV, 
para que a vida volte rapidamente ao normal, porém 
isso só deve acontecer com absoluta segurança.

Caso não seja possível retornar com as gravações 
nas datas até aqui estipuladas, tanto Record como 
Globo terão que apelar para novas reprises.

Verdade é que, certeza, certeza, ninguém tem 
nenhuma.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

PASSO ATRÁS
No SBT, a possibilidade de voltar 

com as gravações da “Praça”, em 
agosto, também já deixou de existir.

O programa, convém lembrar, 
sempre envolve a participação de 
muitas pessoas. O risco é enorme

HOJE OU AMANHÃ
Na Band, as decisões sobre o 

lançamento de um novo programa, 
revista eletrônica, serão tomadas em 
reunião ainda no dia de hoje, mais 
tardar, amanhã, sexta-feira.

Além do dono Johnny Saad, irão 
participar deste encontro os diretores 
André Aguera, Antonio Zimmerle e 
Rodolfo Schneider.

ANDAR DA CARRUAGEM
São duas as possibilidades: a 

estreia será con� rmada para o dia 
13, mesmo não existindo programa 
nenhum até agora, ou só no segundo 
semestre, talvez até no começo do ano 
que vem. O título “Aqui na Band” deve 
ser arquivado. Internamente, dizem, 
não traz boas lembranças.

 E O DETALHE
Ainda nesta quinta-feira, a Band 

deve anunciar a contratação de Zeca 
Camargo.

Está tudo preparado para isso. 
Cabe esclarecer, no entanto, que essa 
sua negociação não envolve apenas 
apresentação de programa.

IMPRESSIONADO
Tom Cavalcante confessa sua 

surpresa com a repercussão positiva 
do público com a reprise do “Show do 
Tom”, a partir deste sábado, na Record.

“Não esperava tanto”, confessa.

MEIO CHICO
Neste seu programa na Record, 

Tom Cavalcante fez um trabalho 
muito semelhante ao do Chico 
Anysio, ao lançar e aproveitar vários 
humoristas.

A lista é enorme: Tirullipa, Tiririca, 
Shaolin, Gaga de Ilhéus, Pedro Manso, 
Robson Bailarino e até Serguei e, hoje 
deputado, Alexandre Frota.

NADA MUDOU
Após Renato Aragão anunciar 

saída da Globo, circularam   
informações sobre outras possíveis 
baixas, incluindo Cid Moreira. A Globo 
não se manifestou até agora.

ESPECIAL LUCIANO
O especial do Luciano do Valle, 
domingo, a partir das 14h30 na 
Band, terá apresentação de José 
Luiz Datena(foto).
Os dois trabalharam juntos por 
muito tempo. Nada mais justa 
a sua escolha, como também 
seria a de Silvio Luiz, até agora 
esquecido na lista divulgada.

DIVULGAÇÃO

 Apelo: o Grupo Tapa, dos mais 
respeitados no meio teatral, com mais 
de 40 anos de história, está prestes a 
encerrar as suas atividades. Precisa 
de ajuda. Uma vez mais, o Canal 

Brasil vai exibir nesta quinta, a partir 
das 14h10, os quatro capítulos da série 
“Xingu”... É uma adaptação do fi lme, 

direção de Cao Hamburger sobre os 
irmãos Villas-Bôas, Cláudio, Leonardo 

e Orlando, vividos por João Miguel, 
Caio Blat e Felipe Camargo.  A 

BandNews FM Rio fechou as portas do 
departamento de esportes e demitiu todos 
os seus integrantes... O projeto durou 
apenas um ano e dois meses. A rádio 
Bandeirantes, nesta quinta, entrevista 
o ex-presidente Lula, às 9h, no “Jornal 

Gente”.  A TV Globo e SporTV 
voltaram a transmitir futebol no Rio, 
mas alguns integrantes da sua equipe, 
Junior e Salvio Spinola, participaram 

virtualmente. Tiago Abravanel passou 
boa parte da manhã de ontem na Band... 
Comeu pastel, passeou pela emissora, 
fez selfi es mascarado e depois participou 
de uma reunião com o diretor Antonio 

Zimmerle.
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ODepartamento Médico abece-
dista iniciou na terça-feira (30) 
a aplicação do protocolo para o 

retorno das atividades com segurança. 
Foram realizados os primeiros exames 
na prontoclínica Paulo Gurgel, patro-
cinadora do ABC, respeitando uma 
programação de horário definida pelo 
Departamento de Futebol para evitar 
aglomeração.

Mais de 80% dos jogadores e mem-
bros da comissão técnica passaram 

por uma anamnese com os médicos 
do clube, para checar detalhes do iso-
lamento social de cada profissional, e 
depois foram submetidos ao teste de 
sorologia para Covid-19.

“Iniciamos hoje a testagem de to-
dos os atletas, membros da comissão 
técnica e funcionários. É o primeiro 
passo do protocolo elaborado para o 
retorno das atividades e o planejamen-
to é repetir o teste após 15 dias. Com 
isso, já poderemos separar aqueles que 

TESTES | Mais de 80% dos jogadores e membros 
da comissão técnica abecedista passaram por exames
para a detecção da Covid-19 com os médicos do clube

LUCIANO MARCOS / ABC

Após o Conselho Deliberativo do 
Flamengo aprovar o contrato 
de três anos com o Banco de 

Brasília, o BRB, o clube apresentou 
nesta quarta-feira o seu novo patroci-
nador. O presidente Rodolfo Landim 
e o vice de comunicação e marketing 
do clube, Paulo Henrique Costa, ex-
plicaram que o acordo prevê que o 
time receberá ao menos R$ 32 milhões 
anuais. Mas acreditam que ações vão 
elevar esse valor para R$ 50 milhões.
“Diria algo realista, não otimista, de R$ 
50 milhões por ano”, afirmou Landim. 
“O mínimo que o Flamengo vai receber 

é de R$ 96 milhões, e não vai ter devo-
lução”, acrescentou o vice-presidente 
de comunicação e marketing.
A possibilidade de o valor total superar 
os R$ 32 milhões se dá porque serão 
desenvolvidos produtos financeiros 
com o BRB e dos quais o Flamengo 
receberá uma parte do faturamento. 
E não será preciso devolver valores 
se as metas não forem atingidas. No 
momento em que o Flamengo anun-
ciou o BRB como seu patrocinador 
master, havia a expectativa de que o 
clube fosse fechar um contrato com a 
Amazon. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, anunciou o BRB como o patrocinador master

Neymar perdeu valor de mercado

Flamengo projeta receita de ao menos R$ 50 mi 
por ano ao assinar com novo patrocinador
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já tiveram contato com o vírus e estão 
imunes, daqueles que ainda estão sus-
ceptíveis. Os resultados devem sair até 
quinta-feira e aí já teremos um pano-
rama para direcionar os grupos para 
a volta dos trabalhos”, explicou Fábio 
Freire, médico do Alvinegro.

Um outro grupo bem menor con-
cluiu os testes nesta quarta-feira (1º), 
novamente na Prontoclínica Paulo 
Gurgel. Os resultados devem sair em 
48h e uma nova testagem será feita 
após 15 dias. 

Ainda na quarta, o clube promoveu 
o processo de sanitização de todas as 
áreas do Centro de Treinamento e do 
Estádio Frasqueirão.

ABC inicia 
protocolo para 
retomar treinos

“
FÁBIO FREIRE

MÉDICO

É o primeiro passo do 
protocolo elaborado para 
o retorno das atividades 

[do ABC] e o planejamento 
da direção é repetir o teste 

após 15 dias”

FUTEBOL EUROPEU

RETOMADA

A crise econômica causada 
pelo novo coronavírus fez os jo-
gadores das cinco principais ligas 
europeias (Inglaterra, Espanha, 
Itália, Alemanha e França) perde-
rem pelo menos R$ 40 bilhões em 
valor de mercado desde fevereiro. 
O dado é a conclusão de um estu-
do da consultoria KPMG obtido 
pelo Estadão. O levantamento 
aponta ainda a possibilidade da 
perda ser maior principalmente 
com jogadores que atuam no 
futebol francês, como Neymar e 
Mbappé. O país encerrou a tem-
porada antes do previsto. 

O trabalho realizado pela 
consultoria tenta fazer uma es-
timativa da desvalorização do 
valor de mercado dos atletas em 
cima de dois cenários distintos. O 
primeiro avalia o impacto em um 
panorama de encerramento ante-
cipado da liga por causa da pan-
demia, como foi o caso da França. 
A queda seria de R$ 60 bilhões. Já 
o segundo procura interpretar de 
uma perspectiva mais otimista. 
Com isso, a estimativa é de R$ 40 
bilhões.

O futebol na China, berço da 
covid-19, já tem a retomada mar-
cada para o próximo dia 25, de 
acordo com informações revela-
das nesta quarta-feira pela Asso-
ciação Chinesa de Futebol (CFA, 
na sigla em inglês), cinco meses 
após o previsto para o seu início, 
e a grande novidade é que o Cam-
peonato Chinês será realizado em 
apenas duas cidades: Suzhou e 
Dalian. Os clubes têm de chegar à 
cidades no próximo dia 21.

PANDEMIA FAZ VALOR 
DE MERCADO DOS 
JOGADORES CAIR R$ 
40 BILHÕES

CHINA TERÁ FUTEBOL 
DE VOLTA NO DIA 25 
COM PARTIDAS EM 
APENAS DUAS CIDADES


