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AGORAGORAGORA
Apesar de o Conselho Municipal de Saúde recomendar a aplicação do sistema de bloqueio mais rígido, a prefeitura avalia ser 
suficiente seguir com o atual modelo de isolamento imposto por decretos estaduais para frear impacto da Covid-19

Anac autoriza 
pedido para licitar 
aeroporto de São 
Gonçalo de novo

Jean Paul Prates 
pode ser candidato 
do PT à Prefeitura 
do Natal em 2020

Confira nesta
edição encarte 

especial
“Agora Natal”

Agências abrem 
no sábado para 
saque do auxílio 
emergencial

Solicitação para devolver do 
terminal aéreo potiguar segue 
para a análise do Ministério da 
Infraestrutura; concessionária 
alega prejuízo de R$ 676 mi

Em reunião ontem, houve 
boa receptividade ao nome 
do senador para a disputa, 
tanto entre os representantes 
das correntes internas do PT 
quanto na militância

Atendimento será das 8h 
às 12h para quem recebeu 
primeira parcela até 30 de 
abril, nasceu em janeiro e
que queiram fazer o saque
em espécie do benefício

Aviação 06Eleições 06

Caixa 11

Prefeitura ignora recomendação e diz 
que não vai adotar lockdown em Natal

Pandemia 07

Meio ambiente 05

Governo Bolsonaro fecha base de 
pesquisa sobre tartarugas no RN
Base fechada funcionava na Barreira do Inferno e era a única no RN 
ligada ao Centro Tamar. Projeto expedia licenças em regiões de orla

Soltura de fi lhotes de tartarugas marinhas em Pipa; em nota, ICMBio explicou que extinção era estudada desde 2019

Carol Queiroz

José Aldenir / Agora RN

Estudo aponta que RN 
tem 2ª maior taxa de 
contágio do País

Socorro a estados não 
é receita extra, afirma 
secretário de Finanças

Assembleia aprova 
aumento de 12,84% 
para professores

Levantamento nacional aponta 
que cada pessoa infectada 
pode contaminar outras 4 no 
Rio Grande do Norte

Aldemir Freire diz que dinheiro 
enviado pela União será usado 
pelo governo apenas para 
pagar despesas já previstas

Categoria receberá reajuste 
escalonado: 3% em junho, 
3% em outubro e 6,3% em 
dezembro de 2020
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RITMO 
ACELERADO

Obras do Saneamento 

Integrado da Zona Norte 

estão se aproximando de sua 

etapa final. Maior feito da 

atual gestão, projeto chega 

a 80% de conclusão e causa 

grande expectativa para os 

moradores da região.

ACELERADOACELERADO grande expectativa para os 
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“Aguente fi rme”, diz o 
anúncio na TV de um 
banco privado para 

animar os micro e pequenos 
empresários atingidos no 
coração pela pandemia do novo 
coronavírus.

Com imagens tocantes de 
empreendedores à frente de seus 
negócios, a versão para o rádio da 
mesma peça publicitária acrescenta 
no fi nal uma advertência: crédito 
sujeito à aprovação.

Por mais que milhares de 
empreendedores do RN e milhões 
no Brasil sintam na pele os 
efeitos da pandemia, o fato é que 
a burocracia ofi cial, aliada à 
avaliação dos riscos bancários, 
freiam a chegada desse dinheiro na 
ponta.

O resultado é que, sem os 
recursos prometidos, os micro 
e pequenos empresários estão 
fechando as portas, entre ele, gente 
que tem negócios há anos, mas que 

não passam pelo pente fi no das 
exigências de bancos tanto ofi ciais 
como privados.

 Dos R$ 40 bilhões destinados 
ao Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos, apenas 
R$ 1,6 bilhão chegou à ponta, 
segundo dados do Banco Central 
atualizados em 14 de maio.

Em outras palavras, apenas 
4% do dinheiro foi liberado. Até 
uma semana atrás, 1,1 milhão 
de empregados em mais de 66 
mil empresas haviam recebido o 

dinheiro do empréstimo. A meta 
original do governo era atingir 12 
milhões de pessoas em 1,4 milhões 
de empresas.

Entre os que solicitaram 
empréstimos junto a bancos 
privados ou públicos, apenas 14,2% 
conseguiu acesso ao dinheiro. 
Desses, 60% teve o pedido negado, 
enquanto pouco mais de um quarto 
esperava uma resposta.

A mesma situação está longe 
de se repetir quando se trata 
das grandes empresas, tratadas 
com deferência recentemente 
pelo ministro Paulo Guedes, da 
Economia, num vídeo de uma 
reunião ministerial tornada público 
pelo ministro Celso de Melo, decano 
do Supremo Tribunal Federal.

Assim, estados como o Rio 
Grande do Norte, cujas micro e 
pequenas empresas representam 
95% dos empregos, correm riscos de 
consequências deletérias. 

A pergunta é: até quando. 

Sufoco dos pequenos
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NOTAS & INFORMES
ANALISANDO MELHOR

Um detalhe pode fazer a 
governadora Fátima Bezerra recuar 
da aproximação com a candidatura 
de Hermano Morais (PSB) para a 
Prefeitura do Natal. O suplente dele 
na Assembleia Legislativa – que 
assumiria o mandato de deputado 
estadual no caso de Hermano ser 
eleito – é Adjuto Dias, fi lho do 
prefeito Álvaro Dias, adversário da 
governadora. É jogo?

VAI COMEÇAR
Acontece nesta sexta (29), na 

Assembleia Legislativa, a primeira 
reunião da CPI da Arena das Dunas. 
Todos os olhos voltados para a 
escolha do presidente da comissão, 
que por sua vez vai designar o 
relator. Também serão defi nidos os 
primeiros passos da investigação.

ROUND 2
Finalmente o presidente Jair 

Bolsonaro sancionou o auxílio a 
estados e municípios. A previsão é 
que o Rio Grande do Norte receba 
quase R$ 1 bilhão, entre o que será 
repassado ao Governo do Estado e 
às prefeituras. Agora começa outra 
briga, para fazer com que o dinheiro 
realmente chegue.

SEM CHURUMELAS
Governo do Estado e prefeituras 

precisam ser transparentes e 
divulgar detalhadamente como 
será a aplicação dos recursos 
que chegarão. E que não digam 
que o dinheiro vai ser utilizado 
exclusivamente para cobrir o 
rombo provocado pela queda 
na arrecadação. Uma parte do 

O deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) foi todo 
apressado ontem ao Twitter para afi rmar que o 
dinheiro do socorro fi nanceiro destinado ao RN já 

estaria “em caixa”. E nem se deu ao trabalho de dividir 
o que será enviado para o Governo do Estado e o que 
será enviado para as prefeituras, dando a entender que 
a verba total seria colocada nas mãos da governadora 
Fátima Bezerra. Aos fatos: antes de chegar, o dinheiro 
ainda vai passar por todo um trâmite burocrático, o que 
deve levar alguns dias e até semanas. Além disso, não 
virá todo de uma vez; serão quatro parcelas mensais. 
Por fi m, parte do recurso será rateado entre todas as 
prefeituras. Calma.

Apressado

dinheiro só pode ser usada na 
saúde.

A VOZ DO DONO E O DONO DA VOZ
Uma voz misteriosa, parecida 

com a de um vereador, surgiu no fi m 
da sessão de quarta (27) da Câmara 
Municipal de Parnamirim, gritando 
“#ForaTaveira!”, em referência 
ao prefeito da cidade. Para uma 
fonte da coluna, a música de Chico 
Buarque nunca fez tanto sentido: 
“A voz fi cou cansada após cem anos 
fazendo a santa”.

PORTARIA POLÊMICA
O governo federal revogou 

nesta quinta-feira (28) uma 
portaria que previa prisão para 
quem descumprisse medidas de 
distanciamento social contra a 
Covid-19. Publicado em 17 de 
março, o texto era assinado pelos 
ex-ministros Sergio Moro (Justiça) 

e Henrique Mandetta (Saúde). 
Ambos deixaram o governo após 
divergências com o presidente.

PREFEITO COM CORONAVÍRUS
O prefeito de Ceará-Mirim, Júlio 

César Câmara, e sua esposa, Ana 
Paula Câmara, foram diagnosticados 
com a Covid-19. Os casos foram 
confi rmados nesta quinta-feira 
(28). Em nota ofi cial, a prefeitura 
disse os exames apontaram um 
comprometimento entre 25 e 50% do 
pulmão do prefeito.

INTERNAÇÃO EM
HOSPITAIS PRIVADOS

A Câmara de Natal aprovou 
um ontem um projeto que obriga 
a Prefeitura a internar pacientes 
com Covid-19 na rede privada caso 
não haja leitos disponíveis na rede 
pública. Ideia do vereador Luiz 
Almir (PSDB).
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A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte apro-
vou nesta quinta-feira (28) o projeto de lei que aumenta em 
12,84% o piso salarial dos professores da rede estadual de 
ensino. O reajuste é uma determinação do governo federal e 
acontece todos os anos. O projeto segue agora para sanção da 
governadora Fátima Bezerra.

“Esse reajuste vem em um momento oportuno, ainda 
que não seja aquilo que os professores merecem, mas a 
Assembleia e o Governo do Estado demonstram gestos de 
sensibilidade para com os professores do RN ao aprovar esse 
projeto”, disse o deputado Dr. Bernardo (Avante), relator da 
matéria.

O reajuste aprovado será de 12,84%, retroativo a janeiro 
de 2020 e ocorrerá de forma indistintamente sobre os sa-
lários dos ativos, inativos e pensionistas, sendo os recursos 
oriundos da secretaria Estadual de Educação e do Instituto 
da Previdência (Ipern).

A categoria receberá o reajuste da seguinte forma: 3% 
em junho, 3% em outubro e 6,3% em dezembro de 2020, de 
forma cumulativa. Já o retroativo de 40% será dividido em 6 
parcelas de janeiro a junho 2021, e os 60% restante, de julho 
a novembro 2021. “É preciso destacar que o acordo é legítimo 
e foi aprovado entre o Governo do Estado e os representan-
tes da categoria, através do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação”, justifi cou o deputado Francisco do PT.

Aumento para professores 
vai à sanção da governadora

Educação

Reajuste de 12,84% foi aprovado nesta 
quinta pela Assembleia Legislativa do RN

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quin-
ta-feira (28) a medida provisória editada pelo presidente 
Jair Bolsonaro no dia 1º de abril que permite acordos para 
suspensão de contrato ou redução de jornada e salário na 
crise do novo coronavírus e o pagamento de um benefício 
emergencial para os trabalhadores.

Os partidos do Centrão deram apoio ao governo e à equi-
pe econômica para evitar a mudança de cálculo do valor do 
benefício proposta pelo relator da MP, deputado Orlando Sil-
va (PCdoB-SP), e que chegou a ser aprovada na votação do 
texto-base. Ele queria ampliar o valor máximo do benefício 
para três salários mínimos (R$ 3.135). 

A medida provisória agora será analisada pelo Senado.

Câmara aprova MP que 
permite redução de salários

Vai ao Senado
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Tiago Rebolo
Editor geral

Vinte dias depois de o Congresso 
Nacional aprovar o projeto, o presi-
dente Jair Bolsonaro fi nalmente 
sancionou a lei que prevê um socor-
ro fi nanceiro para estados e municí-
pios. O auxílio inclui um repasse di-
reto de R$ 60 bilhões e a suspensão 
de dívidas dos governos regionais 
com a União e bancos ofi ciais.

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

Com relação à verba do Gover-
no do Estado, R$ 442 milhões serão 
enviados para uso livre. O dinhei-
ro poderá ser usado, por exemplo, 
para pagar salários dos servidores 
e demais despesas. O restante (R$ 
155 milhões) deverá ser aplicado 
obrigatoriamente em ações de en-
frentamento ao novo coronavírus.

Entre os municípios, R$ 299 
milhões serão de livre aplicação e 
R$ 50 milhões deverão ser inves-
tidos apenas na saúde. O maior 

valor será destinado à capital do 
Estado, Natal, que vai receber R$ 
88,1 milhões. Em seguida, vêm 
Mossoró, com R$ 29,6 milhões, e 
Parnamirim, com R$ 26 milhões.

O secretário estadual de Pla-
nejamento e Finanças, Aldemir 
Freire, disse que a verba servirá 
apenas para compensar a perda de 
arrecadação provocada pela pande-
mia do novo coronavírus. Por isso, 
segundo ele, o dinheiro será usado 
pelo Governo do Rio Grande do 

Norte apenas para o pagamento de 
despesas já previstas, sem brecha 
para gastos extras.

“Esse recurso é para compensar 
a perda de receita. É para pagar o 
custeio normal com água, luz, ser-
vidor, diárias operacionais... não é 
recurso a mais”, disse o secretário 
ao Agora RN nesta quinta-feira 
(28), mesmo dia em que a lei foi pu-
blicada no Diário Ofi cial da União.

Aldemir Freire calcula que, de 
março até agora, já considerando 

a verba do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) que deve ser 
depositada nesta sexta-feira (29), 
o Governo do RN já perdeu apro-
ximadamente R$ 330 milhões em 
arrecadação. Desse valor, diz ele, 
apenas R$ 40 milhões foram com-
pensados com repasses extras de 
FPE, resultando em uma perda 
efetiva de R$ 290 milhões.

O socorro fi nanceiro será depo-
sitado em quatro parcelas mensais, 
a partir de junho. Isso leva Aldemir 
Freire a concluir que, considerando 
a perda já constatada até agora e a 
que o RN terá nos próximos meses, 
o dinheiro do auxílio federal servi-
rá apenas para cobrir o rombo – e 
talvez nem seja sufi ciente. “O volu-
me de recursos não será sufi ciente 
para compensar as perdas”, diz ele.

Com relação aos R$ 155 mi-
lhões que devem ser usados ex-
clusivamente na saúde, Aldemir 
Freire afi rmou que o dinheiro será 
empregado na ampliação de leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) para atender pacientes com 
a Covid-19, na contratação de cerca 
de 3 mil funcionários temporários 
e na aquisição de respiradores pul-
monares e demais insumos. “São 
despesas já programadas”.

Secretário de Planejamento e Finanças do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire

Socorro a estados não é receita extra, 
afirma secretário de Finanças do RN
Segundo Aldemir Freire, dinheiro enviado pela União será usado pelo Governo do Rio Grande do Norte apenas para o 
pagamento de despesas já previstas, sem brecha para gastos extras. Estado já teve desfalque de R$ 290 milhões em receitas

Auxílio

José Aldenir / Agora RN

De acordo com Aldemir Freire, 
por causa da queda de receita e da 
demora do presidente para sancio-
nar o socorro fi nanceiro, o mês de 
maio de 2020 foi turbulento para a 
gestão estadual.

“Esse dinheiro já era para ter 
chegado 15 dias atrás. Fechar 
maio já foi um ‘deus nos acuda’. Foi 
o mês mais difícil de toda a nossa 
gestão. Estamos concluindo a folha 
de maio, mas só neste mês perde-
mos R$ 180 milhões”, diz o secretá-
rio de Finanças.

Apesar das difi culdades, Alde-
mir Freire afi rma que o pagamen-
to da folha de maio dos servidores 
públicos está preservado. Nesta 
sexta, será creditado o valor cor-
respondente a 70% dos salários dos 
servidores da saúde que ganham 
acima de R$ 4 mil, além de duas 
parcelas da gratifi cação de insalu-
bridade (abril e maio). No sábado 
(30), as demais categorias, inclu-
sive aposentados e pensionistas, 

recebem na integralidade.
Em junho, o secretário de Pla-

nejamento e Finanças espera que a 
situação melhore. Ele defende que 
o governo federal transfi ra a pri-
meira parcela do socorro fi nanceiro 
até, no máximo, dia 10. “A perspec-
tiva mais pessimista possível é re-
cebermos depois do dia 15”, conclui 
Aldemir Freire.

“Fechar folha de maio foi um 
‘deus nos acuda’”, diz Aldemir

R$ 946 
milhões

R$ 597 
milhões

R$ 349 
milhões

É o total que será destinado ao RN, 
para Estado e municípios

É o total que será destinado para 
o Governo do Estado, sendo R$ 
442 milhões para uso livre e R$ 155 
milhões para a saúde

É o total que será destinado para os 
municípios, sendo R$ 299 milhões 
para uso livre e R$ 50 milhões para 
a saúde

O presidente da República ve-
tou quatro trechos da lei de socorro 
a estados e municípios. Os vetos 
serão analisados pelo Congresso.

Atendendo aos apelos dos mi-
nistros Paulo Guedes (Economia) e 
Fernando Azevedo e Silva (Defesa), 
Jair Bolsonaro retirou o artigo que 
permitia reajustes salariais para 
algumas categorias do funcionalis-
mo. Com isso, todos os servidores 
públicos terão os salários congela-
dos até o fi m de 2021.

Além disso, foi vetado o trecho 
que proibia a União de suspender 
repasses do FPE caso pagasse dí-
vidas de estados e municípios com 
bancos internacionais. A equipe 
econômica defendeu a manutenção 
da regra, mesmo na pandemia: se 
um estado deixar de pagar um ban-
co multilateral, como o Banco Mun-
dial, o Tesouro cobre as parcelas, 
mas, como contrapartida, retém 
uma parte dos repasses via FPE.

O terceiro veto foi ao trecho que 
autorizava os municípios a suspen-
derem, temporariamente, o paga-
mento de dívidas com a Previdência 
Social e quitarem as prestações 
somente ao fi nal do prazo do refi -
nanciamento. A suspensão segue 
mantida, mas o prazo de refi nancia-

Bolsonaro vetou reajuste salarial 
para servidores e outros três trechos

Marcos Corrêa / PR

mento não pode superar 60 meses.
Por fi m, Bolsonaro sancionou 

o trecho que suspende os prazos 
de validade dos concursos públicos 
homologados até março, mas vetou 
o trecho que estendia a regra para 
concursos organizados por estados 
e municípios.

Presidente atendeu ministro da Economia, Paulo Guedes, e vetou reajustes salariais

Esse dinheiro já era para ter 
chegado 15 dias atrás.
Fechar maio já foi um ‘deus 
nos acuda’. Foi o mês mais 
difícil de toda a nossa gestão. 
Estamos concluindo a folha 
de maio, mas só neste mês 
perdemos R$ 180 milhões”

Aldemir Freire
secretário de Planejamento e Finanças

“
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Presidido no Rio Grande do 
norte pelo ex-senador e ex-
-governador José Agripino 

Maia, o DEM levou uma rasteira 
em Natal. O vereador Sueldo Me-
deiros prometeu se fi liar à legenda, 
mas, na undécima hora, mudou de 
ideia, fi liou-se ao Pros e deixou o 
DEM a ver navios. Pior: enquanto 
prometia se fi liar ao DEM e liderar 
uma forte nominata, Sueldo vetou 
a fi liação de outros vereadores ao 
partido, como Robson Carvalho e 
Dinarte Torres, que estavam em negociação. E mais: brecou até a ida 
do ex-secretário Eduardo Machado para as fi leiras democratas. Como 
resultado, o DEM só deverá ter dois candidatos a vereador: o atual 
presidente do diretório municipal, Gregory Gentili, e o ex-deputado e 
ex-presidente da Assembleia Nelson Freire. A lambança fez com que 
Sueldo Medeiros fosse chamado de “sacana” e até mesmo “mau ca-
ráter” no meio democrata.

Vereador esvazia DEM e é 
chamado de mau caráter

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

SEM NOMES
O presidente Jair 

Bolsonaro deverá fi car de 
fora da eleição para prefeito 
de Natal, o que favorece o 
atual prefeito, Álvaro Dias, 
que, inclusive, esteve em 
Brasília nesta semana e 
posou ao lado do presidente, 
após um despacho 
administrativo.

DEFINIDO
A deputada federal 

Natalia Bonavides (PT) 
bateu o martelo, em recente 
reunião partidária: não 
será candidata a prefeita. 
Para embasar a negativa, a 

parlamentar alegou que irá 
se dedicar ao mandato federal 
para ajudar o partido de Lula 
a ocupar espaço em nível 
nacional.

PRÓXIMO PASSO
Com a saída de Natália 

ofi cializada, o PT abriu 
prazo até o dia 7 de julho 
para que integrantes da 
legenda interessados em se 
candidatar coloquem seu 
nome a escrutínio. Caso 
não surja alternativa, o 
partido irá deliberar entre 
a candidatura do médico 
Alexandre Motta ou uma 
composição partidária.

NON GRATA
Diante da “sacanagem e mau caratismo” de Sueldo, o 

presidente estadual do DEM, ex-senador José Agripino Maia, 
fi cou “louco da vida”. Afi nal, Natal é a principal praça eleitoral 
do Estado e não ter uma boa nominata é assegurar a inanição 
política da legenda. Na avaliação de interlocutores do líder 
democrata, após o episódio, Agripino passou a considerar 
Sueldo “um cara totalmente sem palavra”. Hoje, Sueldo é 
persona non grata no DEM.

NOVATOS
Por falar no PT, o partido da 

governadora Fátima Bezerra 
recebeu a fi liação de dois novos 
prefeitos: Miúda, de São José do 
Seridó, e Amarildo, de Caiçara 
do Norte. Ambos se somam aos 
atuais prefeitos da legenda, 
Odon Junior (Currais Novos) e 
Fátima (Ouro Branco).

REPERCUSSÃO
Pré-candidato a prefeito 

de Natal pelo PRTB, o 
coronel Hélio Oliveira 
enfrenta resistência junto ao 
bolsonarismo, devido ao fato 

de ter declarado, em entrevista 
a uma emissora de rádio, 
que Eduardo Bolsonaro não 
mereceria receber um título de 
cidadão natalense.  

EXCEÇÃO
Na visão de observadores 

da cena política, o nome 
que poderia receber o apoio 
de Bolsonaro, caso fosse 
candidato, é o do ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho (PSDB). 
Entretanto, o potiguar apoia 
Álvaro Dias, de olho nas eleições 
de 2022.

*Com informações da Redação do Agora RN

O Rio Grande do Norte atingiu, 
nesta quinta-feira (28), 255 mortes 
causadas pela Covid-19, doença 
provocada pelo novo coronavírus. 
Há mais de 5 mil potiguares infec-
tados, de acordo com os mais recen-
tes dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap).

A capacidade de transmissão 
do vírus em cada estado brasilei-
ro foi medida por uma pesquisa 
e, contrariando o que acredita a 
Sesap, o RN fi cou com a segunda 
maior taxa de contágio do País – 
atrás apenas de Goiás.  

Os índices nacionais foram 
levantados pelo grupo Covid-19 
Analytics, da PUC-Rio, e medem 
a expansão dos casos confi rmados 
da doença em cada localidade. O 
cálculo para obter as taxas leva em 
consideração o crescimento da in-
fecção e o número de recuperados, 
além de normatizar o ciclo ativo da 
doença em 20 dias.

Segundo o levantamento, a 
taxa de contágio no Rio Grande 
do Norte é de 4,88, ou seja, cada 
potiguar infectado deve transmitir 
o coronavírus para, em média, qua-
tro pessoas. Inicialmente, o índice 
estava em 1,9 no último dia 8, mas 
avançou durante o mês. O Estado 
fi ca atrás apenas de Goiás, no Cen-
tro-Oeste, que registrou taxa de 
5,63 nesta quinta (28).

A Sesap, no entanto, rebateu o 
número durante entrevista coleti-
va na quarta (27). Alessandra Luc-
chesi, subcoordenadora de Vigilân-
cia Epidemiológica da secretaria, 
afi rmou que a taxa de contágio no 
estado varia entre 1,9 e 2,1.  

Ainda de acordo com o grupo 
Covid-19 Analytics, a taxa neces-
sária para estabilizar a pandemia 
é a de 1,0, signifi cando que uma 
pessoa infectada deve contaminar 

apenas mais uma pessoa. Mas a 
taxa média de reprodução no País 
está em 1,92 atualmente.

TESTAGEM
A divergência dos números mo-

tiva a Sesap, que planeja realizar 
uma ampla pesquisa por amos-
tragem para detectar qual é o real 
nível de transmissão da Covid-19 
no estado. “Temos alguns projetos 
em curso para a realização de testes 
por amostragem em municípios que 
estão com a situação epidemiológica 
mais alarmante, para a gente con-
seguir determinar o perfi l de trans-
missão. Isso está em análise e será 
efetivado, se tudo correr da forma 
como estamos planejando, em bre-
ve”, disse Alessandra Lucchesi.

Atualmente, a rede estadual de 
saúde possui 72 mil testes em esto-
que para diagnosticar a Covid-19, 
e outros 44 mil estão com os muni-
cípios. Apesar dos 116 mil exames 
em estoque, a Sesap não cogita 
neste momento alterar o protocolo 
para a realização de exames, que 

são indicados apenas para os que 
estão no grupo de risco. Segundo 
Alessandra, como a pandemia ain-
da está em ascensão no Rio Grande 
do Norte, a demanda por testes po-
de crescer nos próximos dias.

“Realizar a testagem indis-
criminada se torna complicado 
porque estamos nos aproximando 
do pico da pandemia e não temos 
garantia de disponibilidade de es-
toque de testes daqui para a frente. 
O uso está sendo racional porque 
temos necessidade do controle”, 
afi rmou a subcoordenadora.

Com 26.417 novos casos de Co-
vid-19, o Brasil bateu nesta quinta 
(28) o recorde de novas infecções 
registradas em um único dia. O re-
corde anterior havia sido na última 
sexta (22), com 20.803 novos casos. 
Com isso, o total de casos no País 
chegou a 438.238.

O Brasil registrou também 
1.156 novas mortes, o 3º maior nú-

mero de confi rmações em 24h des-
de o início da pandemia. Agora, são 
26.754 mortos pela Covid-19.

Na quarta, o País havia regis-
trado 1.086 novas mortes por coro-
navírus e 20.599 novos casos.

O Ministério da Saúde não co-
mentou os novos dados. Desde a 
gestão do ex-ministro Nelson Tei-
ch, a pasta tem reduzido o número 

de coletivas de imprensa ou divul-
gado dados atualizados apenas 
após o fi m desses encontros.

No Rio Grande do Norte, o nú-
mero de mortos saltou para 255. 
Pela primeira vez desde a pan-
demia, o número de confi rmados, 
descartados e suspeitos não foi 
divulgado. Na quarta (27), eram 
5.630 casos confi rmados da doença.

Agentes da Marinha fazem desinfecção na Penitenciária Estadual de Alcaçuz (RN)

RN tem a segunda maior taxa de 
contágio de coronavírus do Brasil

Brasil registra mais 1.156 mortes 
por coronavírus em apenas 24h

Levantamento nacional aponta taxa de 4,88 para o Estado, que fica atrás 
apenas de Goiás (5,63). Sesap, porém , acredita que taxa está entre 1,9 e 2,1

Covid-19

Pandemia

Marinha  / Reprodução

OCUPAÇÃO DAS 
UNIDADES HOSPITALARES

A taxa de ocupação nas unidades 
hospitalares destinadas a tratar o novo 
coronavírus no Estado se encontra da 
seguinte maneira:

Região Oeste: 100%
Pau dos Ferros: 62,6%
Grande Natal: 100%
Seridó: 40,9%

Elpídio Júnior / CMN
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Com o objetivo de garantir mais tranquilidade às 
famílias natalenses durante o período da pandemia do 
novo coronavírus, os vereadores de Natal aprovaram 
durante Sessão Ordinária virtual, em regime de urgência, 
o projeto de Lei N° 109/2020, de autoria do vereador 
Klaus Araújo (SD), que garante a suspensão do corte de 
fornecimento de água e luz durante 120 dias na capital 
potiguar. A sessão foi presidida pelo vereador Paulinho 
Freire (PDT), presidente da Casa (foto).

A matéria ainda teve acrescentada emenda do vereador 
Fernando Lucena (PT), que abrange a proibição da suspensão no 
corte dos serviços aos beneficiários do programa Tarifa Social.

A Câmara de Natal, através da sua Mesa Diretora, 
prorrogou a suspensão de todas as atividades 
presenciais legislativas e administrativas até o dia 30 de 
junho. O ato foi publicado no Diário Ofi cial do Município 
desta quinta-feira (28) e entra em vigor a partir do dia 30 
de maio de 2020. A medida foi tomada em decorrência 
do aumento de casos do novo coronavírus (Covid-19) 
no Rio Grande do Norte e está em consonância com 
as orientações das autoridades de Saúde e as ações de 
combate à propagação da doença.

O novo decreto transfere o horário das Sessões 
Ordinárias, que passam a ser nas terças e quintas-feiras, 
das 14h às 18h, e serão compostas unicamente de Ordem 
do Dia e terão a pauta pré-defi nida pela Presidência, com 

disponibilização no site institucional com antecedência 
mínima de 24 horas, sendo dispensada a leitura da 
matéria no expediente da sessão anterior.

“Essa medida é importante para mantermos 
o bem-estar e a proteção dos nossos servidores e 
parlamentares, diante do quadro de avanço da Covid-19 
na cidade. Precisamos manter a responsabilidade, 
tendo em vista que nesse momento, o importante é 
a manutenção da vida. Ao fi nal desse decreto iremos 
avaliar o atual cenário do novo coronavírus na cidade e 
caso for necessário, prorrogaremos novamente. Vamos 
manter a vigilância e as orientações dos órgãos de 
saúde”, ressaltou o presidente da casa, vereador Paulinho 
Freire (PDT).

Câmara aprova projeto que suspende corte 
no fornecimento de água e luz na pandemia

Câmara de Natal prorroga suspensão de atividades até 30 de junho

Elpídio Júnior / CMN

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Natal 

aprovou o parecer favorável da relatora do projeto de Lei complementar 
da Reforma da Previdência, a vereadora Nina Souza (PDT), também 
presidente da Comissão de Justiça. “É uma conta que não fecha, é uma 
situação angustiante devido ao desequilíbrio existente dentro do fundo da 
previdência e que a Natalprev e a Prefeitura de Natal precisarão saber como 
equacionar essa conta, uma vez que essa reforma não vai fazer isso devido”, 
explicou Nina Souza. A matéria foi recebida na casa legislativa no dia 7 de 
maio. Estados e Municípios precisam se adequar a nova norma até o dia 3 
de julho, caso contrário fi carão impedidos de receber repasses de recursos 
provenientes da União.

UNIDADES DE SAÚDE
A Comissão Especial de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo de 

Enfrentamento à Pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) esteve 
reunida no plenário da Câmara Municipal, para deliberar sobre temas 
referentes à pandemia do Coronavírus no município de Natal. Em pauta, 
a sugestão dos vereadores para que a Secretaria Municipal de Saúde crie 
unidades de saúde específi cas para o recebimento exclusivo de pacientes com 
Covid-19. A Comissão defende a criação de 10 ou 12 unidades com este perfi l 
para atender à população natalense.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
Os vereadores integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento, Controle 

e Fiscalização da Câmara de Natal aprovaram o projeto de Lei 265/2018, de 
autoria da vereadora Eleika Bezerra (PSL). A matéria institui no âmbito da 
Secretaria Municipal de Trabalho de Assistência Social (Semtas), um cadastro 
municipal de crianças e adolescentes desaparecidos no município de Natal. 
Segundo a lei, o cadastro deverá fi car à disposição da população em site 
público e ser gerenciado por uma equipe técnica constituída para o serviço.

O Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), órgão ligado ao Ministé-
rio do Meio Ambiente, determinou 
o fechamento de uma base de pes-
quisa e conservação de tartarugas 
marinhas que funciona em Parna-
mirim, na Grande Natal. 

A ordem está em uma porta-
ria publicada nesta quinta-feira 
(28) no Diário Ofi cial da União. O 
fechamento da base, que fi ca locali-
zada no Centro de Lançamentos da 
Barreira do Inferno, será efetivado 
no dia 1º de julho.

A base extinta era a única no Rio 
Grande do Norte ligada ao Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação 
de Tartarugas Marinhas e da Bio-
diversidade Marinha do Leste (Ta-
mar), que tem sede em Vitória (ES).

Além da base de Parnamirim, 
foram fechadas bases em Sergipe e 
na Bahia – e foi criada uma em Sal-
vador (BA). Com isso, agora o Centro 
Tamar fi cou reduzido a sete pontos: 
dois na Bahia, dois no Espírito San-
to, um em Pernambuco, outro em 

Sergipe e um em Santa Catarina.
O Centro Tamar tem como prin-

cipais responsabilidades coordenar 
as avaliações do estado de conser-
vação das tartarugas marinhas e 
adotar ações para conservar essas 
espécies e os ecossistemas costeiros e 
marinhos dos quais elas dependem.

Uma das principais funções do 
Tamar é regulatória. Os pesqui-
sadores ligados ao projeto são so-

licitados normalmente para fazer 
análises técnicas quando empreen-
dimentos possam impactar áreas 
consideradas prioritárias para a 
conservação das espécies de tar-
tarugas marinhas que ocorrem no 
litoral brasileiro.

De acordo com a portaria, a 
situação dos servidores atingidos 
pelo fechamento da base deverá ser 
regularizada em até seis meses pe-

la Coordenação Geral de Gestão de 
Pessoas do ICMBio. Não foi estabe-
lecido a que área fi carão submeti-
das pesquisas sobre tartarugas no 
Rio Grande do Norte.

Em nota, o presidente do ICM-
Bio, Homero de Giorge Cerqueira 
afi rmou que as bases extintas ofi -
cialmente nesta quinta “já tinham 
proposta de encerramento de suas 
atividades desde o ano passado”.

Segundo ele, as bases “não con-
tavam mais com servidores que 
realizassem as atividades fi nalísti-
cas”, o que teria levado a diretoria 
do próprio Centro Tamar a solicitar 
as extinções.

FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR
A base de pesquisa do Centro Ta-

mar fechada por decisão do governo 
Jair Bolsonaro não tem relação com 
o projeto Fundação Pró-Tamar. A 
fundação é não governamental e tam-
bém atua na conservação de tartaru-
gas, mas não tem poder regulatório. 
No RN, a base de pesquisa funciona 
no Distrito de Pipa, em Tibau do Sul. 

Soltura de fi lhotes de tartarugas marinhas em Pipa, município de Tibau do Sul (RN)

Base de pesquisa e conservação de 
tartarugas marinhas é extinta no RN
Base fechada funcionava na Barreira do Inferno e era a única no RN ligada ao Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade Marinha do Leste (Tamar)

Meio ambiente

ICMBio / Reprodução

O ministro Celso de 
Mello, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), encaminhou 
nesta quinta-feira (28) ao 
procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, petições 
de parlamentares que acusa-
ram o ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional, 
Augusto Heleno, de crime de 
responsabilidade.

Caberá a Aras opinar se 
há indício de cometimento de 
crime ou não. Em caso positi-
vo, ele pedirá abertura de in-
quérito para investigar o as-
sunto. Caso contrário, pedirá 
o arquivamento das petições.

Os pedidos foram feitos pe-
los deputados petistas Rogério 
Correia (MG), Célio Moura 
(TO) e Margarida Salomão, 
além da deputada Natália 
Bonavides (PT-RN) e do PTB.

Os parlamentares e o 
partido contestam uma nota 
divulgada por Heleno segun-
do a qual eventual apreensão 
do celular do presidente Jair 
Bolsonaro traria “consequên-
cias imprevisíveis”.

Celso de Mello 
envia pedido de 
impeachment 
contra Heleno

Para a PGR
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O artigo 43 do regimento do Supremo Tribunal Federal (STF), 
no qual se baseia a investigação que fez do gabinete do mi-
nistro Alexandre de Moraes uma delegacia de polícia, auto-

riza apenas a instauração de inquérito no caso de “infração à lei 
penal na sede ou dependência do Tribunal”. Dado a promover inter-
pretações criativas da Constituição, o STF não teve difi culdades de 
“adaptar” o artigo 43 do próprio regimento para manter o inquérito 
contestado pelo Ministério Público Federal. O ministro Luís Roberto 
Barroso está certo ao afi rmar que é preciso “separar opinião de fake 
news”. Mas não é o STF que fará isso. A “delegacia de costumes” do 
STF escolheu, no inquérito, opiniões que devem ser “criminalizadas” 
de parlamentares críticos a decisões do STF.  Intriga a insistência do 
STF em inquérito cuja nulidade é proclamada pelo Ministério Públi-
co, exceto se o intento for o de intimidar seus críticos. O artigo 43 
do regimento do STF prevê que o tribunal poderá “requisitar instau-
ração de inquérito à autoridade competente”, isto é, um delegado.

Inquérito no STF é só para 
apurar crimes no tribunal 

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto

RACIOCÍNIO RASTEIRO
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, deu uma 
ideia de jerico: punir 
plataformas como Twitter e 
Facebook por postagens de 
pessoas nos perfi s pessoais. 
Só falta multar fábrica de 
carro por mortes no trânsito.

BOM HUMOR
José Medeiros (Pode-

MT) disse que Luciano 
Hang, alvo da operação da 
PF contra supostas fake 
news, “é sangue frio”. “Não 
caiu um cabelo sequer”, 
garantiu o deputado, sobre o 
empresário... que é careca.

SOLIDARIEDADE NO GOVERNO
O ministro Onyx 

Lorenzoni foi às 
redes sociais estender 
solidariedade a Luciano 
Hang e Allan dos Santos, 
empresário e jornalista alvos 

da PF. “Meu respeito a todos 
aqueles que lutam pelo que 
há de mais valioso na vida 
de qualquer ser humano: a 
liberdade”, afi rmou.

PF VAI CAIR DE PAU
O ex-diretor-geral 

da PF Vicente Chelotti 
acha curiosa a polêmica 
sobre operações contra 
governadores e prefeitos 
que usaram a pandemia 
para roubar. Ele aposta: 
“A Federal vai cair de 
pau, não resta a menor 
dúvida”.

ANTISOLIDARIEDADE S.A.
Doações contra a covid-19 

já somam R$5 bilhões, mas o 
setor de saúde tem reparado 
que a Hapvida, a maior do 
País, não demonstrou ainda 
a solidariedade compatível 
com seu valor de mercado, 
de R$38,9 bilhões. 

Para 45%, notícias sobre 
governo são negativas

Levantamento exclusivo do instituto Orbis para o site Diário do 
Poder e para esta coluna revela que a maior parte dos entrevistados 
(45,6%) classifi ca como negativas as matérias jornalísticas que têm 
sido divulgadas sobre o governo federal e a atuação do presidente 
Jair Bolsonaro. Exatos 29,3% consideram “neutras” as reportagens 
dos meios de comunicação, mas ainda há 14% que veem o noticiário 
favorável ao governo. O Orbis ouviu 2.681 pessoas em todo o País.

PERCEPÇÃO POR SEXO
Entre os homens, 

a percepção de que as 
notícias sobre o governo não 
desfavoráveis é a maior da 
pesquisa: 47,9%. Entre elas é 
43,8%.

CORTE REGIONAL
Está no Sul a maior 

percepção de que as notícias 

sobre Bolsonaro são 
desfavoráveis: 47,8%. Os 
que veem a imprensa neutra 
somam 31,4%.

DEVE PIORAR
A pesquisa foi realizada dia 

22 de maio e não contempla 
a operação da Polícia Federal 
contra apoiadores de Bolsonaro 
nas redes sociais.

Cláudio
Humberto

O senador potiguar Jean Paul 
Prates pode ser o candidato do PT 
à Prefeitura do Natal nas eleições 
de 2020. O nome do parlamentar 
foi sugerido à militância do parti-
do nesta quinta-feira (28), durante 
reunião entre lideranças petistas 
no Rio Grande do Norte, incluindo 
a governadora Fátima Bezerra.

Segundo o Agora RN apurou, 
houve boa receptividade ao nome 
do senador para a disputa, tanto 
entre os representantes das cor-
rentes internas do PT quanto na 
militância. Jean Paul Prates, que 
tem mandato no Senado garantido 
até o início de 2023, não teria des-
cartado a possibilidade.

A possível pré-candidatura de 
Jean Paul Prates surge no momen-
to em que a deputada federal Natá-
lia Bonavides tem reafi rmado que 
não deseja ir para a disputa. Ela 
era o nome preferido da militância, 
pelo bom desempenho nas pesqui-

sas internas e pelo fato de ter sido 
a deputada federal mais votada em 
Natal em 2018.

Na reunião desta quinta, o no-
me de Jean Paul Prates foi sugeri-
do para a disputa pelo ex-deputado 
estadual Fernando Mineiro, atual 
secretário estadual de Gestão de 

Projetos e Relações Institucionais. 
“O partido se empolgou com o no-
me”, diz à reportagem uma fonte 
que compareceu ao encontro.

Além de Jean Paul Prates, o PT 
avalia para a disputa municipal o 
nome do médico infectologista Ale-
xandre Motta.

Senador Jean Paul Prates teve nome cogitado pelo secretário Fernando Mineiro

Jean Paul pode ser candidato do 
PT à Prefeitura do Natal em 2020
Houve boa receptividade ao nome do senador para a disputa, tanto
entre os representantes das correntes internas do PT quanto na militância

Alternativa

Jefferson Rudy / Agência Senado

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

ISRAEL G. R. DE OLIVEIRA, inscrito sob o CNPJ no. 18.066.426/0001-03, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO da atividade de Transporte de Cargas Perigosas, localizada 
na Rua Antônio Leandro de Medeiros, 18, Centro, Baraúna - RN.

ISRAEL G R DE OLIVEIRA
Representante Legal

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA, DO ESPORTE E DO LAZER – SEEC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SEEC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - CPL/SEEC

PROCESSO SEI Nº 00410021.000372/2019-48

A pregoeira da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão Eletrônico em 
referência, para o dia 15/06/2020 às 9:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: Aquisição de gêneros 
alimentícios para alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual de 
Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, jurisdição da Diretoria Regional de Educação e da 
Cultura – 5ª DIREC - Ceará Mirim/RN, conforme especificações apresentadas no anexo I. O edital 
encontra-se à disposição dos interessados através dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.rn.gov.br.

Natal/RN, 28 de maio de 2020.
Ana Santana Alves de Medeiros - Pregoeira da CPL/SEEC

A rejeição ao presidente 
Jair Bolsonaro cresceu ao 
longo do mês passado.

Segundo pesquisa do Data-
folha feita na segunda (25) e na 
terça (26), já sob o impacto da 
divulgação do vídeo da reunião 
ministerial de 22 de abril, 43% 
dos brasileiros consideram o 
governo ruim ou péssimo. Re-
corde na gestão, esse número 
era de 38% no levantamento 
anterior, de 27 de abril.

Foram ouvidos 2.069 
adultos, com margem de erro 
de dois pontos percentuais. A 
aprovação de Bolsonaro segue 
estável, os mesmos 33% nas 
duas aferições. Já aqueles 
que acham o governo regular, 
potenciais eleitores-pêndulo 
numa disputa polarizada, ca-
íram de 26% para 22%.

Bolsonaro tem o pior índi-
ce de aprovação de presiden-
tes eleitos desde 1989 a esta 
altura de um primeiro man-
dato. Entre aqueles sofreram 
impeachment, Fernando 
Collor tinha 41% de rejeição 
um pouco mais à frente.

Rejeição a 
Bolsonaro bate 
recorde, mas base 
se mantém

Pesquisa
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A Prefeitura do Natal avalia 
que a adoção de lockdown não é 
necessária no atual momento pa-
ra o município. A análise decorre 
de uma recomendação feita pelo 
Conselho Municipal de Saúde 
de Natal, que sugeriu na última 
quarta-feira (27) medidas mais 
restritivas à circulação de pessoas 
e ao funcionamento das atividades 
produtivas na capital potiguar.

Segundo a Prefeitura, a cidade 
vai seguir cumprindo com as medi-
das de isolamento social decretadas 
pelo Governo do Estado. A previsão 
do município é continuar assim até 
o dia 4 de junho – data  de encer-
ramento validade do atual decreto. 
Somente após isso, o Município de-
ve tomar um novo posicionamento 
sobre as medidas sanitárias.

Na última quarta-feira (27), o 
Conselho Municipal de Saúde – co-
legiado formado por entidades que 
atuam na área saúde da capital po-
tiguar – votou pela recomendação 
de um bloqueio mais rígido para 
toda a  Natal.

Apesar de não querer adotar 

as medidas mais restritivas de 
isolamento, como preconiza o lock-
down, Natal registra 2.221 casos 
confi rmados de Covid-19. A cidade 
contabiliza ainda 76 mortes em 
decorrência da doença. Além disso, 
até a tarde desta quinta-feira (28), 
cidade estava com 100% dos leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 

ocupados, o que representa 95 va-
gas de internação.

Segundo o Conselho Municipal 
de Saúde, o lockdown foi apontado 
como estratégia urgente para en-
frentar a pandemia, considerando 
a aceleração da curva de conta-
minação e a limitação estrutural 
da rede municipal de saúde. Os 

integrantes do colegiado alegam 
que há falta de equipamentos e 
profi ssionais em todos os níveis da 
atenção hospitalar.

A presidente do Conselho, 
Maria Dalva Horácio, também foi 
solicitou que Executivo municipal 
promova campanhas educativas 
para a população sobre o combate 
à pandemia e importância do isola-
mento. O objetivo é tornar a propa-
gação da doença minimamente ad-
ministrável para garantir o acesso 
à saúde para todos que necessitem.

Esta foi a segunda vez que 
uma entidade ligada à saúde ten-
ta viabilizar o lockdown na capital 
potiguar. No último dia 13, o Sin-
dicato dos Servidores de Saúde do 
Rio Grande do Norte (Sindsáude) 
ingressou com uma ação judicial 
para obrigar ao Município a decre-
tar o isolamento mais restrito da 
população. 

Contudo, no dia 18, o juiz Luiz 
Alberto Dantas Filho, da 5ª Vara 
da Fazenda Pública de Natal, rejei-
tou o pedido do sindicato. O proces-
so foi arquivado.

HOSPITAL DE CAMPANHA ABRE 
OS PRIMEIROS LEITOS DE UTI

A montagem dos 20 leitos da 
Unidade de Tratamento Intensi-
vo (UTI) do Hospital Municipal 
de Campanha foi fi nalizada nesta 
quinta-feira (28).  Três vagas foram 
abertas para receber os pacientes 
que necessitem dos cuidados em 
casos mais graves da Covid-19. A 
estrutura conta com respiradores, 
bombas de infusão, monitores car-
díacos, aparelho portátil de Raio 
X, mecanismo para uso de gases 
hospitalares com ar-comprimido, 
oxigênio e ponto para realização de 
hemodiálise. A equipe de plantão 
da UTI conta com médicos (intensi-
vistas e hospitalistas), enfermeiros 
e técnicos de enfermagem. 

De acordo com a direção do 
HMC, nos próximos 10 dias serão 
instalados o tomógrafo e o apare-
lho de Raio X fi xos. Nesta quinta, 
o hospital está com 20 pacientes 
internados nos leitos clínicos na 
unidade e a expectativa é que mais 
seis sejam encaminhados para tra-
tamento no local. 

Natal contabiliza mais de 2,2 mil casos de confi rmados de infecção pelo coronavírus

Prefeitura do Natal diz não ser necessário 
adotar regime de lockdown no município
Apesar de o Conselho Municipal de Saúde recomendar a aplicação do sistema de bloqueio mais rígido, a prefeitura avalia 
ser suficiente seguir com o atual modelo de isolamento imposto por decretos estaduais para frear impacto da Covid-19

Posicionamento

José Aldenir/AgoraRN

Das 10 cidades com as maiores 
taxas de incidência de Covid-19 por 
grupo de 100 mil habitantes (mil/
hab) no Rio Grande do Norte, de 
acordo com dados da Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública (Sesap), 
cinco delas estão na região Oeste 
do Estado. O local com o maior 
índice é Apodi, que registra 552,2 
casos por 100 mil habitantes.

Segundo a distribuição dos 
municípios a partir de regionais de 
saúde promovida pela Sesap, que 
dividiu o estado em oito grupos, o 
trecho que compreende o municí-
pio de Apodi é conhecido como a 2ª 
Regional. Este agrupamento com-
preende 15 municípios. A sede da 
regional é Mossoró, que, por sinal, 
tem a sexta maior taxa de incidên-
cia potiguar: 305 casos por 100 mil 
habitantes.

Além de Apodi, segundo a Se-
sap, Felipe Guerra (551,4) e Apodi 
(525,7) têm taxas superiores a 500 
casos por 100 mil habitantes. Ain-

da de acordo com os dados da Se-
sap, com números da quarta-feira 
(28), os 15 municípios da 2º Regio-
nal somam 1.414 casos confi rma-
dos de Covid-19. 

O ranking das 10 cidades mais 
afetadas pela Covid-19 tem duas 
representantes da 7º regional, com 

sede em Natal, entre as represen-
tantes. A capital está em 7º, com 
251,2 casos por 100 mil/hab. A ou-
tra representante é Extremoz, com 
307 casos por 100 mil/hab. A lista 
é completada com Guamaré (3ª 
regional), São Pedro (5ª regional) e 
Encanto (6ª Regional). 

Município de Apodi lidera ranking com 552,2 casos por grupo de 100 mil habitantes

Cidades da região Oeste lideram 
ranking de incidência da Covid-19

RN

B&M Imagens Aéreas /Reprodução 

Ponte Newton Navarro e de 
Igapó passam por blitz sanitária

Prevenção

A Prefeitura do Natal ini-
ciou nesta quinta-feira (28) uma 
série de medidas de educação, 
conscientização e prevenção ao 
contágio pelo Covid-19. A pri-
meira ação medida preventiva 
foi defl agrada com blitz sanitá-
ria nas pontes Igapó e Newton 
Navarro. 

A titular da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública e 
Defesa Social (Semdes), Mônica 
Santos, explicou que as blitzen 
sanitárias consistem em abor-
dar os veículos que transitam 
nas duas pontes que ligam a zo-
na Norte a zona Sul da cidade, 
orientando motoristas e passa-
geiros para os cuidados preven-
tivos para evitar o contágio pelo 
coronavírus. Na oportunidade, 
as equipes distribuem máscaras 
de proteção, álcool gel, panfl etos 
educativos, além de informar 
e alertar para os cuidados ao 
transitar em áreas de acesso 

comum, utilização de máscaras 
ao sair de casa e a higienização 
constante das mãos, evitando 
sempre levá-las aos olhos, nariz 
e boca. “Essa é mais uma ação 
educativa de conscientização 
que a Prefeitura está realizando 
buscando zelar pela saúde do 
cidadão”, encerrou a secretária 
municipal.

Ação sanitária na Ponte de Igapó

Reprodução /Ascom
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O médico psiquiatra Daniel 
Sampaio, pré-candidato à Prefeitu-
ra de Mossoró pelo PSL, elogiou a 
administração da prefeita Rosalba 
Ciarlini em entrevista à rádio Ago-
ra FM (97,9) nesta quinta-feira (28) 
e não descartou a possibilidade de 
uma articulação com a atual chefe 
do Executivo municipal visando às 
próximas eleições. Ele disse tam-
bém que o partido espera a realiza-
ção das eleições ainda neste ano e 
dentro dos prazos estipulados.

“Até agora não tivemos mudan-
ças no calendário eleitoral, mesmo 
nesse período crítico da pandemia. 
Para nós do PSL e para a popula-
ção, não há interesse em prolongar 
mandato de gestor, porque as elei-
ções são um momento democrático 
quando a gente diz se concorda ou 
discorda com uma administração. 
O processo democrático não pode 
esperar. Se for alterado algum pra-
zo, que seja ainda para este ano”, 
comentou.

O médico afi rmou que o partido 
está presente nas principais cida-
des do Rio Grande do Norte, com 
pré-candidaturas majoritárias, e 
que, mesmo com a saída do presi-
dente Jair Bolsonaro, a sigla teve 
aumentos signifi cativos no ano 
passado. No Brasil, de acordo com 
ele, o número de fi liados cresceu 
27%. “E no RN, 9%”, acrescentou.

“Estamos muito bem organiza-

dos com nominatas competitivas de 
vereadores em 40 municípios. Te-
mos conversado com partidos que 
têm a visão de construir o enten-
dimento de uma política conserva-
dora, cristã e que sejam opositores 
de todos os partidos de esquerda”, 
pontuou Daniel Sampaio.

PRÉ-CANDIDATURA E 
DIÁLOGO COM ROSALBA

Ainda segundo o médico, há 
uma articulação com a prefeita 
Rosalba Ciarlini para que seja feito 
um “trabalho com um objetivo úni-
co” para a cidade de Mossoró. “A 
ideia é que a gente forme um grupo 
que pense no desenvolvimento da 
cidade, onde eu farei parte da com-

posição majoritária”, revelou.
“Rosalba tem uma carreira po-

lítica admirável. Há pontos negati-
vos e nós criticamos isso. Falamos 
na possibilidade, inclusive, de so-
mar esforços para ajudar na reso-
lução desses pontos fracos”, frisou.

Daniel destacou ainda que a 
cidade possui potencial para se 
tornar um polo de investimentos 
mundial. “Mossoró é uma cidade 
que, estrategicamente, tem tudo 
para ser um polo de investimen-
tos nacionais e estrangeiros. Nós 
estamos num lugar privilegiado. 
Só existe um semiárido tropical no 
mundo e Mossoró é a capital nacio-
nal do Semiárido”.

O médico explicou que o PSL 

tem buscado investimentos para a 
cidade e que o objetivo é triplicar a 
exportação de frutas nos próximos 
anos. Ele citou a visita de repre-
sentantes do Vietnã e da China à 
cidade no ano passado, com a assi-
natura de protocolos de compras ao 
município.

PANDEMIA
O psiquiatra defendeu a re-

abertura gradual do comércio e 
disse que a possibilidade de lock-
down preocupa, porque, além dos 
impactos econômicos, a medida ge-
ra prejuízos à saúde mental. Para 
ele, é necessário pensar ações para 
enfrentar a pandemia do novo co-
ronavírus a médio e longo prazos.

“No início (da crise sanitária) 
já houve aumento no número de 
casos de ansiedade e depressão. 
A expectativa é que, com a falta 
de emprego, os quadros de adoeci-
mento mental vão aumentar mui-
to. Isolar tudo e fechar o comércio 
é uma questão que precisa ser 
repensada a médio e longo prazos, 
porque não se sabe até quando es-
se vírus vai circular”.

Para enfrentar o isolamento da 
melhor maneira possível, Daniel 
orienta que a prática de exercícios 
físicos, o diálogo com a família em 
casa e com os parentes mais dis-
tantes por meio da internet, podem 
ser aliados importantes.

Daniel Sampaio, presidente do PSL no RN, defende articulação com Rosalba Ciarlini

Presidente do PSL no RN não 
descarta aliança com Rosalba
Em entrevista à 97 FM na manhã desta quinta-feira (28), médico Daniel Sampaio também disse 
ser contra lockdown como estratégia para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus

Em Mossoró

Márcio Alexandre / Portal do RN

O Rio Grande do Norte tem 99 
servidores da segurança pública 
infectados pelo novo coronavírus. 
Deste total, são 92 integrantes 
das polícias Militar, Civil e Penal. 
Já o Corpo de Bombeiros tem sete 
casos. 

Segundo dados da segurança 
pública, pelo menos 13 PMs e 4 
bombeiros já se recuperaram e 
voltaram ao trabalho. Conforme 
informado pela Polícia Militar, 
entre policiais ativos e da reserva, 
quatro morreram em decorrência 
da Covid-19 no Estado.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Administração Peniten-
ciária (Seap), o Estado registra 27 

infectados da categoria. Além dis-
so, 94 policiais estão com suspeita 
da doença.

Há também 10 presos do sis-
tema prisional potiguar com Co-
vid-19 (Cadeia Pública de Mossoró 
e Cadeia Pública de Caraúbas).

Ainda há outros 346 servidores 
da segurança pública que estão 
afastados e em monitoramento. 
Estes profi ssionais tiveram conta-
to com colegas diagnosticados com 
a Covid-19. 

Para evitar aumento de contá-
gios entre as forças de segurança, 
Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) estabeleceu estra-
tégia de distribuição e realização 

dos testes rápidos para detecção 
de anticorpos (IgM e IgG) nos pro-
fi ssionais de segurança pública. 
De acordo com a Sesap, o Hospital 
da Polícia Militar receberá o quan-
titativo de 2.040 testes. 

Segundo a Sesap, deve fazer o 
teste o profi ssional da segurança 
pública que teve manfestação dos 
efeitos  da doença por sete dias 
e que, preferencialmente, teve 
ausência dos sintomas após 72 
horas. Caso o resultado do teste 
seja negativo, os profi ssionais de 
segurança fi cam aptos a retornar 
imediatamente ao trabalho. Um 
resultado positivo determina afas-
tamento de 14 dias. RN tem 13 policiais militares com diagnóstico de confi rmação de Covid-19

Estado tem 99 servidores da área 
de segurança pública com Covid-19

Saúde

José Aldenir / Agora RN

O presidente Jair Bol-
sonaro afi rmou nesta quin-
ta-feira (28) que daria uma 
vaga ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras, pa-
ra o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). “Se aparecer uma 
terceira vaga, espero que 
ninguém ali (no Supremo) de-
sapareça, para o Supremo, o 
nome de Augusto Aras entra 
fortemente”, declarou o man-
datário.

Segundo ele, Aras está 
tendo uma “atuação excep-
cional”. “Ele procura cada vez 
mais defender o livre merca-
do, o Governo Federal nessas 
questões que muitas vezes 
nos amarram”, declarou o 
presidente em transmissão 
ao vivo.

A declaração foi dada no 
momento em que Aras pode 
denunciar o presidente no 
âmbito de inquérito que tra-
mita no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e investiga se 
Bolsonaro interferiu na Polí-
cia Federal para proteger sua 
família e amigos. No mandato 
de Bolsonaro, ele terá apenas 
duas vagas para preencher 
no STF com as aposentarias 
dos ministros Celso de Mello 
e Marco Aurélio Mello.

Desde que assumiu o co-
mando do Ministério Público 
Federal (MPF) em setembro de 
2019, Aras vem tomando uma 
série de medidas que atendem 
aos interesses de Bolsonaro.

Bolsonaro diz 
que daria vaga 
no Supremo para 
Augusto Aras

“Atuação excepcional”
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A Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) aprovou a continuida-
de do pedido de relicitação do Aero-
porto Internacional Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante, por 
parte da concessionária Inframé-
rica. A empresa solicitou entregar 
concessão em março deste ano.

Além do terminal aéreo poti-
guar, a Anac permitiu a relicita-
ção do Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas (SP), que 
é administrado pela Aeroportos 
Brasil Viracopos S/A. A empresa 
também apresentou pedido para 
deixar concessão em março deste 
ano.

Segundo a Anac, após reconhe-
cimento da viabilidade técnica e 
jurídica nesta terça-feira (26), os 
processos seguiram para a análise 
do Ministério de Infraestrutura. O 
processo de relicitação, com as ma-
nifestações da agência e do minis-
tério, será submetido ao Conselho 
do Programa de Parcerias e Inves-
timentos (PPI), previamente à deli-
beração do presidente da Repúbli-
ca sobre a qualifi cação do contrato 
de acordo com a Lei n. 13.448/2017.

Após todo esse trâmite da 
qualifi cação do aeroporto pelo Po-
der Executivo Federal é iniciada 
a preparação para a nova conces-
são, inclusive quanto à necessida-

de de aprovação de novo plano de 
outorga. 

A adesão à relicitação é um ato 
voluntário da concessionária e con-
siste na devolução amigável do ati-
vo com a consequente realização de 
novo leilão e assinatura de contrato 
de concessão com outra empresa.

Em nota, a ANAC informou 
que “entende a relicitação amigá-
vel como um mecanismo que traz 
segurança jurídica para os contra-
tos”. A entidade diz que a medida 
permite a continuidade da presta-
ção de serviços aos usuários, dado 

que as concessionárias deverão 
manter a qualidade da prestação 
do serviço e os requisitos de segu-
rança operacional até que a nova 
empresa assuma as operações do 
aeroporto.

Segundo a Inframérica, respon-
sável pelo Aeroporto Aluízio Alves 
desde que foi o terminal foi inaugu-
rado, em 2014, os prejuízos acumu-
lados com a operação somam R$ 
676,373 milhões. A empresa alega 
que uma das razões para o prejuízo 
foi a intensa redução do tráfego de 
passageiros nos últimos cinco anos.

O Instituto de Gestão das 
Águas do Rio Grande do Norte 
(Igarn) divulgou nesta quinta-feira 
(28) novo relatório do volume dos 
principais reservatórios estaduais. 
A barragem Armando Ribeiro Gon-
çalves, maior unidade de armaze-
namento potiguar, atingiu 60,87% 
do seu volume total, o que equivale 
a 1,44 bilhão de metros cúbicos. Es-
te volume não era atingido desde 
outubro de 2012.

O Igarn monitora 47 reserva-
tórios com capacidade superior a 5 
milhões de metros cúbicos, que são 
responsáveis pelo abastecimento 
da população potiguar.

As reservas hídricas superfi -
ciais totais já acumulam 2,3 bi-
lhões de metros cúbicos, o  que cor-
responde a 53,24% da capacidade 
total de represamento de águas pe-
los reservatórios monitorados pelo 

Igarn. Esta também é a melhor 
situação hídrica do Estado desde o 
ano de 2012.

A barragem Umari, localizada 
em Upanema, está represando 
nesta quinta-feira (28) 251.182.162 

m³, que correspondem a 85,78% 
da sua capacidade total que é de 
292.813.650 m³. Este é o maior 
volume de águas acumulado pelo 
reservatório desde de 2009, ano em 
que o manancial chegou a sangrar.

Concessionária Inframérica administra o terminal aéreo potiguar desde 2014

Barragem Armando Ribeiro Gonçalves atingiu 1,44 bilhão de metros cúbicos

Anac autoriza pedido de relicitação 
para o Aeroporto Aluízio Alves

Barragem Armando Ribeiro atinge 
maior nível desde 2012, diz Igarn 

Solicitação para devolver do terminal aéreo potiguar segue para a análise 
do Ministério da Infraestrutura; Concessionária alega prejuízo de R$ 676 mi

Concessão

Recuperação

José Aldenir/AgoraRN

Marcos Elias de Oliveira Júnior

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público a 
quem interessar, que realizará no dia 15/06/2020, às 09:00h, horário local, Tomada de 
Preços Nº 002/2020, menor preço global, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestar serviços de Pavimentação em paralelepípedo pelo método 
convencional com drenagem superficial nas ruas Milce Carvalho Trindade, Ex-
Combatente Ulisses Xavier de Souza e Trecho da Rua João Câncio de Oliveira no 
Município de Fernando Pedroza/RN. O Edital contendo maiores informações encontra-
se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, como 
também poderá ser retirado no setor de Licitação na Prefeitura Municipal de Fernando 
Pedroza/RN, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 27 de Maio de 2020
Thalisson Eugenio Arruda Cavalcanti

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 004/2020, realizado em 13/05/2020, a 
saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA 
A empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 
4, 6, 12, 21, 25, 28, 34, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 64, 65, 66, 71, 78, 79, 81, 83, 85, 91, 94, 
95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 118, 122, 123, 127, 128, 130, 131, 
132, 133, 134, 142, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 179, 
180, 189, 191, 192, 196, 197, 198, 206, 207, 208, 210; totalizando o valor de R$ 258.041,00 
(duzentos e cinquenta e oito mil e quarenta e um reais).
A empresa: SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI -  
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.643.008/0001-95, saiu vencedora nos itens: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 
16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 50, 56, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 84, 86, 
87, 88, 89, 90, 119, 120, 121, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 165, 166, 178, 181, 182, 
186, 187, 188, 190, 200, 204, 205, 209; totalizando o valor de R$ 241.671,00 (duzentos e 
quarenta e um mil, seiscentos e setenta e um reais).
A empresa: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
32.364.822/0001-48, saiu vencedora nos itens: 10, 18, 30, 39, 41, 46, 49, 160, 176, 177, 203, 211; 
totalizando o valor de R$ 54.076,00 (cinquenta e quatro mil e setenta e seis reais).

Jardim do Seridó/RN, em 27 de maio de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal
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Policiais rodoviários federais 
apreenderam a 3,6 mil compri-
midos de hidroxicloroquina con-
trabandeados do Paraguai para o 
Brasil. A carga foi encontrada na 
quarta-feira (27) em uma cami-
nhonete abordada próximo à Uru-
açu, no norte de Goiás.

Agora, a Polícia Civil de Goiás 
apura qual era a intenção dos qua-
tro homens que transportavam os 
remédios escondidos na aparelha-
gem de som do veículo. Segundo 
o delegado Fernando Martins, o 
crime de contrabando já está con-
fi gurado, uma vez que os medica-
mentos produzidos no Paraguai 
são proibidos no Brasil. Os quatro 
homens que transportavam a hi-
droxicloroquina foram liberados 
após prestarem depoimento. O ca-
so ainda pode vir a ser transferido 
para a alçada da Polícia Federal 
(PF).

As 120 caixas do remédio en-
contradas na caminhonete, cada 
uma delas com 30 comprimidos, 
foram entregues à Vigilância Sa-
nitária municipal e deverão ser 

destruídas, pois o medicamento 
não tem o aval da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa).

De acordo com a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), a carga 
ilícita foi descoberta por acaso. 
Policiais pararam a caminhonete 
em que os quatro homens viaja-

vam para uma inspeção de rotina. 
Acabaram encontrando as caixas 
do medicamento escondidas. 

No primeiro momento, os 
homens alegaram ter apanhado 
os medicamentos em São Paulo. 
Depois, mudaram a versão e afi r-
maram tê-los obtido em Campo 
Grande (MT). 

Os síndicos ou administradores 
de condomínios do Rio Grande do 
Norte deverão comunicar casos de 
violência doméstica à Delegacia de 
Polícia Civil e aos demais órgãos de 
segurança pública, de acordo com 
a Lei publicada nesta quinta-feira 
(28) no Diário Ofi cial do Estado 
(DOE).

Conforme consta na Lei, a co-
municação do caso de violência 
deve ser de imediato, com o prazo 
de até 48 horas para que a polícia 
seja informada.

 O responsável pelo condomínio 
deverá ceder todas as informações 
necessárias para a identifi cação da 
possível vítima.

Os condomínios que não cum-
prirem com a regulamentação, 
podem ser multados em até R$ 10 
mil, dependendo do nível da infra-
ção cometida pelo agressor, não 
informada às autoridades.

Segundo estudo divulgado pelo 
Observatório da Violência Letal e 
Intencional do Rio Grande do Nor-
te (OBVIO), os casos de violência 
doméstica tiveram um aumento 

de 258,7% no RN, desde o início do 
período de isolamento social, com-
parado à mesma faixa de tempo 
de 2019. Desde o dia 12 de março, 
deste ano, até 18 de maio, 739 ca-
sos de agressões domésticas foram 
registrados.

Durante uma reunião da Co-
missão de Legislação, Justiça e Re-

dação Final da Câmara Municipal 
de Natal na segunda-feira (25), o 
vereador Luiz Almir sugeriu este 
aumento no número tem sido moti-
vado pela falta de relações sexuais 
entre os casais durante este perío-
do de isolamento. A fala do parla-
mentar foi repercutida e repudiada 
por vereadoras de Natal.

Policiais rodoviários federais apreenderam 3,6 mil comprimidos de hidroxicloroquina

Comunicação do caso de violência deve terá de ser feito em até 48 horas

PRF apreende carga irregular de 
cloroquina dentro de caminhão

Condomínios estão obrigados a 
denunciar  violência doméstica

Foi a primeira vez que policiais rodoviários federais fazem a apreensão de 
hidroxicloroquina; medicamento foi contrabandeado do Paraguai

Crime

Medida

Reuters/Diego Varas

Reprodução / Agência Brasil

TAVARES DE MELO EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ(MF) nº 08.039.919/0001-09 - NIRE 243 0000114-2 JUCERN

Aviso e Edital de Convocação
Ficam os Srs. acionistas avisados que se encontram à disposição, na sede social, Sala 602, localizado na Rua Paulo Barros de  
Góes, 1.840, Lagoa Nova, Natal/RN, e por meio digital disponibilizado individualmente aos acionistas por e-mail da Companhia  
(societário@tavaresdemelo.com.br), os documentos elencados no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, tudo relativo ao exercício social encerrado 
em 31.12.2019. Outrossim, são convidados a participarem das Assembleias Gerais a serem realizadas no dia 04/06/2020, com início às 
10:00 horas, por meio virtual (videoconferência - aplicativo Zoom no link https://us02web.zoom.us/j/84132389992) nos termos do art. 9º 
da Medida Provisória nº 931/2020 e §1º e 2º do art. 121 da lei nº 6.404/76, a fim de deliberarem à distância, mediante votação remota, virtual 
e/ou por meio de boletim de voto à distância, conforme modelo a ser disponibilizado por e-mail da Companhia, sobre a seguinte ordem do 
dia: 1. AGO - 1.1. Aprovação da matéria contida no art. 132 da Lei n. 6.404/76, relativo ao exercício social findo em 31/12/2019 e; 1.2. Eleição 
dos membros que comporão o Conselho de Administração. 2. AGE - 2.1 - Fixação de remuneração global dos administradores;  
2.2 - Homologação dos Representantes dos Acionistas. Para fins de admissão às Assembleias virtuais os acionistas deverão se identificar 
por meio da apresentação dos seus documentos de identificação pessoais oficiais com foto (carteira de identidade pessoal, carteira 
profissional e etc) e/ou seus representantes, por meio de apresentação dos documentos do acionista indicados e de procuração com 
poderes para participar da assembleia e da sua votação) a serem enviados em até 30 (trinta) minutos para a abertura dos trabalhos das 
Assembleias, por meio de protocolo por e-mail. NATAL - RN, 27/05/2020. Presidente do Conselho: Eduardo Moreira Tavares de Melo.

CONCESSÃO DE: LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Control Ambiental Sustentabilidade e Meio Ambiente S.A., inscrita no CNPJ nº 10.550.896/0002-17, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) nº 2019-146683/TEC/LO-0344, com prazo de validade de 3 anos, 
para 01 (uma) Unidade de Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais Classe I e II (15 a 30 toneladas/
dia), Base de Apoio (até 10 pessoas), Tratamento de Lâmpadas Fluorescentes (100 lâmpadas/dia) e outros 
Sistemas de Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos: Triagem e Blendagem (2,5 toneladas/hora), locali-
zada Rua Raniere Barbosa Paiva, 297 Dom Jaime Camara - Mossoró/RN - Cep: 59628- 803. 

Fabrício Resende Fonseca
Diretor Comercial

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

VARELA E VARELA LTDA CNPJ: 01.268.931/0001-38, torna público Recebeu do Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 11/03/2026 em favor do empreendimento com a atividade 
de Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos, Localizado RUA MINISTRO PAULO DE ALMEIDA 
MACHADO, 3 CENTRO CEP: 59.584-000 no município de TOUROS/RN. 

JOSAFA ARAUJO DA COSTA
TITULAR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA SERGIPE 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 29.330.011/0001-11, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 22 de Maio de 2026, 
em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Sergipe I, localizado na Zona Rural do Município 
de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

 CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA SERGIPE 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 30.321.925/0001-03, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 22 de Maio de 2026, 
em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Sergipe II, localizado na Zona Rural do Município 
de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA SERGIPE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 30.311.178/0001-14, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com prazo de validade até 22 de Maio de 2026, 
em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Sergipe III, localizado na Zona Rural do Município 
de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EDUARDO GOMES DE BARROS VASCONCELOS, CPF: 664.383.494-53, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação-LO, para Carcinicultura, em uma área produtiva de 12,52ha,  com 
Validade: 26/05/2026, Localizada na Fazenda dois Rios, S/N,  Zona Rural, Ceará-Mirim/RN

EDUARDO GOMES DE BARROS VASCONCELOS
PROPRIETARIO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que está aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020 – TIPO TÉNICA E PREÇO, com 
o objetivo de CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM A 
CESSÃO DE SOFTWARE, GARANTINDO DE FORMA INEQUÍVOCA A PERCEPÇÃO DOS IMPOSTOS DE 
NATUREZA MUNICIPAIS E TRANSFERIDOS. A sessão pública dar-se-á no dia 03/07/2020, às 09h30min. 
Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará o julgamento de habilitação. O 
Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. Macaíba/
RN, 28/05/2020. CPL/PMM.

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. 029/2020, 
com o objetivo de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL DE PREVEN-
ÇÃO E MÉDICO-HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19. A sessão pública dar-se-á no dia 04/06/2020 
às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus 
anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 
13h00min. Macaíba/RN, 28/05/2020. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES
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O governo federal não está con-
seguindo fazer com que os recursos 
liberados para combater a crise 
econômica provocada pelo novo 
coronavírus cheguem às micro e 
pequenas empresas, afi rma Zeca 
Melo, superintendente do Sebrae 
no Rio Grande do Norte.

A lei de ajuda aos pequenos 
negócios – sancionada na semana 
passada pelo presidente Jair Bolso-
naro –  estabelece um aporte de R$ 
15,9 bilhões de recursos do Tesouro 
Nacional para promover o crédito 
às micro e pequenas empresas com 
faturamento respectivamente de 
até R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões 
anuais.

Para Melo, no entanto, esse di-
nheiro está “empoçado” nos bancos, 
enquanto essas empresas fecham 
as portas. “A propaganda dos ban-
cos é linda, mas dinheiro que é bom 
não está chegando”, criticou.

Só no RN, essa situação já for-
çou, desde o começo da pandemia, 
o fechamento de 13 mil postos for-
mais de trabalho, um número que 
no país já chegou a 800 mil. Segun-
do ele, só nos últimos dois meses o 
Sebrae estadual já atendeu perto 
de 22 mil pessoas em busca de au-

xílio para manter seus pequenos 
negócios funcionando, um número 
muito superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado.

“A nossa previsão é que essa 
demanda aumente, já que muitos 
pequenos empreendedores que 
enfrentam problemas de liquidez 
sofrem com situações crônicas que 
precisam de orientação redobrada 
nesses tempos de pandemia”, lem-
bra Zeca Melo.

Para dar conta dessa neces-
sidade, afi rma, o Sebrae deu um 
reforço em seu portal para consul-
toria remota sobre bioprevenção 
das empresas e gestão fi nanceira 
dos negócios. “São tempos novos em 
que as diferenças competitivas fala-
rão ainda mais alto para que micro 
e pequenas empresas conquistem 
seu espaço num mercado bastante 
modifi cado pela a pandemia”, resu-
me Melo.

A Caixa vai abrir 2.213 agências 
neste sábado (30), das 8h às 12h, pa-
ra atendimento aos benefi ciários do 
auxílio emergencial que receberam 
a primeira parcela até 30 de abril, 
nascidos em janeiro e que queiram 
fazer o saque em espécie do bene-
fício. A partir desta data, também 
será possível a transferência do be-
nefício para contas da Caixa ou de 
outros bancos.

Em época de pandemia, o auxí-
lio emergencial está sendo pago a 
trabalhadores informais, microem-
preendedores individuais, autôno-
mos e desempregados.

Antes de ir a uma agência, 
orienta a Caixa, os clientes devem 
consultar as unidades que estarão 
abertas em sua localidade.

Desde o dia 20 de maio, foi cre-
ditado em 31 milhões de contas o 
pagamento da segunda parcela, 
totalizando R$ 20,3 bilhões.

Amanhã (29), terminam os 
escalonamentos defi nidos para pa-

gamento da segunda parcela aos 
benefi ciários do auxílio emergencial 
que integram o Bolsa Família, con-
templando 9,5 milhões de pessoas, 
e para o pagamento da primeira 
parcela aos 8,3 milhões que ainda 

não tinham recebido o recurso, tota-
lizando R$ 5,3 bilhões.

Segundo a Caixa, mesmo após 
o encerramento desses prazos, os 
valores do auxílio continuarão dis-
poníveis para recebimento.

Superintendente do Sebrae, Zeca Melo: dinheiro está “empoçado” nos bancos

Desde o dia 20 de maio, foi creditado em 31 milhões para o auxílio emergencial

Dinheiro não está chegando aos 
microempresários, diz Zeca Melo

Agências da Caixa abrem no sábado 
para saque do auxílio emergencial

Superintendente do Sebrae no Rio Grande do Norte reclama das políticas 
de crédito das instituições bancárias para socorrer pequenos negócios

Impacto da pandemia

Repasse

José Aldenir / Agora RN

José Aldenir/AgoraRN

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20 (VINTE) dias. O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de  EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0810189-19.2014.8.20.5001, proposta por BANCO BONSUCESSO S.A. contra FRANCISCO
LUIZ DE SOUZA, sendo determinada a CITAÇÃO de FRANCISCO LUIZ DE SOUZA, na pessoa de seu representante legal,  para que: 1)
no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 65.235,93 (sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais, e noventa
e três centavos), acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento
integral neste prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos
honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827,
§2º do CPC). A parte executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios
será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários de advogado e requerer o pagamento do
restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).
Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Natal/RN, 18 de outubro de 2019.

                     “ JORNAL AGORA RN - 29/05/2020 ”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação  - CPL, referente a licitação - Pregão Eletrônico nº 004/2020 com início 29 de 
abril de 2020, realizada em 13 de maio de 2020 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a 
seguir: 
A empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 4, 6, 
12, 21, 25, 28, 34, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 64, 65, 66, 71, 78, 79, 81, 83, 85, 91, 94, 95, 96, 
99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 118, 122, 123, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 
134, 142, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 179, 180, 189, 
191, 192, 196, 197, 198, 206, 207, 208, 210; totalizando o valor de R$ 258.041,00 (duzentos e 
cinquenta e oito mil e quarenta e um reais).
A empresa: SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI -  
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.643.008/0001-95, saiu vencedora nos itens: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 
17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 50, 56, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 
89, 90, 119, 120, 121, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 154, 155, 165, 166, 178, 181, 182, 186, 187, 
188, 190, 200, 204, 205, 209; totalizando o valor de R$ 241.671,00 (duzentos e quarenta e um mil, 
seiscentos e setenta e um reais).
A empresa: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
32.364.822/0001-48, saiu vencedora nos itens: 10, 18, 30, 39, 41, 46, 49, 160, 176, 177, 203, 211; 
totalizando o valor de R$ 54.076,00 (cinquenta e quatro mil e setenta e seis reais).

Jardim do Seridó/RN, 27 de maio de 2020
Lyzandra Costa de Azevedo
Secretária Municipal de Saúde

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação Licença de Operação para uma linha de surgência para o poço 7-FMQ-0030-RN, com coordenadas 
em UTM (Zona 24M): (9.407.889 m N; 659.988 m E) Datum SIRGAS 2000, com destino a EC-FMQ (9.407.982 m N; 
660440 m E). Localizado no Produção de Fazenda Malaquias, no município de Governador Dix-Sept Rosado-RN.  
Renovação Licença de Operação para o poço 4-OTC-0004D-RN, com coordenadas em UTM (Zona 24M): 
(9.401.256 m N; 629.056 m E), com produção escoada para Estação Coletora Jaçanã (9.401.289 m N; 629.038 m 
E), Datum SIRGAS 2000. Localizado no Campo de Produção de Oiticica, no município de Apodi/RN. 
Renovação Licença Simplificada para acesso ao poço 7-RFQ-0038-RN,com coordenadas em UTM (Zona 24M): 
(9.397.112,00 mN / 640.333,00 mE) Datum SIRGAS 2000, com 86,00 metros de extensão. Localizado no Campo de 
Produção de Riacho da Forquilha, no município de Apodi/RN. 
Renovação Licença Simplificada para acesso ao poço 7-PAT-0001-DRN-A, com coordenadas em UTM (Zona 
24M): (9.399.661 m N; 651.452 m E) Datum SIRGAS 2000 ,medindo 122,03 metros. Localizado no Campo de 
Produção Patativa, no município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença de Operação para dois gasodutos LPX/VRG, com coordenadas em UTM (Zona 24M) de 
saída: (9.389.546 m N; 652.415 m E), e de chegada: (9.385.213 m N; 650.686 m E) e LPX/Entroncamento RFQ-
LV com coordenadas em UTM (Zona 24M) de saída: (9.389.546 m N; 652.415 m E), e de chegada: (9.388.307 m N; 
652.001 m E), Datum SIRGAS 2000. Localizado no Campo de Produção de Leste de Poço Xavier, no município de 
Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença Simplificada para acesso ao poço 7-PX-0013-RN, com coordenadas em UTM (Zona 24M): 
(9.388.082 m N; 647.535 m E) Datum SIRGAS 2000, com 178,46 metros. Localizado no Campo de Produção de 
Poço Xavier, no município de Felipe Guerra-RN. 
Renovação Licença Simplificada para acesso ao poço 7-LV-0050-RN,com coordenada em UTM (Zona 24M): 
(9.378.717 m N; 659.505 m E) Datum SIRGAS 2000, medindo 395 m. Localizado no Campo de Produção de 
Livramento, no município de Caraúbas/RN. 
Renovação Licença de Operação para o poço 7-LV-0050-RN, de coordenadas: ( 9.378.717 mN / 659.505 mE) 
Datum SIRGAS 2000, com escoamento de sua produção para EC-LV. Localizado no Campo de Produção de 
Livramento (LV), no município Campo de Produção de Livramento (LV), Caraúbas/RN.  
Renovação Licença de Operação para a linha de surgência no poço 1-OTC-0001-RN, com coordenadas em UTM 
(Zona 24M): (9.401.383 m N; 625.859 m E), com produção escoada para Estação Coletora JAN-A (9.401.253 m N; 
629.040 m E) Datum SIRGAS 2000. Localizado no Campo de Produção de Oiticica, no município de Apodi/RN. 
Renovação Licença Simplificada para acesso ao poço 4-BJZ-0005D-RN, de coordenadas em UTM (Zona 24M): 
(9.383.853 m N; 677.178 m E) Datum SIRGAS 2000, com 147,33 metros. Localizado no Campo de Produção de 
Baixa do Juazeiro, no município Upanema-RN. 
Renovação Licença de Operação para o poço 7-BR-0053-RN, com coordenadas em UTM (Zona 24M): 
(9.387.698,1 m N; 690.848,78 m E), Datum SIRGAS 2000, com produção escoando para EC-BR. Localizado no 
Campo de Produção de Brejinho, no município de município de Upanema-RN. 
Renovação Licença Simplificada para acesso ao poço 7LOR0071HARN, medindo 89,04m, com coordenadas em 
UTM (Zona 24M): (9.389.125 m N; 667.682 m E) Datum SIRGAS 2000. Localizado no Campo de produção de 
Lorena, no município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação Licença de Operação para o poço 7-LOR-0059-RN, com coordenadas em UTM (Zona 24M): 
(9.389.852 m N; 668.627 m E) Datum SIRGAS 2000. Localizado no Campo de Produção de Lorena, no município 
de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
Renovação Licença de Operação para o poço 4- JAN-0020-RN, com coordenadas em UTM (Zona 24M): 
(9.400.780 m N; 629.728 m E), Datum SIRGAS 2000, com a produção escoada para Estação Coletora Jaçanã, 
(9.401.289 m N; 629.038 m E). Localizado no Campo de Produção Jaçanã, no município de município de Apodi-RN. 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo: 20(vinte) dias. A Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 24ª
Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta
Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0807599-64.2017.8.20.5001, proposta por
EXEQUENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra EXECUTADO: M. A. MOMETTO - ME , sendo determinada a
CITAÇÃO de M. A. MOMETTO - ME - CNPJ nº 07.224.347/0001-67, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida
no valor de R$ 4.631,69 (quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), acrescido de custas e honorários
advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três dias,
passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá,
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente
de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato
atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30%
(trinta por cento) do valor em execução, e requerer o pagamento do restante inclusive custas e honorários, em até 06 (seis) meses,
acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de
revelia será nomeado curador especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Natal, 1 de março de 2018.

                  JORNAL “ AGORA RN ” 29 / 05 + 01 / 06 / 2020
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O Hospital de Campanha de 
Parnamirim será entregue pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Sesad) na próxima segunda-feira 
(1º), às 10h. A estrutura com 44 
leitos de internação foi montada 
no Centro Especializado em Re-
abilitação (CER), no bairro Vida 
Nova, para dar apoio aos pacientes 
de Covid-19 com sintomas leves e 
moderados, segundo a Prefeitura.

Dos 44 leitos disponibilizados, 
dois leitos de estabilização são ex-
clusivos para pacientes graves. A 
função desses leitos é, justamente, 
manter o paciente estável, até que 
ele possa ser transferido com segu-
rança para uma Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI). 

Inicialmente agendada para 
esta sexta-feira (29), a inauguração 
foi adiada em três dias, pois alguns 
contratos de profi ssionais estão 
sendo fi nalizados e equipamentos 
instalados, segundo a prefeitura.

A Secretaria de Saúde rece-
beu na última terça-feira (26) dois 

respiradores e três monitores que 
serão utilizados na unidade. Os 
equipamentos foram cedidos pelo 
Ministério da Saúde, através do 
Governo do Estado, e estarão à 
disposição do município como em-
préstimo até o fi m da pandemia. 

Um dos respiradores será utilizado 
na ambulância e outro no Hospital 
de Campanha.

Até esta sexta-feira, segundo a 
prefeitura de Parnamirim, a uni-
dade hospitalar receberá mais um 
respirador. Os monitores também 

são fundamentais pois avaliam fre-
quências cardíaca e respiratória, 
pressão arterial e saturação (oxi-
genização). “Estamos fazendo tudo 
o que está ao nosso alcance para 
combater a Covid-19. A chegada do 
Hospital de Campanha é um refor-
ço muito importante. Sabemos das 
difi culdades do enfrentamento à 
pandemia, mas em conjunto com 
o trabalho do pessoal da linha de 
frente, apoio e conscientização da 
população, vamos superar essa 
batalha”,  disse o prefeito Rosano 
Taveira.

De acordo com a Sesad, o Hos-
pital de Campanha conta com 
uma equipe composta por médicos 
internistas, infectologistas, plan-
tonistas e técnicos de enfermagem 
trabalhando em rodízio de 12 ho-
ras, e enfermeiros. Fisioterapeu-
tas, funcionários de limpeza e duas 
secretárias também atuarão na 
unidade, além de profi ssionais de 
assistência social, psicologia, bio-
químicos e recepcionistas.

Hospital de campanha de Parnamirim está localizado no bairro Vida Nova

Hospital de Campanha de Parnamirim será 
inaugurado oficialmente na segunda-feira
Previsão inicial era de que a abertura acontecesse nesta sexta-feira (29), mas prefeitura ainda não 
finalizou aquisição de equipamentos e de mão de obra; unidade temporária terá 44 leitos clínicos

Coronavírus

 Ney Douglas /Ascom

A prefeitura municipal de 
São José de Mipibu intensi-
fi cou fi scalização de estabe-
lecimentos comerciais para 
o cumprimento dos decretos 
municipal, estadual e federal, 
no combate a pandemia do 
novo coronavírus. 

Técnicos das secretarias 
municipais de Tributação, 
Meio Ambiente e de Saúde es-
tão visitaram o comércio para 
a verifi cação do cumprimento 
das medidas protetivas ado-
tadas, como a utilização de 
máscaras e disponibilização 
do álcool em gel para clientes. 

A prefeitura alerta que o 
não cumprimento das medi-
das estabelecidas para com-
bater o avanço do coronavírus 
no município acarretará em 
multas e em caso extremo o 
cancelamento do alvará de 
funcionamento do estabeleci-
mento comercial. Decreto res-
tringindo atividades comer-
ciais em São José do Mipibu 
segue até o dia 31.

São José 
intensifica 
fiscalização no 
comércio

Isolamento
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Felipe Salustino 
Repórter

Após fi sgar o coração dos 
potiguares, a banda Plutão Já 
Foi Planeta conquistou o Brasil 
inteiro em 2016, ao participar do 
programa SuperStar, da TV Globo. 
Agora, o quarteto, formado por 
Natália Noronha, Gustavo Arruda, 
Sapulha Campos e Renato Lellis, 
acabou de lançar, em todas as 
plataformas digitais, uma versão 
indie pop da canção “O Roqueiro e 
a Hippe”, single que homenageia a 
banda Talma & Gadelha.

Num bate papo descontraído, 
o guitarrista e vocalista Gustavo 
Arruda fala sobre o novo trabalho 
e revela uma curiosidade sobre a 
origem do nome da banda. Após 
ler uma matéria jornalística que 
divulgava uma nova classifi cação 
da União Astronômica Interna-
cional, segundo a qual Plutão 
deixava de ser planeta, Sapulha 
enviou uma mensagem a Gustavo, 
dizendo: “Descobri o nome da ban-
da. Será ‘Júpiter Já Foi Planeta’”.

“Eu achei fantástico. Come-
cei a mandar o nome para todo 
mundo. Só que, no fi nal do dia, 
Sapulha disse: ‘Pessoal, errei o 
planeta. Não é Júpiter, é Plutão’. 
Nós pensamos: ‘Bem, vai ter que 
ser Plutão’. Não faz sentido usar 
Júpiter”, conta Gustavo, às gar-
galhadas. A seguir, o guitarrista 
narra essas e outras histórias da 
banda. Confi ra:

ENCONTROS
“Entrei no Senac em 2011 para 

fazer aula de Inglês e o meu pro-
fessor era Sapulha. O santo bateu 
e montamos uma banda cover. 
Tocamos cerca de um ano e meio na 
noite, até que a gente disse: ‘basta’. 
Não que seja ruim tocar na noite, 
mas nós queríamos fazer algo nosso. 
No fi nalzinho de 2012, conversamos 
e traçamos todas as estratégias, 
anotando-as em um caderno (a 
gente tem esse caderno até hoje). 
Queríamos uma voz feminina para 
vocalista. E aí, a galera do Talma & 
Gadelha nos indicou Natália. Foi tu-
do muito rápido e, no ano seguinte, 
a banda surgiu”.

NOME DA BANDA
“Em 2013, Sapulha leu uma 

matéria de 2006, quando Plutão 
deixou de ser planeta. A gente ia 
se apresentar na Virada Cultural 
em novembro daquele ano, mas 
não tinha sequer o um título 
para a banda. Estávamos todos 

desesperados com isso. Até que eu 
recebi uma mensagem do Sapulha 
dizendo: ‘Descobri o nome da 
banda - ‘Júpiter Já Foi Planeta’. 
Eu achei fantástico e comecei a 
mandar para todo mundo. Só que 
no fi nal do dia, Sapulha disse: 
“Pessoal, tem só um detalhe: eu 
errei o planeta. Acho que vi muito 
rápido. ‘Não é Júpiter, é Plutão’”. 
Nós pensamos: ‘bem, vai ter que 

ser Plutão. Não faz sentido usar 
Júpiter’”. (risos).

“ZEITGEIST” E PERRENGUES
“Tem algumas histórias de per-

rengue na estrada, como quando a 
gente foi se apresentar no Rock in 
Rio no ano passado em um carro 
super apertado. Por falar em Rock 
in Rio, a experiência foi muito lou-
ca. Sapulha fala em “Zeitgeist”, ou 

seja, você está fazendo uma coisa 
grandiosa, mas não se dá conta 
disso. Nosso objetivo sempre foi 
gigantesco. Lembra do caderninho 
onde nós traçamos nossas estra-
tégias? Por incrível que pareça, 
estão anotados lá os planos de se 
apresentar no Lollapalooza e no 
Rock in Rio (a banda se apresen-
tou nos dois festivais em 2018 e 
2019, respectivamente)”.

“O ROQUEIRO E A HIPPIE”
“Foi uma honra fazer essa 

versão, porque é uma canção da 
banda Talma & Gadelha, que 
inspirou muito a Plutão. Procu-
ramos manter a identidade das 
duas, mas queríamos que fosse, ao 
mesmo tempo, algo diferente e que 
não assustasse o ouvinte. Quem 
conhece, vai achar legal. Quem 
não conhece, vai gostar também. 
A repercussão está sendo positiva. 
Tem muita gente repostando, 
falando que quer conhecer a obra 
do Talma & Gadelha”.

ISOLAMENTO SOCIAL
“A adaptação ao isolamento 

tem sido lenta, porque é necessário 
entender o que está acontecendo. 
É muito drástico você estar num 
momento que se dizia normal e, 
de repente, se vê diante de uma 
situação dessas. Não sabemos se os 
shows vão continuar acontecendo. 
Está tudo muito incerto, mas nós 
estamos aí, gravando, lançando, 
fazendo live (a próxima live 
acontecerá no dia 4 de junho, pelo 
Instagram DoSol - @festivaldosol)”.

EP E OUTROS PLANOS
“Vamos lançar um EP nos 

próximos dias. É uma homenagem 
aos artistas do RN. Não vou falar 
nomes para não entregar o ouro. 
Conseguimos juntar artistas do 
segmento do rock, com artistas 
clássicos e mais uma pessoa da 
MPB, além do Talma & Gadelha. 
E no meio de tudo isso, tem uma 
música nossa, inédita. Iríamos 
lançar também um trabalho com 
14 músicas, mas tivemos que dar 
uma pausa”.

RECADO PARA OS FÃS
“Fiquem em casa, se possível. 

E se tiver que trabalhar, proteja-
-se. Use álcool em gel e máscara, 
em qualquer situação, por favor. 
Nós estamos produzindo muita 
coisa para vocês. Vem música boa 
por aí, além de vídeos e clipes. 
Aproveitem para escutar Plutão 
na internet. Tamo junto!”

VERSÃO PLUTÃO

Banda 
homenageia 
Talma & 
Gadelha com 
versão indie 
pop de “O 
Roqueiro e a 
Hippie”. Ao 
Agora RN, 
Gustavo Arruda, 
vocalista e 
guitarrista de 
Plutão, narra 
curiosidades do 
grupo ao longo 
de sete anos de 
estrada
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEX – Novidades chegam da Lua, que passa a dar um 
rolê em sua Casa do Trabalho no período da manhã, 
revelando que você vai mostrar muita disciplina e 
terá mais paciência para lidar com as demanda do 
serviço.

SEX – Finalmente sextou e você já deve estar planejando 
aquela parada estratégica no fi m de semana para 
reabastecer suas energias. Hoje a Lua está toda rolezeira 
em sua Casa 12 e revela que o período é mesmo indicado 
para desacelerar o ritmo e pegar mais leve.

SEX – Sua estrela vai brilhar muito mais a partir dessa 
manhã e o recadinho é da Lua, essa fada sensata que 
ingressa em seu paraíso astral, garantindo doses 
extras de sorte, engenhosidade e entusiasmo para 
o seu signo.

SEX – Boas notícias chegam da Lua, que começa a dar 
um rolê em Virgem, incentivando seus planos, projetos 
e objetivos. A Lua também troca ótimas vibrações com 
Mercúrio, que segue em sua Casa 9, apontando novos 
horizontes em sua vida. 

SEX – Sextou! Hoje os astros vão conspirar a favor da 
sua vida familiar e prometem facilitar bastante o convívio 
e o diálogo com os seus entes queridos. Bom dia para 
resolver assuntos pendentes e tomar decisões com a 
turma de casa.

SEX – Sextou e você é privilegiado, sim! O céu despeja 
boas energias em seu Horóscopo e os astros vão estimular 
seu crescimento, seja no aspecto pessoal, seja no lado 
profi ssional. Você pode perceber as coisas com mais clareza 
e pode sair no lucro, inclusive ao lidar com as fi nanças.

SEX – Se depender das estrelas, você terá muita 
habilidade para dialogar, expor e defender suas 
opiniões, principalmente no trabalho. Nunca critiquei! 
A Lua, nossa fada sensata, está toda rolezeira em sua 
Casa 3 e deixa o seu dom para se expressar tinindo. 

SEX – Se sonha com mudanças em sua vida, as estrelas 
dão uma força e indicam que novidades devem chegar. 
Além de contar com muita habilidade para defender 
suas ideias e argumentar, seu lado esperançoso se 
fortalece e você saberá contagiar os outros.

SEX - O desejo de ganhar dinheiro, vencer desafi os e 
ter mais segurança na vida será o maior estímulo para 
você se dedicar ao trabalho. E com a visita mensal da 
Lua ao setor fi nanceiro do seu Horóscopo, o momento 
é propício para batalhar por seus interesses materiais.

SEX – Sextou com boas promessas dos astros e eles revelam 
que oportunidades podem surgir em sua vida, sobretudo no 
lado profi ssional e fi nanceiro. A Lua troca likes com Mercúrio, 
que segue o baile no setor do trabalho em seu Horóscopo, 
anunciando um momento oportuno para o seu progresso.

SEX – Sextou e a Lua, nossa fada sensata, começa a 
brilhar em seu signo e traz poderosas energias para o seu 
Horóscopo, favorecendo seus interesses e relacionamentos. 
Em paz com Mercúrio, seu planeta regente, a Lua também 
promete que o período é oportuno para realizar objetivos. 

SEX – O fi m de semana está chegando e a sexta traz 
novidades capazes de empolgar o seu coração. A Lua migra 
para sua Casa 7 e fi ca de buenas com Mercúrio, que segue 
todo pimpão em seu paraíso astral, sinal de sorte, promessa 
de compromisso e alegrias, principalmente no amor.

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)

Programa do Bial mostra como fazer 
boa televisão com maior simplicidade

O programa de Pedro Bial, “Conversa”, na 
Globo, é o exemplo pronto e acabado de como para 
a televisão também é possível contornar as muitas 
difi culdades que o atual e outros tantos momentos 
nos impõem.

Agora, nesta sua volta, ele só ganhou com essa 
facilidade de entrevistar as pessoas, cada um da 
sua casa. O próprio ambiente, sem a suntuosidade 
dos cenários ou frieza dos estúdios, propicia um 
clima de maior intimidade, a conversa direta, olho 
no olho.

Todos se sentem mais confortáveis para falar 

sobre diferentes assuntos e até os seus próprios, 
basta verifi car a repercussão das entrevistas de 
Lima Duarte, William Bonner, Glória Maria e 
Anitta, entre outros, só nessas duas semanas em 
que o programa voltou a ser exibido.

Está aí mais uma demonstração que é 
perfeitamente possível fazer boa televisão, sem 
gastar tanto, só se valendo de maior criatividade e 
das facilidades que o mercado hoje dispõe.

No fundo, no fundo, esse é o mundo tão sonhado 
de tantas TVs. Só falta coragem de fazer. A Globo e 
o Bial tiveram.

ESTÁ CONFIRMADO
A Globo está trabalhando com 

a certeza do próximo “The Voice 
Brasil” ainda este ano.

Para todos os efeitos, a sua 
nova temporada será exibida de 
outubro a dezembro.

INDISCUTÍVEL
A CNN Brasil, nas entradas 

de repórteres ou mesmo 
convidados remotamente, tem 
apresentado uma qualidade 
técnica bem superior à de outras 
TVs e principais concorrentes.

É de se destacar o tratamento 
na imagem.

ONDE ESTÁ PEGANDO?
“Made in Japão”, em sua 

primeira exibição aos sábados, foi 
muito mal de audiência.

Cabe um estudo. É um reality 
de qualidade, com formato 
interessante e muito bem 
produzido. Não merecia tão pouco.

NÚMEROS
Na exibição do sábado passado, 

o “Made in Japão” registrou média 
de 3,2 pontos em seu horário de 
exibição, 22h30 à 0h14.

Perdeu da Globo (17,4), SBT 
(5,1) e fi cou ali com a Band (3,1).

SUPER-HOMEM
A Band está enxugando tanto, 

que hoje Antonio Zimmerle está 
à frente de quatro funções bem 
diferentes.

Continua diretor de 
programação, mas também 
passou a ser responsável pelo 
Artístico, Esporte e Operações. 
Está batendo escanteio e pulando 
na área.

Bate-Rebate
 A partir da Globo, Record já planeja estipular datas para o retorno das suas novelas...  ... SBT também.  

Audiência de “Êta Mundo Bom!” continua superando marcas importantes...  ... Até aqui, é a maior audiência do 
“Vale a Pena Ver de Novo” nos últimos 11 anos.   E somente após restabelecer os trabalhos das suas novelas, “Amor 
de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”, a dramaturgia da Globo voltará a se preocupar com as suas substitutas...  ... Por 
exemplo: concluir as escalações de “A Morte Pode Esperar” (19h), do Mauro Wilson, e “Um Lugar ao Sol”, da Lícia 

Manzo... ... Além de outros trabalhos como “Verdades Secretas 2”, do Walcyr Carrasco.   Mateus Solano, Fernanda 
Torres, Vera Holtz e Júlio Andrade estarão no “Fantástico” deste domingo... ... A gravação contou com participação 
do site “Inumeráveis”, dedicado às vítimas do coronavírus no Brasil.  Danilo Gentili entrevista, nesta sexta-feira, no 
“The Noite”, o pastor Deive Leonardo, dono do maior canal de pregação do mundo, no YouTube, que leva seu nome.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

RÁDIO
André Lahóz Mendonça de 

Barros não é mais o diretor de 
jornalismo da Jovem Pan.

Estava no posto desde 
o começo de março. Saiu 
na noite de quarta-feira e o 
seu substituto ainda não foi 
defi nido.

BOLA PINGANDO
Na Record, o nome do Zeca 

Camargo é visto com muita 
simpatia.

Nenhum contato ou nada 
foi conversado com ele até 
agora, “mas nada é impossível”, 
assegura um dos seus diretores.

DOIS TEMPOS
A dupla Matheus e Kauan 

lança o DVD “10 Anos na 
Praia”, nesta sexta-feira 
no “Encontro com Fátima 
Bernardes”.

Como manda o novo 
momento, on-line. E, à noite, 
eles serão a atração do “Música 
na Band Live”.

 MUDANÇA NA GRADE
No uso das suas atribuições, 

diretor de tudo, Silvio Santos 
acaba de determinar nova 
mudança na grade do SBT.

O “Vale a Pena Ver de 
Noite”, do Danilo Gentili, deixa 
de ser exibido nas noites de 
sábado, para dar lugar a luta 
livre. E, com isso, Raul Gil, à 
tarde, volta ao seu horário de 
antes, 15h30 às 19h45.

CAMINHO NOVO | No ar, na reprise de “Fina Estampa”, Mônica Car-
valho está escrevendo e produzindo o sitcom “Saraliaeleia”, que será 
exibido no Instagram. E também vai atuar ao lado de Michele Muniz e 
Renata Brás.

Namour Filho
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daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela FreireDaniela 
DECISÃO COM CRÍTICA

Há poucos dias, uma decisão 
no Superior Tribunal de Justiça 
chamou a atenção de advogados, 
promotores e juízes de todo o 
Brasil e aqui no RN. Quando 
o ministro Rogério Schietti 
Cruz fez críticas severas ao 
comportamento adotado pelo 
governo Bolsonaro frente à 
pandemia, ao relatar um pedido 
de habeas corpus coletivo 
impetrado pela deputada 
estadual pernambucana Érica 
Cordeiro de Moura contra 
decreto do Executivo de 
Pernambuco, que intensifi ca 
medidas restritivas no combate 
ao coronavírus.

IRRESPONSÁVEL
Ao indeferir o pedido, 

o ministro do STJ afi rmou 
em seu texto que Bolsonaro 
se coloca, “ostensiva e 
irresponsavelmente”, 
em “linha de oposição às 
orientações científi cas de seus 
próprios órgãos sanitários e 
da Organização Mundial de 
Saúde”.

NECROPOLÍTICA
“O recado transmitido é de 

confronto, de desprezo à ciência 
e às instituições e pessoas 
que se dedicam à pesquisa”, 
avaliou o magistrado, que 
considerou que o presidente 
pratica a “reprodução de uma 
espécie de necropolítica, de uma 
violência sistêmica”. “Cenas 
dantescas, que nos remetem a 
períodos pré-civilizatórios da 
humanidade, têm sido vistas 
Brasil afora”, disse.

SEM MINISTRO
Rogério Schietti Cruz 

também criticou, em sua 
decisão, o troca-troca de 
ministros da Saúde durante 
uma crise sanitária sem 
precedentes. “Em nenhum país, 
pelo que se sabe, ministros 
responsáveis pela pasta da 
saúde são demitidos por não se 
ajustarem à opinião pessoal do 
governante máximo da nação”, 
escreveu.

LEITOS
A coluna soube que o Rio 

Grande do Norte ganhou 103 
novos leitos de UTIs nos últimos 
anos graças a uma Ação Civil 
Pública movida pelo Conselho 
Regional de Medicina do Rio 
Grande do Norte, através de 
sua Assessoria Jurídica.

MAIS
O total de leitos de UTIs 

está distribuído nas cidades de 
Natal (38), Mossoró (30), Caicó 
(10), Currais Novos (15), Pau 
dos Ferros (10). Nos próximos 
20 dias deve ser anunciada a 

RÁPIDAS 
• A França e outros países já 

proibiram o uso da hidroxicloroquina 
para tratar pacientes infectados pelo novo 
coronavírus. Enquanto isso, no Brasil...

• Fake news: Espalhar mentiras, 
difamar pessoas e manipular opiniões 

não tem nada a ver com liberdade de 
expressão.

• A coluna Painel na Folha 
garante que a maioria do STF 
defende a manutenção de inquérito 
das fake News do gabinete do ódio.

• E a rejeição a Bolsonaro bate 

novo recorde, diz Datafolha. São 43% 
de brasileiros rejeitando o presidente. 
Já a base de apoio a ele se mantém 
fi xa em 33%.

• O Brasil registra quase 25% 
das mortes no mundo em 24h por 
covid-19.

abertura de mais 30 leitos.  
Os advogados Klevelando 
Santos e Tales Barbalho são os 
responsáveis pela assessoria 
jurídica.

HOME OFFICE SEM ESTRUTURA
80% dos brasileiros se 

sentem mais produtivos no 
home offi ce. É o que aponta 
pesquisa da Pulses, startup 
especializada em clima 
organizacional, analisada 
pela Valor Investe. No mesmo 
levantamento, a informação 
de que 21% disse não ter uma 
estrutura mínima para o home 
offi ce.

LIMPEZA
O prédio da Assembleia 

Legislativa do RN passará 
por processo de desinfecção do 
coronavírus, de 1 à 8 de junho. 
“A pandemia do coronavírus 
preocupa a todos e já atingiu 
servidores da Assembleia e 
também o nosso prédio, que 
por causa do ar-condicionado 
central facilita a transmissão 
do vírus”, explicou o presidente 
da Casa, Ezequiel Ferreira.

UNIÃO
O Over Colégio e Curso, 

consagrado no Rio Grande 
do Norte com bom índice 
do Ministério da Educação, 
começa, efetivamente, sua 
expansão para região Nordeste. 
E nesse processo ganha o 
reforço da Inspira Rede de 
Educadores, um dos principais 
conglomerados educacionais do 
país. O professor Carlos André 
se mantém na direção geral 
e como diretor pedagógico da 
escola.

CADA VEZ PIOR
O presidente Jair Bolsonaro 

parece estar bastante 
preocupado com a ação da 
PF contra a quadrilha das 
fake News. E como era de se 
esperar, decidiu elevar o tom e 
a temperatura da crise política 
ontem pela manhã disse, na 
porta do Palácio da Alvorada, 
quando afi rmou: “Não teremos 
outro dia igual a ontem” - 
data em que a PF realizou 
a operação ordenada pelo 
ministro do STF Alexandre de 
Moraes no âmbito do inquérito 
das fake news.

IMPORTANTE
A Escola da Assembleia 

Legislativa do RN decidiu 
divulgar, em todas as suas 
plataformas, o material de 
estudo específi co para a 
redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), feito e 
disponibilizado gratuitamente 
pelo próprio Ministério da 
Educação (MEC).

Vereadora natalense Divaneide Basílio trabalhando em regime de 
home offi ce na melhor companhia

Em tempo de pandemia de coronavírus, a empresária 
Larissa Daher Maia e a sua “self 2020”

Vereador Maurício Gurgel trabalhando com proteção na 
Câmara Municipal de Natal

Novos tempos: Chef e empresária Ísis Melo, do Old 
Five, em Ponta Negra, adotando com muito estilo um 
item que hoje é fundamental para sair de casa 

Protegida, a jornalista Marília Rocha botando a 
Comunicação da Assembleia Legislativa pra funcionar 
em tempos de pandemia e distanciamento social
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O atacante Neymar obteve 
uma liminar na Justiça Federal 
para suspender a cobrança de R$ 
88.887.265,00 por parte da União 
O valor se refere a uma multa apli-
cada pela Receita Federal por conta 
de impostos supostamente devidos 
pelo jogador no Brasil. A decisão do 
juiz Décio Gabriel Gimenez, da 3ª 
Vara Federal de Santos.

A União, contudo, já apresen-
tou agravo de instrumento, o que 
poderá cassar a decisão liminar. 
Não há prazo para o resultado fi nal 
do processo. 

Na mesma decisão do dia 19, 
o juiz determinou que a União 
não inclua o nome de Neymar no 
chamado Cadastro Informativo de 
Créditos Não-quitados (Cadin), um 
banco de dados com nome de pes-
soas devedoras de órgãos federais.

“Por consequência, determino à 
União que proceda às devidas ano-
tações em seus cadastros e que se 

abstenha de efetuar o protesto do 
débito fi scal ou de promover a in-
clusão do nome do autor no CADIN 
ou em cadastros de inadimplentes, 
promovendo a exclusão, na hipóte-
se de ter incluído”, registrou Décio 
Gabriel Gimenez.

O imbróglio na Justiça se refere 

a impostos relacionados à transfe-
rência de Neymar do Santos para o 
Barcelona, em 2013. Para a Recei-
ta Federal, houve irregularidades 
na transação do ponto de vista fi s-
cal. As suspeitas do órgão apontam 
ainda supostas irregularidades 
ocorridas em 2011 e 2012.

União apresentou agravo de instrumento contra a decisão favorável a Neymar

Neymar obtém vitória na Justiça 
e suspende cobrança de R$ 88 mi
Valor milionário se refere a uma multa aplicada pela Receita Federal por 
conta de impostos supostamente devidos pelo jogador ao fisco no Brasil

Liminar 

AFP / Getty

Em busca de uma estratégia 
para enfrentar juntos a crise cau-
sada pela pandemia do novo coro-
navírus, os presidentes dos quatro 
grandes times de São Paulo se 
reuniram na quarta-feira, por meio 
de videoconferência. O principal 
assunto foi a redução dos salários 
dos jogadores.

Andrés Sanchez, do Corin-
thians, Carlos Augusto de Barros 
e Silva, o Leco, do São Paulo, José 
Carlos Peres, do Santos, e Maurí-
cio Galiotte, do Palmeiras, querem 
ter um mesmo planejamento para 
apresentar aos atletas uma forma 
única e assim conseguir a aceitação 
de um desconto para seus venci-
mentos.

Cada clube adotou uma forma 
de negociação. Com acordo dos jo-
gadores, Corinthians e Palmeiras 
descontaram 25% do salário, en-
quanto São Paulo e Santos adota-
ram uma postura sem chegar a um 
consenso com o elenco. O time do 
Morumbi retirou 50% e o da Vila 
Belmiro, 70%.

Andrés Sanchez tem a necessi-
dade de uma negociação mais rápi-
da, pois acertou a queda salarial no 

Corinthians apenas para o mês de 
maio.

Os maiores clubes paulistas 
pensam da mesma forma quando 
se fala no retorno dos campeonatos 
e nos protocolos de saúde a serem 
implementados nos treinos e nos 
jogos, quando for autorizado o reco-
meço das competições. 

Times de São Paulo buscam 
união para cortes de salários

Discussão

Santos já descontou 70% dos salários
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