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REABERTURA DE MAIS 
SETORES NO RN FICA 
PARA DIA 15 DE JULHO
PANDEMIA. 7 | Governo do Rio 
Grande do Norte publicou nesta 
quarta-feira um novo decreto, 
que adia o início da segunda 
fase de reabertura das atividades 
econômicas no Estado.

No setor de alimentação, 
está prevista a reabertura de 
restaurantes, lanchonetes e food 
parks de até 300 m², desde que 
comportem apenas 4 pessoas 
por mesa, mantendo a distância 

de 2 metros entre as mesas e 
de 1 metro entre pessoas, sem 
venda e consumo de bebida 
alcoólica no estabelecimento.
Isolamento social está abaixo dos 
50%, segundo o governo.

Secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, disse que momento é “muita prudência, cautela”

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

MEIO AMBIENTE. 9 | Com a alta frequência e volume de chuvas a partir do ano passado, 
Lagoa de Genipabu, que na verdade são dois corpos d’água, se transforma completamente, 

conectando-se e formando um só reservatório em meio às dunas. Última vez havia sido em 2009

LAGOA DE GENIPABU ENCHE APÓS 11 ANOS

COM CORONAVÍRUS, 
BOLSONARO AFIRMA 
QUE ESTÁ “MUITO BEM”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO RN NÃO VAI TER 
RECESSO EM JULHO

SAÚDE. 4 | Presidente afirmou que 
tem tomado hidroxicloroquina e 
admitiu que isolamento evitou a 
propagação da doença

COMÉRCIO DOS BAIRROS 
DO ALECRIM E CIDADE 
ALTA PASSA POR 
FISCALIZAÇÃO

COM PARTIDAS
SOMENTE EM SALVADOR,
COPA DO NORDESTE 
VOLTARÁ NO DIA 21

GOVERNO DO ESTADO 
TEM QUEDA DE 15% NA 
ARRECADAÇÃO EM JUNHO, 
EM RELAÇÃO A 2019

CORONAVÍRUS. 5 | Objetivo da iniciativa 
foi verificar se comércio estava 
funcionando dentro das normas 
estabelecidas em decretos que 
autorizaram retomada das atividades

FUTEBOL. 16 | Sem tabela organizada 
para o término, competição terá de 
ser finalizada no dia 4 de agosto. Será 
a primeira competição nacional a ser 
retomada no País após paralisação

FINANÇAS. 11 | De acordo com a 
Tributação, mês de maio foi o pior da 
série histórica, com redução total das 
receitas de 18,3% – e arrecadação 
total de R$ 421 milhões

SEM INTERRUPÇÃO. 4 | Recesso 
parlamentar segue padrão do 
Congresso e estava previsto para 
ocorrer entre 18 a 31 de julho

EVENTO DIGITAL DISCUTE 
TRANSFORMAÇÕES 
TECNOLÓGICAS

 ALEX VIANA

EVENTO DIGITAL DISCUTE 

AO VIVO. 5 | Evento, que terá acesso 
livre a qualquer interessado, terá 
participação de Romeo Busarello, que 
já formou mais de 5 mil executivos

GOVERNO RETOMA 
REFORMA TRABALHISTA

PSDB DISCUTE CAMPANHA 
COM PRÉ-CANDIDATOS

PE E SP LIDERAM LISTA DE 
CORRUPÇÃO NA PANDEMIA

“CINE HOLLIÚDY”
TERÁ 2ª TEMPORADA

NOTAS E INFORMES. 2 | DANIELA FREIRE. 14 | 

CLÁUDIO HUMBERTO. 4 | CANAL 1. 15 | 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER II
De acordo com as normas, os registros das ocorrências poderão ser feitos por 

meio eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência. Dessa forma, a 
vítima poderá solicitar quaisquer medidas protetivas de urgência por atendimento 
on-line.

ARRECADAÇÃO I
A arrecadação federal com impostos teve nova queda em junho na 

comparação com um ano antes, apontam dados preliminares do governo. Os 
números indicam que o País pode fechar o quinto mês seguido de retração nas 
receitas, agravando o cenário de dé� cit das contas públicas em 2020.

ARRECADAÇÃO II
Números prévios colhidos no Sia�  (Sistema Integrado de Administração 

Financeira), do governo federal, apontam até agora para uma queda aproximada 
de 25%, mas os números podem variar conforme são atualizados até a divulgação 
o� cial no � m do mês.

Que a política tomou conta da 
pandemia do novo coronavírus, 
disso não há qualquer dúvida.

Com a aproximação das 
eleições municipais, a ideia de tirar 
uma casquinha na tragédia de 
origem sanitária para promoção 
própria tem ocupado cada dia 
mais a cabeça de políticos voltados 
ao pleito, seja para uma primeira 
eleição ou reeleição.

A crueza com a qual o 
presidente da República e, por 
extensão, o seu governo, tem 
enfrentado certos aspectos da crise 
do novo coronavírus parece ter 
contaminado para além das � leiras 
alinhadas ao bolsonarismo, seja ele 
raiz ou simplesmente de ocasião.

Ao capitular diante do 
“Centrão” no Congresso, Bolsonaro 
tornou possível que ambições antes 
adormecidas por cargos e nacos 
do poder levantassem da tumba e 
rondassem antigas ambições.

É da pior natureza humana 
espreitar suas vítimas, buscando 
suas fraquezas para atacar. 
No mundo animal, é apenas 
sobrevivência; mas entre 
nós, bípedes de terno, re� ete 
premeditação, frieza e cálculo.

Enquanto o Brasil caminha 
para 70 mil mortes pelo novo 
coronavírus, número que deve 
ser bem maior na realidade, os 
discursos eleitoreiros disparam, 
movidos pelo desejo de alguns de 
se dar bem no meio da tragédia em 
curso.

Milhões de desempregados, 
então, transformam-se em massa 
de manobra de discursos fáceis de 
gente que aproveita a fragilidade 
das pessoas para fazer o mais 
rasteiro dos proselitismos: o da 
solidariedade fácil e autorreferente 
quando o tema é sair do buraco em 
que a pandemia nos arremessou.

Esse discurso desagregador e 
perverso, porém, nada tem a ver 
com ajudar o próximo ou fazer da 
união um princípio civilizatório.

É apenas e tão somente 
oportunismo, primo-irmão do 
populismo, que radicaliza relações 
e faz da tomada do poder algo 
acima de cadáveres ou tragédias.

O Governo Federal retomou as discussões de uma nova reforma 
trabalhista e sindical. As propostas serão feitas na perspectiva pós-
pandemia do novo coronavírus e com medidas para os informais. 

Um grupo de especialistas, criado no ano passado e encarregado de 
elaborar as sugestões, voltou aos trabalhos.

As reuniões do chamado Gaet (Grupo de Altos Estudos do Trabalho) 
foram iniciadas em setembro. As atividades deveriam ser concluídas em 
90 dias, mas foram prorrogadas até 10 de fevereiro.

Até então, a perspectiva era de crescimento econômico. Os relatórios 
com as propostas foram finalizados antes da crise da Covid-19.

A equipe é formada por ministros, desembargadores, juízes, 
advogados e economistas. As ideias foram discutidas passados pouco 
mais de dois anos após a reforma trabalhista de Michel Temer.

A iniciativa é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O 
órgão integra o Ministério da Economia, de Paulo Guedes.

O objetivo do grupo era fechar uma proposta com o menor número 
possível de brechas para questionamentos legais. A intenção era finalizar 
a reforma iniciada por Michel Temer.

Antes dos efeitos do coronavírus, o grupo já havia tratado de temas 
como índice de correção de dívidas trabalhistas, limitação de indenização 
para os danos morais e pluralidade sindical.
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GOVERNO BOLSONARO
RETOMA REFORMA 
TRABALHISTA

OPORTUNISMO
ELEITORALCOVID NOS TRÊS PODERES

Além do presidente Jair 
Bolsonaro, que foi diagnosticado 
com a Covid-19 na última 
terça-feira (7), pelo menos 12 
integrantes dos três poderes 
já tiveram a doença. Nos 
executivos estaduais, quase 
30% dos governadores do País 
foram contaminados, entre eles, 
Wilson Witzel (Rio de Janeiro), 
adversário de Bolsonaro. Na 
lista de infectados, há ainda os 
prefeitos de São Paulo, Bruno 
Covas, e de Manaus, Arthur 
Virgílio, além do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), e o senador Nelsinho Trad 
(PSD-MS).

DESONERAÇÃO DA FOLHA I
Cerca de 30 associações 

afetadas pelo veto presidencial 
à desoneração da folha de 
pagamento farão um documento, 
que será enviado a parlamentares, 
explicando a importância da 
desoneração da folha salarial para 
a manutenção dos empregos. 
Além disso, vão mostrar que o 
risco de descumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
uma das justi� cativas para o veto, 
não procede.

DESONERAÇÃO DA FOLHA II
No setor de transportes, 

segundo a Confederação Nacional 
de Transportes (CNT), 38,1% 
dos transportadores demitiram 
com a pandemia, com 56.117 
postos eliminados entre março 
e maio. Número que, segundo 
Vander Costa, presidente da 
entidade, cresceria com o � m da 
desoneração.

MAIORIA NO CONGRESSO
O ministro das Comunicações, 

Fábio Faria, declarou ontem que o 
governo não pode “apenas ter uma 
ideia e implementar”. Ele disse que 
“é preciso conseguir maioria no 
Congresso, maioria na Câmara dos 
Deputados, maioria no Senado”. 
Fábio também a� rmou ter “certeza” 
de que o Legislativo será “sensível”.

RÁPIDAS
>> Nesta data, em 1932 – há 88 

anos –, o estado de São Paulo se 
revoltou contra o governo federal 
brasileiro, na chamada Revolução 
Constitucionalista.

>> Nesta quinta (9), às 10h, 
o Senac RN promove, no seu 
Instagram, encontro com o Senac 
Piauí para falar sobre as comidas 
típicas dos dois estados.

>> O YouTube da Caurn Natal 
transmite nesta quinta-feira, às 
18h, o debate sobre “Covid-19: 
o cotidiano em tempos de 
pandemia”.

>> O Sebrae RN realiza hoje, 
às 19h, live com a temática “Como 
você pode se preparar para vender 
on-line”. Em seguida, “Como 
conhecer o mercado pago”.

>> O Decom UFRN oferece hoje, 
às 14h, uma análise editorial da TV 
aberta no RN. Em seguida, mesa-
redonda sobre a fotografia como 
instrumento de fortalecimento da 
democracia. A inscrição pode ser 
feita no Even3.

>> O Governo do RN 
organiza nessa semana oficinas 

de audiovisual. Nesta quinta, 
o tema será “Direção de Arte”, 
com transmissão no YouTube do 
Pantim, às 15h.

>> A Central de Empresas 
Juniores da UFRN, exibe hoje, às 
16h, orientações nutricionais para 
o enfrentamento da Covid-19. Com 
exibição no Google Meet.

Notas&Informes
SEGURANÇA

A Secretaria Nacional de 
Segurança Pública, vinculada ao 
Ministério da Justiça, deve � nalizar 
nas próximas semanas um amplo 
levantamento sobre o per� l das 
instituições policiais Brasil afora. 
A ideia é fazer um raio-X das 
estruturas para, a partir disso, traçar 
políticas especí� cas para cada local. 
A primeira parte em andamento 
é em relação ao ano de 2019, mas 
o plano é de estender para anos 
anteriores, para comparações.

AVAL DE BOLSONARO
Na ação em que acusou o 

ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, de improbidade 
administrativa e pediu seu 
afastamento do cargo, o Ministério 
Público Federal aponta que medidas 
tomadas por ele à frente da pasta 
foram avalizadas pelo presidente 
Jair Bolsonaro. Como exemplo, 
procuradores citam a exoneração de 
servidores do Ibama responsáveis 
por ações de � scalização contra o 
garimpo ilegal.

NOTA INACEITÁVEL I
O decano do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Celso de Mello, 
decidiu arquivar um pedido 
da oposição para investigar o 
ministro do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Heleno. O 
episódio diz respeito a declarações 
de Heleno, que, em tom de ameaça, 
alertou em nota o� cial para 
“consequências imprevisíveis para 
a estabilidade nacional” caso o 
STF autorizasse a apreensão do 
celular do presidente Jair Bolsonaro 
e o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), seu � lho, com 
o objetivo de apurar se o chefe 
do Executivo tentou interferir 
politicamente na Polícia Federal.

 NOTA INACEITÁVEL II
A declaração foi considerada 

“inacreditável e inconcebível” por 
Celso de Mello. O ministro é relator 
do inquérito que investiga Bolsonaro 
e arquivou em junho o pedido para 
apreender o celular de Bolsonaro.

Por mil motivos, Renato e MEC é
uma conversa que ficou para trás”“RENATO FEDER 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ E COTADO 
PARA ASSUMIR O MEC, MAS QUE FOI DESCARTADO

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
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www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana 
Diretora Financeira

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

PUBLICAÇÕES:
publica@agorarn.com.br
       84 98117-1718

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

REDES SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

Opinião| QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 20202 |



|  3QUINTA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2020 |Geral

O vereador de Natal Cícero 
Martins (Progressistas), 
que está prestes a finalizar 

seu primeiro mandato na Câmara 
Municipal, avalia que realizar elei-
ções no formato tradicional, mes-
mo que só em novembro, é “negar 
que estamos em uma pandemia”, 
como a atual, provocada pelo novo 
coronavírus.

O parlamentar considera “ridí-
culo” o modo como Congresso Na-
cional e Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) trataram o assunto. “Houve 
comprometimento escolar, de-
semprego, mortes e muita sequela 
dessa pandemia. Mas, eleições não 
pode deixar de haver...”, afirma ele.

Nesta entrevista exclusiva ao 
Agora RN, Cícero Martins comenta 
o adiamento das eleições munici-
pais deste ano – que vão aconte-
cer nos dias 15 e 29 de novembro 
(primeiro e segundo turnos) – e os 
impactos da crise do coronavírus, 
além da estratégia de combate à 
pandemia adotada pelos governos 
federal, estadual e municipal. Con-
fira:

AGORA RN – Como o senhor 
avalia o desempenho da Prefeitura 
do Natal no combate à crise do no-
vo coronavírus?

CÍCERO MARTINS – No pri-
meiro momento, eu percebi que 
não estavam sabendo lidar com a 
doença. Foi preciso um tempo para 
encontrarem um denominador co-
mum. O maior acerto da Prefeitura 
foi montar um Comitê Científico 
de combate à Covid-19. A partir 
daí a Prefeitura passou a combater 
a doença de forma mais eficiente, 
que é através de tratamentos pro-
filáticos, com uso de ivermectina, 
azitromicina, corticoides e anti-
coagulantes. Além disso, passou a 
realizar testes. Enfim, apesar de al-
gumas falhas, vejo como positiva a 
atuação da Prefeitura no combate 
à Covid-19.

 AGORA – O prefeito Álvaro 
Dias determinou a distribuição de 
hidroxicloroquina e ivermectina 
como “prevenção”, mas os dois 
medicamentos não têm eficácia 
comprovada contra o coronavírus. 
Por isso, foi acusado de “populis-

FAZER ELEIÇÃO “É NEGAR QUE 
ESTAMOS EM UMA PANDEMIA”, 
DECLARA CÍCERO MARTINS

mo”. O senhor concorda?
CM – Eu teria feito a mesma 

coisa que ele. Prefiro ser tachado 
de “populista” do que de “genoci-
da”. A eficácia desses medicamen-
tos é fato consumado. O tratamen-
to é utilizado por sumidades da 
medicina, como Dr. Kalil do Sírio 
Libanês. O que não temos é a com-
provação científica, porque, para 
isso, levaríamos anos. Mas, como 
dentista e professor de biologia 
(imunologia), tenho a convicção de 
que ele seguiu o protocolo de mé-
dicos renomados do nosso Estado.

AGORA – O Governo do Estado 
informou que já abriu mais de 400 
leitos para atender pacientes com 
Covid-19. Mesmo assim, o senhor 
tem feito críticas à gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra. Por quê?

CM – É simples. Ela apostou 
e aposta o tempo todo na morte. 
Não foi à toa que o secretário Ci-
priano Maia (Saúde) deu aquela in-
feliz e indecente declaração, de que 
teríamos cerca de 11.300 mortes 
até 15 de maio. Existem leitos clíni-
cos e leitos de UTI. Ela está sendo 
investigada por superfaturamento 
de leitos na Liga contra o Câncer, 
não conseguiu fazer um hospital 
de campanha, escondeu 36 mil 
comprimidos de hidroxicloroqui-
na e ainda deu R$ 5 milhões na 
compra de respiradores que nunca 
recebeu, e sem contrato. Tem co-
mo elogiar?
 
AGORA – Como tem sido o tra-

balho da Câmara Municipal nesse 
momento de pandemia do novo 

coronavírus?
CM – O presidente Paulinho 

Freire tem tomado todas as medi-
das necessárias para evitar a trans-
missão da doença. Estamos tendo 
uma boa produção através da 
videoconferência. Formamos uma 
comissão de combate à Covid-19, 
da qual eu faço parte. Estamos 
procurando fazer o melhor para 
a nossa cidade, mas com um foco 
bastante voltado aos problemas 
que envolvem essa pandemia.

AGORA – O senhor considera 
que é o momento de autorizar a 
reabertura do comércio?

CM – Sim, desde que a socie-
dade tenha consciência e faça o 
seu papel. A Covid-19 não pode 
ser subestimada. Precisamos nos 
adaptar a esse novo momento. No 
entanto, após cerca de 100 dias de 

comércio parado, acredito que, 
com o controle responsável das 
entidades que representam o co-
mércio, e a compreensão do nosso 
povo em contribuir, devemos abrir 
gradualmente.

AGORA – As eleições estão se 
aproximando, e o projeto de re-
visão do Plano Diretor ainda não 
chegou na Câmara. O senhor con-
sidera que há clima para votar o 
projeto ainda este ano, caso ele 
chegue a tempo?

CM – O Plano Diretor de Natal 
é uma das votações mais impor-
tantes para Natal. Não podemos 
votar sem ter estudado bastante o 
que será enviado para a Câmara. 
Essa pandemia nos ensinou a en-
tender nossos limites, e um deles 
é respeitar o tempo certo para agir. 
Não vejo clima e condições para 
discutir esse tema através de au-
diências públicas e debates com a 
sociedade.

AGORA – As eleições de 2020 fo-
ram adiadas para novembro. Qual 
a sua avaliação?

CM – Uma eleição que custa 
R$ 8 bilhões aos cofres públicos e 
movimenta a sociedade de todas 
as formas possíveis. Vai totalmente 
de encontro a tudo que estamos 
passando. É negar que estamos 
em uma pandemia. Houve com-
prometimento escolar, desempre-
go, mortes e muita sequela dessa 
pandemia. Mas, eleições não pode 
deixar de haver... Passa a ser ridícu-
lo como o Congresso e TSE estão 
agindo.

AGORA – O senhor foi eleito 
vereador em 2016 pelo PTB, depois 
migrou para o PSL e agora está no 
Progressistas. Como explicar essas 
mudanças para o eleitor?

CM – É muito simples. Assim 
que venci as eleições pelo PTB, 
tinha divergências por querer ser 
oposição a Carlos Eduardo (então 
prefeito). O PTB tinha a Secretaria 
de Habitação.

Na mesma época, em menos 
de um ano, fui a Brasília e passei a 
ter uma excelente relação com Jair 
Bolsonaro, que não falava ainda 
em ser presidente. Com o passar 
do tempo, naturalmente, esperei 
o posicionamento de Bolsonaro e 
segui para o partido que ele tinha 
definido, o PSL.

Não tenho nenhum problema 
com o PTB. Tenho amizade pesso-
al pelo presidente Getúlio Batista e 
carinho pela sigla.

Por fim, com a saída do presi-
dente Bolsonaro do PSL, também 
optei por sair, mas, desta vez, eu 
iria definir o meu partido, que teria 
de ser de direita e conservador, o 
que é raro em nosso Estado.

Em conversa com o presidente 
do partido, Betinho Rosado, que 
conviveu quase 14 anos com Bol-
sonaro no Progressistas, e com o 
deputado federal Beto Rosado, fo-
mos a Brasília e conversamos com 
Eduardo Bolsonaro, que me acon-
selhou a ingressar no partido, ao 
qual Bolsonaro foi filiado por mais 
tempo em sua história política.

Assumi a presidência munici-
pal em Natal e estou em total sin-
tonia com o partido. Vale lembrar 
que o Progressistas é o maior alia-
do do presidente em Brasília.

AGORA – O senhor foi oposição 
ao prefeito Álvaro Dias durante 
todo o mandato, mas agora o seu 
partido – o Progressistas – conver-
sa com o prefeito. Existe alguma 
aproximação? Como o senhor ava-
lia essa situação?

CM – É importante separar 
dois pontos. Eu costumo dizer que 
faço “posição”. Sempre fui muito 
fiscalizador do dinheiro público e 
tenho a total liberdade nas vota-
ções. Não mudarei uma vírgula. 
Por outro lado, nosso partido tem 
tido um diálogo aberto e respeito-
so. Vence o que a maioria decidir, 
e não eu. Se a maioria, como o de-
putado federal Beto, o presidente 
estadual Betinho Rosado e a maior 
parte dos 41 pré-candidatos, en-
tender que esse é o caminho, o que 
me resta é seguir nosso grupo.

ENTREVISTA | Vereador de Natal é contra realização de eleições deste 
ano por causa da pandemia do coronavírus e critica comportamento do 
Congresso e do TSE. Ele também fala sobre os impactos da pandemia no 
Rio Grande do Norte e avalia como governos estão fazendo enfrentamento

Sempre fui muito fiscalizador 
do dinheiro público e tenho a 
total liberdade nas votações. 
Não mudarei uma vírgula. 
Por outro lado, nosso partido 
tem tido um diálogo aberto e 
respeitoso (com Álvaro Dias). 
Vence o que a maioria decidir”

“
CÍCERO MARTINS
VEREADOR - PROGRESSISTAS

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN
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PE E SP LIDERAM LISTA DE 
CORRUPÇÃO NA PANDEMIA

SALLES VÊ ‘TURMA DAS 
BOQUINHAS’ POR TRÁS DE ATAQUES

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

INTERNET PRESIDENCIAL
A Secretaria-Geral a� rmou 

que a internet atual do avião 
presidencial custa R$ 3 milhões 
anuais por usar a Banda L do 
satélite e que o custo com o uso 
da Banda Ka, previsto na licitação 
atual, será de R$ 1,977 milhão. O 
valor de R$ 2,3 milhões já incluiria o 
uso de franquia adicional.

O PACIENTE ESTÁ BEM
O ministro Fernando Azevedo e 

Silva (Defesa), que participou nesta 
quarta (8) de longa reunião por 
videoconferência com Bolsonaro, 
disse que o presidente está sem 
febre, com boa disposição e bem-
humorado.

QUE PAÍS É ESTE?!
Tra� cantes e milicianos, que 

já controlam 1.413 favelas do 
Rio, trocaram tiros à vontade, 
na madrugada, aterrorizando 
moradores, seguros de não serem 
incomodados pela Polícia Militar. 
Liminar do ministro Edson Fachin 
(STF) proíbe a PM de agir nas 
favelas no período de pandemia.

CONTRA BOLSONARO, PODE
A criminalista Jacqueline Valles 

disse ontem que o artigo em que 
seu autor diz torcer pela morte 

do presidente Jair Bolsonaro “não 
pode ser considerado discurso de 
ódio”. Só faltou dizer que é discurso 
de “amor”.

COISA DE REPUBLIQUETA
Um grupo de moradores céticos 

de Brasília, entre aposentados e 
gente pendurada no setor público, 
todos com remuneração no limite 
do teto, são autores de uma ação 
para impedir o governo do DF a 
autorizar a volta o comércio e de 
comida para milhares em situação 
desesperadora.

PROPOSTA BRASILEIRA
O governo brasileiro apresentou 

esta semana na Organização 
Mundial do Comércio uma nova 
proposta de regras para facilitar 
investimentos. A ideia é auxiliar na 
retomada de investimentos pós-
pandemia.

V DE VERDADE
A alta de 13,9% nas vendas do 

varejo comprova que o ministro 
Paulo Guedes (Economia) matou 
a pau dizendo que o Brasil vai 
surpreender o mundo com a 
“recuperação em V”; queda e volta 
rápidas. Quase toda a perda de abril 
(-16,3%) foi recuperada em maio, e 
junho foi ainda melhor.

O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) identi� ca ONGs e ativistas 
que perderam poder e dinheiro, no atual governo, para além de tradings e 
frigorí� cos reunidos em uma “Coalizão Clima Agricultura e Florestas”, estão 
por trás da intensa pancadaria contra ele, nas últimas semanas. O ministro 
está convencido de que todos esses segmentos que o atacam fazem parte “da 
turma quer as boquinhas das verbas e cargos de volta”. 

ESTABILIDADE NO EMPREGO
Não há o menor indício de 

que Bolsonaro planeje substituir 
o ministro do Meio Ambiente. 
Avalia que vem fazendo um bom 
trabalho.

RAMOS REPUDIA
O ministro Luiz Eduardo 

Ramos (Governo) defendeu 

Ricardo Salles e repudiou notícias 
mentirosas que o acusam de 
tentar derrubar o ministro.

MOURÃO DEFENDE
Outro suporte do ministro 

do Meio Ambiente é o vice-
presidente Hamilton Mourão, que 
coordena as ações de defesa da 
Amazônia.

Os estados de Pernambuco e São Paulo lideram o ranking de denúncias de corrupção 
envolvendo gastos e despesas para ações contra a covid-19. De acordo com 
o Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), em menos de um mês, os estados 

receberam 8 e 7 denúncias, respectivamente, na plataforma “Corruptovírus” e todas 
passam por triagem técnica antes de enviadas ao Ministério Público para abertura de 
inquérito civil ou policial. Em menos de um mês, o Corruptovírus recebeu 54 denúncias 
de desvio ou mau uso do dinheiro público no combate à pandemia em 18 estados. A 
plataforma ainda não recebeu denúncias sobre Acre, Alagoas, Espírito Santo, Amapá, 
Mato Grosso, Paraíba, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Segundo o presidente do INAC, 
Roberto Livianu, a plataforma dá poder às pessoas que diante do isolamento “se sentem 
incapazes de agir”. Cheio de denúncias de desvios que podem culminar no impeachment 
do governador, o Rio de Janeiro tem mais c5 denúncias no Corruptovírus.

SAÚDE DO PRESIDENTE | Presidente, que foi diagnosticado com Covid-19, admitiu também que medidas
de governadores e prefeitos, já criticadas por ele, tiveram como objetivo evitar propagação da doença

Isolado em casa após contrair o novo 
coronavírus, o presidente Jair Bolso-
naro a� rmou nesta quarta-feira (8) 

“estar muito bem”. Em postagem em 
suas redes sociais, ele atribui a ausência 
de sintomas mais graves da doença ao 
uso da hidroxicloroquina, medicamen-
to sem e� cácia comprovada no trata-
mento da Covid-19. Bolsonaro tem 65 
anos e faz parte do grupo de risco.

“Aos que torcem contra a hidroxi-
cloroquina, mas não apresentam alter-
nativas, lamento informar que estou 
muito bem com seu uso e, com a graça 
de Deus, viverei ainda por muito tem-
po”, escreveu, incluindo na postagem 
uma foto tomando café da manhã no 
Palácio da Alvorada.

Na sequência de mensagens, Bol-
sonaro admitiu que as medidas de iso-
lamento social adotadas por prefeitos e 
governadores, constantemente critica-
das por ele, “sempre visaram retardar o 
contágio” da doença no País.

“Todas as medidas de isolamento 
adotadas por governadores e prefeitos 
sempre visaram retardar o contágio 
enquanto os hospitais se preparavam 

para receber respiradores e leitos 
UTIs”, disse Bolsonaro na rede social.

No Twitter, Bolsonaro voltou a 
dizer que o governo “atendeu a todos 
com recursos e meios necessários” du-
rante a pandemia, citando como exem-
plo o auxílio emergencial de R$ 600 
a trabalhadores informais. Segundo 
ele, “nenhum país fez como o Brasil”. 

Ontem, o Brasil registrou 1.312 mortes 
pela covid-19 em 24 horas; o total de 
óbitos chegou a 66.868.

“Preservamos vidas e empregos 
sem propagar o pânico, que também 
leva a depressão e mortes. Sempre dis-
se que o combate ao vírus não poderia 
ter um efeito colateral pior que o pró-
prio vírus.”

Bolsonaro postou vídeo tomando hidroxicloroquina e disse que está bem

Bolsonaro afirma que está “muito 
bem” após tomar hidroxicloroquina

Os deputados estaduais do Rio 
Grande do Norte aprovaram 
por unanimidade a suspensão 

do recesso parlamentar de julho, pre-
visto no Regimento Interno da Casa.

A votação do requerimento, 
apresentado pelo deputado Gusta-
vo Carvalho (PSDB), aconteceu na 
sessão remota por videoconferência 
desta quarta-feira (8).

A decisão de suspender o recesso 
havia sido de� nida anteriormente 
em reunião de líderes e da Mesa Di-
retora. O recesso parlamentar segue 
padrão regimental do Congresso Na-
cional e estava previsto para ocorrer 
neste ano no período de 18 a 31 de ju-
lho. Com a suspensão do recesso, as 
sessões ordinárias, reuniões e ativi-
dades das comissões parlamentares 

continuam normalmente de forma 
remota.

PREVIDÊNCIA
Nos próximos dias, o plenário da 

Assembleia deverá colocar em vota-
ção a proposta de Reforma da Previ-
dência. O texto muda regras de apo-
sentadoria e pensão para servidores 
públicos para adequar o Estado à 
Emenda Constitucional 103.

Nesta quarta, o deputado José 
Dias criticou a possibilidade de o tex-
to ser votado por videoconferência. 
“O que mais preocupa a governadora 
não é esse prazo. O que a preocupa 
é que ela quer fazer essa aprovação 
de maneira remota para evitar a pre-
sença dos sindicatos, que sempre a 
apoiaram”, a� rmou José Dias.

Deputados estaduais discutem propostas em sessão por videoconferência nesta quarta

Deputados aprovam 
suspensão do recesso

ASSEMBLEIA DO RN
SENADO

O senador Jean Paul Pra-
tes (PT-RN) apresentou nesta 
quarta-feira (8) um projeto de 
lei que concede ao município de 
João Câmara, na região do Mato 
Grande, o título de Capital Na-
cional dos Ventos.

O parlamentar lembra que a 
cidade está � ncada em uma das 
áreas de maior concentração de 
aerogeradores por metro qua-
drado do mundo, sendo marco 
de desenvolvimento para o setor 
eólico no Brasil.

“Hoje, João Câmara é a 10ª 
cidade que mais recolhe im-
postos no Rio Grande do Norte. 
Os fortes ventos que sopram na 
área atraíram grandes empre-
sas nacionais e multinacionais, 
devolvendo vida pujante ao co-
mércio, posição de destaque ao 
município e restabelecendo a re-
lação homem e natureza”, disse.

O Brasil tem 645 parques 
eólicos em operação comercial, 
que geram 15,8 gigawatt (GW), 
dos quais 4,4 GW são gerados 
nos 163 parques localizados 
no Rio Grande do Norte. João 
Câmara possui 29 parques, que 
produzem 741,5 megawatts de 
potência.

PROJETO DE LEI 
TRANSFORMA JOÃO 
CÂMARA NA CAPITAL 
NACIONAL DOS VENTOS

TV ASSEMBLEIA / REPRODUÇÃO

FACEBOOK / REPRODUÇÃO
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CORONAVÍRUS | Objetivo da iniciativa foi verificar se comércio estava funcionando dentro das normas 
estabelecidas em decretos que autorizaram a retomada das atividades econômicas na capital potiguar

Estabelecimentos comerciais do 
bairro do Alecrim e da Cidade 
Alta, em Natal, foram fiscalizados 

nesta quarta-feira (8) em uma opera-
ção conjunta do Procon Municipal, da 
Guarda Municipal e da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos (Semsur).

O objetivo da iniciativa foi verificar 
se as lojas, restaurantes, armarinhos 
e demais estabelecimentos estavam 
funcionando dentro das normas esta-
belecidas pelos decretos municipais 
que autorizaram a retomada gradual 
das atividades econômicas na capital 
potiguar. Nenhum local foi autuado.

O diretor geral do Procon Natal, 
Gleiber Dantas, acompanhou a fis-
calização e disse que os responsáveis 
pelos estabelecimentos estão bastante 
conscientes e cumprindo as normas e 
protocolos de segurança contidos nos 
decretos, estabelecendo o controle de 
acesso às lojas, disponibilizando álcool 
em gel para os clientes, permitindo o 
acesso só de quem está com máscara 
e demais instruções. Ao todo, 14 servi-
dores dos órgãos municipais participa-
ram da ação de fiscalização.

“Neste momento, nossas ações 
são educativas. Não temos o foco da 
punição. Até porque é um momento 
novo enfrentado, e todos precisam de 
tempo para se adequar. Fizemos ape-
nas poucas observações. Por exemplo: 
no caso de o local não ter uma pessoa 
disponibilizando álcool em gel para os 
clientes na entrada, é preciso também 
deixar bem claro onde o produto está 

para que seja usado”, detalhou Gleiber. 
Ele disse que as fiscalizações serão con-
tínuas e realizadas em áreas comerciais 
das zonas Norte, Sul e Oeste também.

Além das lojas, armarinhos e 
restaurantes, tiveram autorizada a 
retomada das atividades os templos 
religiosos e shoppings centers na mo-
dalidade drive-thru. O Procon também 
vai visitar esses locais para fiscalização.

Equipe da Prefeitura do Natal faz fiscalização no Alecrim e na Cidade Alta

Comércio dos bairros do Alecrim e 
Cidade Alta passa por fiscalização

A Imobiliária Caio Fernandes 
promove nesta quinta-feira 
(9), a partir das 17h, uma 

transmissão ao vivo em seu canal no 
YouTube para discutir as mudanças 
trazidas pelo avanço tecnológico.

O evento virtual, que terá aces-
so livre a qualquer interessado, terá 
participação do palestrante Romeo 
Busarello, que já formou mais de 5 
mil executivos pelo País afora. A live 
terá mediação da jornalista Juliska 
Azevedo.

A transmissão ao vivo vai con-
tar também com convidados, que 
vão interagir com o palestrante. Os 
participantes serão o empresário 
Haroldo Azevedo, diretor da Rádio 
Cidade; o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Natal, José Lu-

cena; o procurador do Município de 
Natal Lúcio Teixeira; o diretor-execu-
tivo da Constel Empreendimentos, 
Francisco Vasconcelos; e o diretor da 
A&C Consultoria Carlos Antônio de 
Araújo.

Todos participarão pela internet, 
obedecendo as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde para 
prevenção do novo coronavírus.

SOBRE O PALESTRANTE
Romeo Busarello é consultor e 

palestrante. É também vice-presi-
dente de Ambientes Digitais da Tec-
nisa e professor de MBA e Educação 
Continuada da ESPM, do Insper e da 
FIA/STARTSE. Também é mentor e 
coautor de vários livros na área de 
marketing digital.

Evento terá palestra de Romeo Busarello, especialista em marketing digital

Evento digital vai discutir 
transformações tecnológicas

TRANSMISSÃO NO YOUTUBE
TRANSPARÊNCIA

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte lançou a cam-
panha “Licitação Transparente”.  
A proposta é que os órgãos e 
entidades públicas municipais e 
estaduais do RN implementem, 
mediante lei, a transmissão ao 
vivo e online dos seus processos 
licitatórios presenciais.

A ideia é que essas trans-
missões contemplem todas as 
fases da licitação consideradas 
públicas, desde a abertura dos 
envelopes contendo a documen-
tação relativa à habilitação dos 
concorrentes até o julgamento e 
classificação das propostas.

Para o coordenador do Cen-
tro de Apoio Operacional às Pro-
motorias do Patrimônio Público 
(Caop Patrimônio Público), pro-
motor de Justiça Rafael Galvão, “a 
iniciativa busca ampliar a trans-
parência e assegurar a legitimi-
dade e o exercício da cidadania, 
já que nesses novos tempos da 
administração pública, calcados 
no avanço tecnológico, busca-se 
cada vez mais a exposição do 
uso do dinheiro público de forma 
mais proativa e pela utilização de 
ferramentas que aproximem os 
cidadãos dos atos públicos”.

MINISTÉRIO 
PÚBLICO PROPÕE 
TRANSMISSÃO AO VIVO 
DE LICITAÇÕES NO RN

EMERSON SOUZA / PANROTAS

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL
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O Facebook anunciou nesta 
quarta-feira (8) que derrubou 
uma rede de fake news e perfis 

falsos ligadas ao PSL e a funcionários 
dos gabinetes do presidente Jair Bol-
sonaro, do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), do deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e dos 
deputados estaduais pelo PSL do Rio 
de Janeiro Anderson Moraes e Alana 
Passos. O anúncio foi feito numa liga-
ção com jornalistas de diferentes paí-
ses, incluindo do Brasil.

Foram identificadas 35 contas, 14 
páginas, 1 grupo e 38 contas no Insta-
gram. As páginas no Facebook tinham 
883 mil seguidores, enquanto as contas 
no Instagram tinham 917 mil seguido-
res. 350 pessoas estavam no grupo.

No material postado estavam con-
teúdos relacionados às eleições, memes 
políticos, críticas à oposição, empresas 
de mídia e jornalistas, além de material 
relacionado ao coronavírus. Segundo 
a rede social, parte do conteúdo dessa 
rede já havia sido removido da platafor-

ma por violar os padrões de comunida-
de. Entre as violações estavam conteú-
do de discurso de ódio. Os detalhes de 
toda a operação brasileira foram posta-
dos no site do Atlantic Council’s Digital 
Forensic Research Lab, instuição que 

realize análise independente de remo-
ções do Facebook por comportamento 
inautêntico coordenado.

O anúncio faz parte de uma re-
moção de redes de desinformação 
que operavam em quatro territórios 

postando conteúdo relacionado a 
assuntos políticos domésticos. Além 
do Brasil, foram derrubadas redes nos 
EUA, na Ucrânia e na América Latina, 
incluindo países como El Salvador, Ar-
gentina, Uruguai, Venezuela, Equador 
e Chile. No caso brasileiro, Nathaniel 
Gleicher, diretor de Cibersegurança do 
Facebook, foi cauteloso em apontar o 
envolvimento direto ou o conhecimen-
to dos políticos na campanha, inclusive 
na coordenação das postagens. “Não 
podemos afirmar a ligação direta das 
pessoas citadas, mas podemos afirmar 
que pessoas associadas a eles e a seus 
escritórios se envolveram em compor-
tamento inautêntico na plataforma”.

Segundo o executivo, não há indí-
cios de que uma empresa foi contra-
tada para realizar o trabalho, como 
aconteceu com a operação nos outros 
países latinos. A operação brasileira, 
porém, gastou US$ 1,5 mil em anúncios 
no Facebook e foram pagos em reais 
(cerca de R$ 8,03 mil na cotação desta 
quarta, 8). 

Cai rede de fake news ligada 
ao PSL e à família Bolsonaro
FACEBOOK | Rede social afirma que identificou 35 contas, 14 páginas, 1 grupo e 38 contas no Instagram ligados a políticos que mantinham 
comportamento “inautêntico”. Entre as violações, estavam conteúdo de discurso de ódio, que viola os padrões da comunidade na internet

Rede social eliminou perfis falsos ligados a funcionários do gabinete de Bolsonaro

ISAC NÓBREGA / PR

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte aprovou 
uma “moção de congratu-

lações” em alusão aos quatro anos 
do Grupo Agora RN. A homenagem, 
proposta pelo deputado estadual 
Sandro Pimentel (PSOL), cumpri-
menta o grupo pelo “trabalho de 
comunicação” desenvolvido em prol 
do Estado.

“O Grupo Agora RN vem, desde 
sua criação, desempenhando o tra-
balho de deixar informada toda a 
população do Rio Grande do Norte, 
cumprindo seu papel de comunica-
dor sério e responsável, tendo se tor-
nado um meio de comunicação res-
peitado no Estado”, justificou Sandro 
Pimentel, ao propor a homenagem.

O Grupo Agora RN completou 
quatro anos no fim do ano passado. 
No entanto, devido à pandemia do 
novo coronavírus, a moção de con-
gratulações só foi recebida nesta 
quarta-feira (8) pelo diretor-presi-
dente do grupo, jornalista Alex Via-
na, que agradeceu a homenagem 
e enalteceu o papel do jornalismo, 
sobretudo em tempos de pandemia.

“Em tempos de pandemia, a in-
formação de qualidade e bem apu-
rada é fundamental para vencermos 
a doença, e é isso que buscamos 

oferecer aos nossos leitores cada vez 
mais”, afirma.

O Grupo Agora RN edita o maior 
jornal impresso do Estado. Único 
jornal de distribuição gratuita no Rio 
Grande do Norte, o Agora RN circula 
de segunda a sexta atualmente com 
7,5 mil exemplares (tiragem reduzida 
em função da pandemia). Os jornais 
são entregues em pontos fixos e nos 
principais cruzamentos da cidade.

Além do jornal impresso, o Gru-
po Agora RN oferece ao seu público 
outras plataformas de informação.

O portal mais completo do Estado 
– www.agorarn.com.br – é alimenta-

do diariamente, atualizando as prin-
cipais informações do RN e do Brasil.

As principais notícias também 
são encaminhadas pelo “Agora 
ZAP”, serviço de distribuição de 
notícias pelo aplicativo WhtasApp. 
Para se cadastrar, o leitor deve sal-
var o número (84) 98117-5384 em 
sua lista de contatos e enviar uma 
mensagem solicitando inclusão na 
lista de transmissão.

Por fim, a rádio Agora FM (97,9) 
disponibiliza uma programação di-
versificada todos os dias, com infor-
mações, entrevistas e repercussão do 
noticiário.

Promotora entrega Agora RN na Avenida Hermes da Fonseca, em Natal

Grupo Agora RN é homenageado 
pela Assembleia Legislativa do RN

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AMANDA PEROBELLI / REUTERS

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) revisou para 

9,2% a previsão de queda no volume 
das vendas no varejo ampliado, em 
2020. No varejo restrito – que exclui 
os ramos automotivo e de materiais 
de construção –, a projeção de queda 
também diminuiu para 6,3%. As esti-
mativas têm como base os dados posi-
tivos da Pesquisa Mensal de Comércio 
(PMC) de maio, divulgada nesta quar-
ta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

A queda do isolamento social e a 
adoção de estratégias de e-commer-
ce ajudaram o varejo a repor parte 
das perdas impostas pelo novo coro-
navírus até o momento. Com o início 
da flexibilização da quarentena, o 
setor deverá avançar também em 
junho. Segundo o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, após chegar ao 
“fundo do poço”, o comércio mostra 
sinais de recuperação.

“Mantida a tendência gradual de 
abertura dos estabelecimentos co-
merciais, o setor deverá apresentar 
perdas menos acentuadas nos pró-
ximos meses. Contudo, mesmo em 
um cenário mais próximo à norma-
lidade operacional, a recuperação 
da atividade comercial ainda depen-
derá dos impactos da crise sobre va-

riáveis condicionantes do consumo, 
como o mercado de trabalho, a ofer-
ta e a demanda de crédito e o nível 
de confiança dos consumidores”, 
ressalta Tadros.

De acordo com a pesquisa do 
IBGE, o volume de vendas no varejo 
avançou 13,9% em relação a abril. A 
alta, no entanto, foi insuficiente para 
o setor recuperar as perdas de março 
(-2,8%) e abril (-16,3%).

No conceito ampliado, houve 
evolução ainda maior (+19,6%). Foi o 
primeiro avanço em três meses, após 
fortes retrações em março (-14%) e 
abril (-17,5%). Todas as atividades 
pesquisadas registraram crescimen-
to, com destaque para os segmentos 
considerados não essenciais.

Loja mede temperatura de cliente

Projeção de queda nas 
vendas do varejo é suavizada

APÓS MELHORA EM MAIO

SONEGAÇÃO

O empresário Ricardo Nunes, 
fundador e ex-controlador da 
Máquina de Vendas, dona da re-
de Ricardo Eletro, foi preso nesta 
quinta-feira (8) em São Paulo em 
uma operação que investiga sone-
gação fiscal de R$ 387 milhões de 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços) em 
Minas Gerais.

Apelidada de “Direto com o 
Dono”, a operação prendeu tam-
bém Laura Nunes, filha do empre-
sário, em Belo Horizonte.

Pedro Magalhães, que em seu 
perfil no LinkedIn afirma ser dire-
tor financeiro da Ricardo Eletro, 
teve mandado de prisão decreta-
do, mas não foi localizado em sua 
casa, em Santo André, e é conside-
rado foragido. Questionada sobre 
o vínculo de Magalhães com a 
empresa, a Ricardo Eletro não se 
manifestou.

A força-tarefa investiga a so-
negação de ICMS em Minas Ge-
rais ao longo de cinco anos, entre 
2014 e 2019. A operação foi co-
mandada pelo Ministério Público 
de Minas Gerais, pela Secretaria 
da Fazenda mineira e pela Polícia 
Civil do estado.

FUNDADOR DA REDE 
RICARDO ELETRO É 
PRESO EM SÃO PAULO



precisa entender e se comportar 
com a responsabilidade que o 
momento exige: só sair de casa se 
for imprescindível, usar máscaras 
e respeitar medidas protetivas e 
normas de higiene. É importante 
que as prefeituras também sigam 
as recomendações. Não é demais 
alertar: temos 1.322 famílias com 
pessoas mortas em consequência 
da Covid”, pontuou Petrônio.

Secretário estadual de Tribu-
tação (SET) e integrante da força-
-tarefa de enfrentamento à Covid, 
Carlos Eduardo Xavier lembrou, 
durante a coletiva, que o Cronogra-
ma de Retomada Gradual Respon-
sável das Atividades Econômicas 
foi gestado em conjunto com en-
tidades do setor produtivo - Fiern, 
Fecomércio, Faern - que tinham 
total conhecimento do plano e da 
possibilidade de adiamento do 
calendário proposto. “O Governo 
decidiu pelo adiamento porque o 
critério da ocupação de leitos críti-
cos não alcançou índice abaixo de 
80%. Precisamos do respeito e da 
adesão de todos para atingirmos os 
índices de segurança e avançar na 
retomada”.

O Governo do Rio Grande do Norte 
adiou para 15 de julho o início da Fração 
2 da Fase 1 do Cronograma de Retoma-
da Gradual Responsável das Atividades 
Econômicas. 

O decreto oficializando a suspensão 
na reabertura foi publicado Diário Ofi-
cial do Estado (DOE) desta quarta-feira 
(8). A data de 15 de julho é a mesma em 
que começa a valer a Fase 2 do crono-
grama. 

“Todos queremos voltar o mais 
rápido às atividades normais. Mas pre-
cisamos fazer isso de forma segura e 
com responsabilidade. O momento da 
pandemia ainda é muito grave, os estu-
dos das nossa Secretaria de Saúde e do 
Comitê Científico que assessora o nosso 
Governo mostram isso. É para permitir 
que as pessoas que contraírem o vírus 
tenham assistência digna de saúde que 
estamos adiando por mais sete dias o 
cronograma de reabertura. Esta é uma 
medida para preservar vidas e espera-
mos contar com a compreensão e apoio 
das prefeituras e da sociedade como um 
todo, cada um fazendo a sua parte, res-
peitando as medidas protetivas e usan-
do máscara”, afirmou a governadora 
Fátima Bezerra.

O novo decreto leva em considera-
ção a manutenção no índice de isola-
mento social em percentual em torno 
de 40%, conforme atualização publica-
da no Boletim Epidemiológico desta 
terça-feira (07). Este percentual está 
abaixo de 50%, taxa mínima considera-
da ideal pelas autoridades sanitárias.

No setor de alimentação estava 
prevista a reabertura de restaurantes, 
lanchonetes e food parks de até 300 m2, 
desde que comportassem apenas 4 pes-
soas por mesa, mantendo a distância 
de 2 metros entre as mesas e de 1 metro 
entre pessoas, sem venda e consumo de 
bebida alcoólica no estabelecimento.

O documento também considera 
a estabilização da taxa de transmissi-
bilidade da Covid-19, que tem média 
de 0,91 nos últimos 15 (quinze) dias e 
de 0,94 na última semana, segundo a 
avaliação do laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (LAIS), da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).

O adiamento considera, ainda, a 
consulta respondida pelo Comitê de 
Especialistas da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (SESAP/RN), através 
da Recomendação nº 011/2020, para a 
não implementação do segundo estágio 
da primeira fase da Retomada Gradual 
Responsável das Atividades.

O decreto 29.815 mantém a exigên-
cias e responsabilidades às empresas e 
estabelecimentos autorizados a funcio-
nar na fração 1 da fase 1 (lojas com até 
300 metros quadrados de área e com 
porta para a rua, serviços de comunica-
ção, publicidade, design, salão de beleza 
e barbearias) que são o fornecimento de 
material de higienização a funcionários 

e clientes, respeitar o distanciamento 
social e exigir o uso de máscara a todos 
para acesso ao local.
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 O secretário adjunto de Saúde 
Pública do Estado, Petrônio Spinelli 
avaliou o momento da pandemia 
do novo coronavírus como “deli-
cado, com avanços e riscos. Houve 
avanços positivos como a redução 
na pressão por leitos de UTI, a aber-
tura de novas UTIs e a redução na 
taxa de transmissibilidade. Mas há 
risco muito alto porque não atingi-
mos a redução necessária na ocu-
pação de leitos para 80%”.

 Na entrevista coletiva para atu-
alização de dados e apresentação 
das ações da administração esta-
dual no enfrentamento à Covid-19, 
Spinelli ressaltou que “a evolução 
de hoje não tem o impacto do isola-
mento social dos últimos dez dias” 
e acrescentou. “O momento é de 
muita prudência, cautela, de aten-
der as recomendações da ciência 
para salvar vidas”.

 Este quadro motivou o adia-
mento do início da fração 2 da fase 
1 do Cronograma de Retomada 
Gradual Responsável das Ativida-
des Econômicas para o próximo 
dia 15. 

O adiamento foi formalizado 
por decreto publicado nesta quar-
ta-feira (08) no Diário Oficial do 
Estado (DOE) e prevê que a Fração 
2 da Fase 1 será executada conco-
mitantemente com a Fração 1 da 
Fase 2, prevista para iniciar em 15 
de julho, se a situação epidemioló-
gica permitir.

As ações normativas toma-
das pelo Governo do Estado são 
baseadas em critérios técnicos de 
preservação da vida. “A sociedade 

Pandemia não 
permite ampliação 
da retomada das 
atividades

LOJAS - (Lojas até 600 m 2 e com “Porta 
para Rua”)

Lojas de móveis, eletrodomésticos e 
colchões

Lojas de departamento e magazines 
(que não funcionem em Shoppings ou Cen-
tros Comerciais)

Agências de Turismo
Calçados
Lojas de brinquedos, artigos esportivos 

e de caça e pesca
Instrumentos musicais e acessórios, 

equipamentos de áudio e vídeo, de eletrôni-
cos/informática e de equipamentos de telefo-
nia e comunicação

Joalherias, relojoarias, bijuterias e arte-
sanatos

Cosméticos e perfumaria

A FRAÇÃO 2 DA FASE 1 DE 
RETOMADA PREVIA PARA ESTE 
DIA 8 DE JULHO A REABERTURA DOS 
SEGUINTES ESTABELECIMENTOS:

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 - CPL/SEEC

PROCESSO SEI Nº 00410026.000686-2019-09

O Pregoeiro da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a nova data de abertura do Pregão 
Eletrônico em referência, para o dia 23/07/2020 às 9:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: Contratação 
de Empresa especializada para disponibilizar 110 (cento e dez) Técnicos de Enfermagem (cuidadores) 
para realizar serviço de acompanhamento aos estudantes com deficiência da rede estadual de ensino em 
todo RN a partir do que preconiza a Nota Técnica nº 19/2010 (MEC/SECADI), ao estabelecer o apoio às 
atividades de locomoção, higiene e alimentação, para os estudantes que não realizam essas atividades 
com independência. E ainda, 06 Profissionais Enfermeiros para atuarem como Supervisores de 
equipes, compostas pelos Técnico de enfermagem que atuarão como Cuidadores, conforme 
especificações e quantidades contidas no Anexo I (termo de referência). O edital encontra-se à disposição 
dos interessados através dos sites:  www.comprasnet.gov.br e www.rn.gov.br.

Natal/RN, 08 de julho de 2020.
Laudo Esdra Pereira Batista

Pregoeiro - CPL/SEEC

CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 

Central Eólica Valência S.A., 14.785.875/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de Ins-
talação, com prazo de validade até 01/07/2024, em favor do empreendimento Central Eólica Valência 
III, com potência de 31,185 MW, localizado na Fazenda Fonseca, Zona Rural no Município de Touros/
RN e Fazenda Piranhas, Zona Rural dos Municípios de Rio do Fogo/RN, Touros/RN e Pureza/RN.

 Ranier Messias
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema, a Licença Simplificada, com prazo de validade até 30/06/2022, em favor do empreendimento 
para Extração mineral de Saibro (piçarro) em uma área de 22,05 hectares, localizada no Lote Vila 
Alagoas, Lote 15, Zona Rural, Serra do Mel/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio-Diretor Técnico

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

A Dois A Engenharia e Tecnologia Ltda, CNPJ: 03.092.799/0001-81, localizada na Avenida De-
odoro da Fonseca, nº  479, Petrópolis, Natal/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio  Grande  do Norte – IDEMA, a  alteração do 
volume mensal de extração mineral, acrescentando mais 18.500 m3/mensais à Licença Simplificada 
nº 2020-151566/TEC/LS-0146 para extração de saibro na Fazenda  São José do Cumaru, Zona Rural 
do Município de São Miguel do Gostoso/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira 
Diretor Técnico 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 F E A MELO - ME, CNPJ - 15.487.097/0001-86, torna público que recebeu do Instituto de De-

senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, 
com prazo de validade até 08 de Julho de 2026, em favor do empreendimento para a exercer a ativi-
dade de Transporte de dejetos sanitários, sucção e limpeza de fossas e sumidouros, utilizando veículo 
de Placa HVI5948, com capacidade de 7,00m³, prestando serviço exclusivo à Empresa Brasileira de 
Serviços e Perfuração LTDA – EBS, localizada na Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, S/N, Anexo 2, 
Sala 10, BR-304, KM 31,7, Santa Júlia – Mossoró/RN.

 Francisco Ewerton de Aragão Melo
Diretor

Solicitação de Licença de Operação

J. E. DANTAS FILHO, inscrito no CNPJ: 28.649.771/0001-23, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação para a atividade de - Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Au-
tomotores, do empreendimento localizado na Rua Inácio Soares Barbosa, 1140 - Cruz do Monte 
- PARELHAS/RN.

José Ernandes Dantas Filho
Diretor

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Ricardo R J Ribeiro CPF: 051.286.324-58 torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente a Licença Simplificada para extração de AREIA numa 
área de 40,00 no Município de Fernando Pedroza/RN 

Ricardo R J Ribeiro 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Pedras, CNPJ: 08.143.026/0001-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
- IDEMA - a LI para a construção de um Abatedouro Público, localizado a Rua Projetada, Perímetro 
Urbano, Lagoa de Pedras/RN.

Raniere César Amâncio da Silva
Prefeito Municipal

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

TULIO DE OLIVEIRA GOMES, CNPJ: 04.508.969/0001-29 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO 
DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 26/06/2026 em favor do 
empreendimento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA 
Dr. ANTONIO MARTINS, 180 CENTRO CEP: 59.810-000 no município de PORTALEGRE/RN.

TULIO DE OLIVEIRA GOMES  
Sócio 

PESQUISA | Decreto publicado no Diário Oficial  adia a retomada da segunda fração da primeira fase de 
retomada das atividades econômicas do RN; segunda fase também será iniciada na mesma data

Governadora Fátima Bezerra (PT): “É uma medida para preservar vidas” 

Fátima adia para dia 15 retomada 
da primeira fase de reabertura das 
atividades econômicas no Estado
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

Caliman Agrícola RN S/A., CNPJ 04.570.179-1000/73, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplifi cada – LS para operação das atividades de produção agropecuária, agricultura 
irrigada (cultivo de mamão e macaxeira), localizado em terras da fazenda Santa Luzia, situada no 
município de Pureza/RN.

CALIMAN AGRÍCOLA RN S/A

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

D D GASPAR FABRICAÇÃO DE AGUA DE COCO E SUCOS EIRELI, CNPJ: 04.983.035/0003-
00, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada, N° 2019-138376/TEC/LS-0314, com validade até 
06/07/2026 para uma indústria de extração e envase de água de coco, produção de doze e suco 
localizada na Zona Rural de Maxaranguape/RN, CEP: 59.580-000.

Diogo Dantas Gaspar
Diretor

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. 028/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, COM REGIS-
TRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 23/07/2020 às 07h30min, através do endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponí-
veis 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, 17/04/2020. Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/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, Proces-
so Licitatório Nº. 033/2020, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SUCÇÃO E 
TRANSPORTE DE DEJETOS, CAMINHÃO DE 10.000 LITROS, COM REGISTRO DE PREÇOS. 
A sessão pública dar-se-á no dia 22/07/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos 
sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 
Macaíba/RN, 08/07/2020. Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM.

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

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

Genipabu é conhecida inter-
nacionalmente pelas dunas 
móveis e as belezas naturais da 

sua praia. Entretanto, na região existe 
outro grande atrativo turístico, a La-
goa de Genipabu, um belíssimo ponto 
fora da curva nesse per� l geográ� co. 
O relevo privilegiado e um lençol fre-
ático mais super� cial favorecem a 
formação de pequenas lagoas que em 
situações de cheias transformam os 
espaços em uma imensidão de água, 
proporcionando um belo visual e pai-
sagens de encher os olhos.

Com a alta frequência e volume 
de chuvas a partir do ano passado, a 
Lagoa de Genipabu, que na verdade 
são dois corpos d’água, se transforma 
completamente, conectando-se e for-
mando um só reservatório em meio às 
dunas. A junção proporcionada pelo 
espetáculo natural é de uma beleza 
destacável.

A última vez que essa união das 
lagoas aconteceu foi em 2009. De lá 
para cá a região das Lagoas não havia 
recebido ainda um volume de grandes 
proporções. Cheias desse porte são 
muito importantes para o meio am-
biente e para a fauna local, pois com 
mais água nas lagoas, aumenta tam-
bém a reprodução de peixes, fazendo 
com que os alevinos � quem mais 
protegidos de predadores e possam 

Lagoas de Genipabu enchem 
e proporcionam espetáculo
BELEZA | Após 11 anos e em razão das últimas chuvas as lagoas localizadas em Genipabu, no município de Extremoz, registram cheia e um 
fenômeno natural da união das duas lagunas em uma só; unidades fazem parte da Área de Proteção Ambiental (APA) administradas pelo Idema

Última vez que essa união das lagoas de Genipabu aconteceu foi em 2009, segundo o Idema

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

SAÚDE

O Rio Grande do Norte regis-
trou 1.326 mortes pela Covid-19 
até esta quarta-feira (08). Os da-
dos estão no boletim da Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Se-
sap).  Os dados apontam 36.511 
casos con� rmados pela doença.

Ainda de acordo com a Sesap, 
outras 188 mortes estão investiga-
ção para saber se estão relaciona-
das ou não por coronavírus.

Apesar dos números cres-
centes, o secretário-adjunto da 
Saúde, Petrônio Spinelli, a� rmou 
que o estado evolui para uma fase 
mais otimista, porque há redução 
da pressão por leitos críticos e di-
minuição das taxa de transmissi-
bilidade da doença.

Petrônio Spinelli revelou ain-
da que, provavelmente, a � la de 
regulação no Rio Grande do Norte 
será zerada nas próximas horas. 
Ele explicou que esse fator está re-
lacionado à abertura de leitos nas 
unidades hospitalares que tratam 
da doença no estado.

Com relação ao Brasil, segun-
do o levantamento realizado pelo 
Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL junto às secretarias estadu-
ais de Saúde, houve o segundo dia 
consecutivo mais de mil mortes 
por covid-19 em 24 horas. Foram 
1.187 novas mortes e mais 41.541 
casos con� rmados de infecção de 
ontem para hoje. 

No total, 68.055 brasileiros já 
perderam a vida por causa da co-
vid-19 e 1.716.196 pessoas foram 
infectadas. A covid-19 já chegou 
a 96,4% dos municípios (5.371) e o 
porcentual de cidades com mor-
tos é de 51%, segundo dados do 
Ministério da Saúde.

O Brasil é o segundo do mun-
do com maior número de casos e 
mortes por covid-19, atrás apenas 
dos Estados Unidos, que possuem 
3 milhões de infecções con� rma-
das e 132 mil óbitos, de acordo 
com a Universidade Johns Ho-
pkins.

O total de mortes pela co-
vid-19 no Estado de São Paulo foi 
para 16.788 nesta quarta-feira, se-
gundo dados da Secretaria Esta-
dual da Saúde. Nas últimas 24 ho-
ras, mais 313 mortes de pessoas 
com a doença foram con� rmadas 
pelas autoridades de saúde. 

Com os números desta quar-
ta, o total de infectados pela do-
ença chegou a 341.365 pessoas. 
Dessa forma, mais 8.657 pacientes 
receberam o diagnóstico positivo 
para a doença. A taxa de isola-
mento social no Estado na terça-
-feira foi de 45%.

O Rio de Janeiro, outro Estado 
bastante afetado pela pandemia, 
registrou 89 mortes entre terça e 
quarta-feira, 8, e chegou a 10 970 
óbitos por covid-19 desde o início 
da pandemia. 

RN REGISTRA 1.326 
MORTES PELA 
COVID-19; BRASIL 
PASSA DAS 68 MIL

crescer com mais segurança. É o que 
explica o diretor geral do Idema, Leon 
Aguiar. “Há muito tempo não se regis-
trava tantas chuvas na localidade. O 
que é considerado uma boa oportuni-
dade para a recuperação das lagoas e 
dos nossos mananciais”, disse.

O gestor da Área de Proteção 
Ambiental de Jenipabu (APAJ), Tiego 
Costa, ciente disso, acompanha de 
perto o dia a dia do local e realizou 
uma visita técnica para ver a trans-
formação propiciada pela cheia. “Não 
tem como não admirar e não registrar 
o momento em fotos. Em meio às du-

nas, inesperadamente surge uma bela 
lagoa, que agora tem até uma ilha. 
Essa é a primeira vez que presencio 
a junção das lagoas dessa maneira e 
estou ainda mais encantado com as 
maravilhas dessa Unidade de Conser-
vação”, declara.

Além da beleza cênica que se des-
taca nesse momento, o aumento do 
volume e da área da lagoa não bene� -
cia somente os peixes, como também 
a manutenção da população de jaca-
rés-do-papo-amarelo que vivem no 
local. “A lagoa de Genipabu não é boa 
apenas para o turista ou para as es-

pécies aquáticas. Esse corpo de água 
doce no centro da unidade é essencial 
para manutenção da rica diversidade 
de animais terrestres”, completou o 
gestor da APAJ, Tiego Costa.

Segundo o representante dos co-
merciantes do Mirante 1 das Dunas da 
APA Jenipabu, Gileno do Nascimento 
Silva, mesmo trabalhando diariamen-
te na localidade, ainda se admira com 
esse espetáculo da natureza: “Fazia 11 
anos que não tinha essa imensidão e 
graças a Deus esse ano tivemos ótimas 
chuvas. Nós que vivemos do turismo 
� camos muito felizes com as chuvas 
e é excelente vislumbrar essa beleza. 
Assim que for possível, o visitante que 
vier a Genipabu � cará encantado. Pa-
ra mim se formou um oásis entre as 
nossas Dunas, um verdadeiro cartão 
postal. E tão logo, o surto da pande-
mia passe e a atividade turística retor-
ne, esse encontro das águas será um 
belo atrativo para o turista. Estaremos 
lá para apresentar essa maravilha da 
natureza”, � nalizou.

Outros locais que estão sendo 
bene� ciados com as boas chuvas são 
o Cajueiro de Pirangi e Parque das Du-
nas. As chuvas dos últimos dias favo-
recem o repouso natural, aumento da 
brisa, � oração, fruti� cação e forma-
ção de poças temporárias que deixam 
a temperatura mais amena.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

EUDES WILLIAM NEPOMUCENO, inscrita sob o CNPJ nº 12.737.995/0001-57, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de Comércio de Madeira sem 
Benefi ciamento, localizada na Rua Jorge Caminha, 53, Centro, Areia Branca - RN.

EUDES WILLIAM NEPOMUCENO
Representante Legal
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Um novo decreto publicado na 
edição desta quarta-feira (8) do 
Diário Oficial do Município de 

Natal, liberou o funcionamento de sho-
ppings, igrejas e templos religiosos na 
capital potiguar. Porém, há restrições.

Para os shoppings, a liberação 
é para vendas virtuais (internet ou 
meios eletrônicos), com a entrega dos 
produtos ocorrendo nos estaciona-
mentos dos estabelecimentos. Já para 
as igrejas, fica limitado o número de 20 
pessoas.

Apesar da decisão, os templos da 
Igreja Católica no Rio Grande do Norte 
não serão reabertos neste mês de julho. 
“Os bispos determinaram que quando 
chegar o momento de reabertura das 
igrejas, que isso aconteça de modo 
coerente, com a comunhão entre as 
três dioceses”, disse o vigário geral da 
Arquidiocese, Padre Paulo Henrique 
da Silva.

Nesta terça-feira (7), o prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, decidiu manter o 
cronograma de reabertura econômica 

na capital. 
Já a governadora Fátima Bezerra, 

anunciou a suspensão da reabertura 

de restaurantes e lojas (de 300 m² e 
600², respectivamente) porque o esta-
do não conseguiu manter os índices 

de ocupação de leitos para tratamento 
da Covid-19 abaixo de 80%, conforme 
previsto em decreto.

Prefeitura do Natal libera 
venda virtual para shoppings
MEDIDA | Shoppings centers de Natal estão liberados para fazer vendas virtuais com a entrega dos produtos ocorrendo nos estacionamentos dos 
estabelecimentos; Município também liberou atividaddes em igrejas, desde que as celebrações limitem o acesso máximo de até 20 pessoas

Prefeitura do Natal iniciou as ações para a retomada das atividades do comércio na capital no último dia 1º de julho

A Companhia Estadual de Habi-
tacao e Desenvolvimento Ur-
bano do Rio Grande do Norte  

(Cehab) lança nesta quarta-feira (08) o 
edital de licitação para contratação das 
empresas destinadas a construção das 
casas do programa Pro-Moradia Viver 
Melhor. Neste primeiro momento a 
ação contempla 18 municípios da re-
gião Central e Oriental Sul com quase 
300 moradias.

O programa estava parado há 12 
anos e foi reativado e formalizado em 
janeiro deste ano pela Governadora 
Fatima Bezerra. 

Ao todo, serão 765 unidades habi-
tacionais num investimento total de 
quase R$ 51 milhões. Cada unidade ha-
bitacional do Pró-Moradia/Viver Me-
lhor está avaliada em R$ 57 mil, e terá 
40,92 metros quadrados divididos por 
dois quartos, banheiro, área de serviço, 
sala e cozinha. 

Estão previstas construções em 
todas as regiões do RN, variando entre 
14 e 40 imóveis erguidos, dependendo 
da localidade. A média de investimen-
to por município será de aproximada-
mente R$ 800 mil.

Os habitantes da zona urbano do 
interior vão ter acesso a moradia e con-
sequentemente a mais qualidade de 
vida. Paralisado há 12 anos a retomada 

do Pró-moradia só foi possível graças 
ao comprometimento do Governo que 
garantiu os recursos.

A Caixa Econômica dá suporte téc-
nico, acompanha e financia o progra-
ma, aportando recursos na ordem de 
R$ 44 milhões. Os outros R$11 milhões 
são frutos da contrapartida estadual 
via Fundo de Combate à Pobreza (FE-
COP). 

Segundo a Cehab,  os critérios 
de escolha para os municípios foram 
técnicos e seguiram fundamentos 
exigidos e apontados pela instituição 

financeira. “O déficit habitacional no 
RN  é de aproximadamente 137 mil 
casas”, garantiu Pablo Thiago Lins, di-
retor-presidente da Cehab.

Nessa primeira etapa os muni-
cípios beneficiados são: Carnaubais, 
Cruzeta, Currais Novos, Fernando Pe-
drosa, Pedro Avelino, São Rafael, São 
Vicente e Tenente Laurentino Cruz na 
Região Central. Já na Região Oriental 
Sul Arês, Baía Formosa, Espírito Santo, 
Goianinha, Macaiba, Monte Alegre, Ní-
sia Floresta, Nova Cruz, Santo Antônio 
e São Gonçalo do Amarante.

Projeto é de construir 765 unidades habitacionais em diversas cidades do Rio Grande do Norte

Governo do Estado vai investir R$ 51 
milhões na construção de casas

HABITAÇÃO 

ASCOM

MERCADO

Em maio, o teletrabalho foi 
exercido por 13,3% das pessoas 
ocupadas no Brasil, o equivalente 
a 8,7 milhões de trabalhadores, 
segundo o estudo que teve como 
base a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) 
Covid-19 do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
O dado consta na nota técnica 
Teletrabalho na pandemia: efetivo 
versus potencial, divulgada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea).

Esse percentual é menor do 
que o potencial de teletrabalho 
projetado anteriormente pelos 
pesquisadores do Ipea e do IBGE, 
que estimaram que o trabalho 
exercido de forma remota poderia 
ser possível para 22,7% das ocupa-
ções no Brasil, o equivalente a 20,8 
milhões de pessoas. 

Em maio, 84,4 milhões de pes-
soas estavam ocupadas. Dessas, 
19 milhões, 22,5%, estavam afas-
tadas de suas atividades, sendo 
que 15,7 milhões de pessoas res-
ponderam que estavam afastadas 
do trabalho devido ao distancia-
mento social, o que corresponde a 
82,9% dos afastamentos. 

Assim como no estudo ante-
rior, há uma elevada desigualdade 
nos resultados por entes federati-
vos, com o Distrito Federal apre-
sentando a maior proporção de 
trabalhadores exercendo suas ati-
vidades de forma remota (25%). 
Por outro lado, no Mato Grosso, 
somente 4,5% das pessoas ocu-
padas estavam efetivamente em 
trabalho remoto em maio.

Segundo a pesquisa, a região 
com a maior quantidade de tra-
balhadores efetivamente atuan-
do de forma remota é a Sudeste, 
com 5,1 milhões de pessoas, o 
que representa 17,2% do total de 
empregados na região. Esse mon-
tante representa 59% do total de 
ocupados remotos. Em contra-
partida, na Região Norte, apenas 
7,1% (326 mil) das pessoas ocupa-
das exerciam suas atividades de 
maneira remota. Em quantidade 
de pessoas, 3,1 milhões (36%) dos 
trabalhadores em teletrabalho 
estão no estado de São Paulo; 1,2 
milhão (13,6%), no Rio de Janeiro; 
e 685 mil (7,9%), em Minas Gerais.

“Comparando com o poten-
cial de teletrabalho calculado 
anteriormente, o Piauí, que apre-
sentara o menor percentual de 
teletrabalho potencial, é, pela 
PNAD Covid-19 de maio, o sétimo 
estado com maior percentual de 
ocupados  em atividades de forma 
remota. Ao mesmo tempo, Santa 
Catarina, estado que era o quarto 
maior potencial de teletrabalho, 
foi o 19º no percentual de ocupa-
dos efetivamente trabalhando re-
motamente”, mostra a pesquisa.

EM MAIO, 13,3% DAS 
PESSOAS OCUPADAS 
EXERCERAM 
TELETRABALHO

AUXÍLIO

 A Secretaria Municipal de 
Trabalho e Assistência Social 
(Semtas) iniciou a assinatura 
termos de responsabilidade com 
abrigos da capital potiguar. As ins-
tituições irão receber verbas para 
a manutenção das atividades. Seis 
unidades foram contempladas 
com recursos oriundos do gover-
no federal. As instituições rece-
berão três parcelas mensais de 
R$ 400 por pessoa cuidada, o que 
totaliza mais de R$ 188 mil.

Os documentos estão sendo 
assinados com o Instituto Juvino 
Barreto, Lar do Ancião Evangélico 
(LAE), Centro Integrado de Assis-
tência Social da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus do Estado 
do Rio Grande do Norte (Ciade), 
Centro Pastoral Nossa Senhora da 
Conceição, Associação Espírita 
Enviados de Jesus e Casa de Ido-
sos Jesus Misericordioso.

A verba deve ser usada em 
custeio, para aquisição de Equi-
pamentos de Proteção Individu-
al (EPIs), para ações voltadas à 
proteção social, adequações das 
acomodações individuais ou iso-
lamento de grupo de idosos.

SEMTAS REPASSA 
VERBAS PARA 
INSTITUIÇÕES QUE 
CUIDAM DE IDOSOS
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Àfrente da agência Faz 
Propaganda – que faz 33 
anos no próximo dia 15 –, 

o  jornalista e publicitário Ricardo 
Rosado fala ao Agora RN sobre os 
desafios do mercado de propa-
ganda no Rio Grande do Norte. 
Segundo ele, as empresas do setor 
estão prontas para os desafios do 
pós-pendemia. “A propaganda está 
pronta para dar sua contribuição 
na volta do crescimento econômi-
co”, disse.  Ainda na entrevista, ele 
também aborda questões como as 
“fake news”.

 AGORA RN – Jornalista e publi-
citário de muitos anos, o senhor é 
um blogueiro tão conhecido que 
teve até sua conta no WhatsApp 
recentemente clonada por margi-
nais para pedir dinheiro. Como o 
senhor viveu esse momento?

RICARDO ROSADO – De for-
ma constrangedora e com muita 
insegurança. Pra quem teve a lista 
de amigos e grupos furtada e uti-
lizada para um golpe na internet. 
Para os amigos que, mesmo me co-
nhecendo, acharam estranha a for-
ma de procurá-los e ainda pedindo 
dinheiro emprestado. Para aqueles 
que, mesmo na lista, não tenho 
tanta intimidade para um pedido 
deste. Muitos devem ter pensado:  
“Ricardo não tem essa intimidade 
comigo pra me pedir dinheiro”. 
Olha que coisa mais chata! Che-
guei a ser banido do WhatsApp. 
Mas passou, recuperei minhas 
listas, voltei a usar o WhatsApp, 
troquei senhas, agora duplas. A in-
ternet trouxe facilidades. Também 
para os bandidos. A vida segue.

AGORA – Hoje, o grande debate 
da atualidade, depois do corona-
vírus, são as fake news. Há uma 
corrente contrária à criminaliza-
ção delas por entender que existe 
embutida nessa medida uma res-
trição à liberdade de expressão. 
Outros já acham que liberdade não 
pode ser confundida com crime. O 
que o senhor acha?

RR – Não acho correto o termo 
“fake news”. E não é resistência 
aos termos em outro idioma. Se é 
falsa, não é notícia. É fofoca, mexe-
rico, intriga. Pode ser tudo, menos 

PROPAGANDA SABE ENFRENTAR 
E AJUDA NO COMBATE DA CRISE, 
DEFENDE RICARDO ROSADO

notícia. Ou pura e simplesmente é 
a opinião de alguém. Como ainda 
não inventaram, que eu saiba, um 
robô capaz de discutir política e o 
frenético dia a dia das sociedades, o 
que se quer impedir é a opinião de 
uma pessoa, de um grupo, de um 
conceito de sociedade. Portanto, 
vejo com muita preocupação esta 
investida do Congresso, de setores 
do Judiciário e da parte da própria 
mídia em querer criminalizar opi-
niões nas redes sociais, mesmo as 
mais estapafúrdias, equivocadas, 
irresponsáveis e caluniosas.

Sem levar em conta que esta 
intromissão, essa superproteção 
que os mecanismos do Estado 
pretendem impor é uma demons-
tração, para eles, de que o leitor, o 
eleitor, o povo, o cidadão comum 
não sabe definir o que é falso ou 
verdadeiro, é incapaz de formular 
um conceito próprio a partir de tu-
do que ouve, ver e ler. De construir 
um raciocínio lógico a respeito de 
temas que dizem respeito ao seu 
cotidiano. Eles acham que a recep-
ção é burra. Que o povo é gado.

É uma demonstração de ina-
ceitável tutela. A democracia e a 
Constituição asseguram a ampla 
liberdade de expressão. Se o afoito 
ou irresponsável ultrapassar os 
limites do civilizado, do razoável, 
do bom senso, tem leis que podem 
ser usadas. Calúnia, Difamação, 
Injúria estão tipificados. Não sou 
advogado, mas acho que basta 
ajustar o julgamento destes crimes 
em um tempo mais rápido. Vai re-
duzir muito a produção deste tipo 
de fofoca. Mas não acabará nunca. 

É da natureza humana.

AGORA – Como o senhor acha 
que as empresas e as entidades 
sairão dessa crise sanitária de pro-
porções épicas que vivemos?

RR – Ninguém no mundo de 
hoje saberá responder esta per-
gunta com chance real de acerto. 
O mundo não estava preparado e 
ainda não entendeu direito o que é 
e o que virá. Está tentando enten-
der. Gente, isso é de janeiro pra cá. 
É muito pouco tempo. Como espe-
rar que neste pouquíssimo tempo 
sejam dadas respostas reais se o 
Brasil anda envolvido ferozmente 
num debate entre nazismo e co-
munismo? 

Há desdobramentos sendo 
pensados, formatos nos negócios, 
tipos de relacionamentos entre 
empresas e funcionários, nova 

legislação trabalhista, talvez mu-
danças na cultura da produção 
e da proteção ao trabalhador e à 
empresa. Na verdade, no caso do 
Brasil, estamos vivendo 4 crises ao 
mesmo tempo. 

A crise política, que se arrasta 
desde o impeachment de Dilma 
Roussef e as gravíssimas denúncias 
de corrupção apuradas e denun-
ciadas. Crise agravada após a elei-
ção presidencial de 2018, quando o 
novo normal instalado na praça é a 
intolerância. 

A crise sanitária, com o adven-
to do Covid-19 a demonstração 
explícita de que o sistema de saúde 
(não somente no Brasil ou no Rio 
Grande do Norte), não tem condi-
ções de enfrentar algo tão assusta-
dor. Todas as iniciativas tomadas, 
umas eficientes e outras nem tan-
to, fazem parte de um experimento 
de erro e acerto. Torcer para que 
as práticas exitosas prevaleçam 
e a sociedade consiga sair desta 
pandemia. O trauma já existe e a 
história contará no futuro o drama 
de ter vivido em 2020.

A crise de liberdade - a pior 
de todas. Todas as gerações foram 
obrigadas a ficar em casa, tran-
cadas, impedidas de sair, circular 
livremente, ir comprar o pão ou 
tomar uma cerveja no botequim 
da esquina, cortar o cabelo, lavar o 
carro, comprar uma camiseta. Até 
janeiro deste ano isso era inimagi-
nável até para maior ficcionista do 
universo. E isso em pleno regime 
democrático. É muito difícil este 
momento. O que houve foi um cor-
te abrupto no sonho humano da 

liberdade. Sonho e prática. Solidão, 
ausência de liberdade, do direito e 
ir e vir, de decidir o que fará no seu 
dia. É o maior trauma, além da dor 
pelas milhares de mortes, eviden-
temente.

AGORA – Como publicitário, 
qual é a situação do mercado local 
durante e depois da pandemia?

RR – Peço permissão (sem 
propor ser a referência única no 
mercado) pra fazer um comparati-
vo com a empresa que dirijo, junta-
mente com minhas filhas Luanda 
e Amanda. Neste dia 15 de julho 
a Faz Propaganda completará 33 
anos de vida. Neste tempo traba-
lhou com 6 moedas diferentes, 
cortou 14 zeros na moeda, penou 
com uma inflação inimaginável  
de 82% ao mês, uma deflação de 
-2%, viveu a ebulição social de uma 
Assembleia Nacional Constituinte. 
Foram bem uns 20 ministros de 
economia, assistiu dois impeach-
ments, espantou-se com  mensa-
lão, petrolão, Lava Jato. Agora vem 
de uma recessão desde 2011.

A propaganda sabe enfrentar, 
conviver e ajudar a desatolar as 
crises. Neste tempo todo houve 
poucos lampejos de crescimento 
econômico. É claro que a situação 
hoje não é boa. Mas a propaganda 
está pronta para dar sua contribui-
ção na volta do crescimento eco-
nômico. Não há parceira melhor 
para apoiar anunciantes e consu-
midores.

É um setor da economia muito 
sensível. Sofre logo com a chegada 
da crise. E sente antes o início da 
retomada.

Seja na forma tradicional ou no 
uso das modernas mídias, no pla-
nejamento, na criatividade e nos 
resultados.

A agência é muito importante 
neste momento.

Portanto, assim como a Faz, a 
propaganda tem passado, tem pre-
sente e tem futuro.

O mercado local das agências 
vai se superar e voltar a crescer. Ao 
lado dos seus clientes. Não é um 
sonho. É trabalho real.
Há esperança.

AGORA – Em poucas palavras, 
o que o senhor diria às pessoas nes-
te momento tão delicado?

RR – Cuidem-se agora.
Se preparem que o sol há de 

brilhar mais uma vez, como ensi-
nou Nelson Cavaquinho.

Caia na gandaia depois.
O novo normal será novamen-

te ser feliz e livre.

ENTREVISTA | Jornalista e publicitário Ricardo Rosado fala sobre 
o desenvolvimento da agência Faz Propaganda, que completa 
33 anos este mês, e também aborda os desafios do mercado da 
publicidade para o período do pós-pandemia

A propaganda sabe 
enfrentar, conviver e ajudar 
a desatolar as crises. Neste 
tempo todo houve poucos 
lampejos de crescimento 
econômico. Mas a 
propaganda está pronta para 
dar sua contribuição”

“
RICARDO ROSADO
PUBLICITÁRIO E JORNALISTA

CEDIDA
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TRIBUTOS | Arrecadação no Rio Grande do Norte registrou queda de 15% em abril, ao se comparar com o 
mesmo mês de 2019, e somou R$ 442 milhões, segundo a Secretaria Estadual de Tributação (SET)

A arrecadação de impostos no Rio 
Grande do Norte registrou queda real 
(com o desconto da inflação) de 15% 
em abril, ao se comparar com o mesmo 
mês de 2019, e somou R$ 442 milhões, 
segundo informações da Secretaria Es-
tadual de Tributação (SET).

Em junho de 2020, o recolhimento 
dos impostos estaduais (ICMS, ITCD e 
IPVA) apresentou o melhor resultado 
desde março, quando o Rio Grande 
do Norte iniciou as restrições de isola-
mento social e a suspensão de diversas 
atividades econômicas. 

Segundo a SET, a partir dos dados 
do Boletim Semanal de Atividade Eco-
nômica, que foi publicado nesta quar-
ta-feira (08), o mês de maio foi o pior da 
série histórica, com redução total das 
receitas de 18,3% – e arrecadação total 
de R$ 421 milhões.

Ainda em junho, de acordo com 
o boletim, a arrecadação do ICMS – 
principal imposto recolhido no terri-
tório potiguar – caiu 18%, saindo dos 
R$ 465 milhões em 2019 para os R$381 
milhões este ano. 

Com esse resultado até então, 
junho de 2020 fica marcado como 
o mês em que houve o menor reco-
lhimento de ICMS desde o início da 
pandemia e da implantação das me-
didas restritivas.

Os dados apontam que houve au-
mento gradativo em perdas desde abril 

de 2020, no comparativo com os mes-
mos meses do ano passado. No quarto 
mês de 2020, o recolhimento de tributo 
caiu 14% e, em maio, 16%. 

No entanto, os dados apontam pa-
ra uma leve retomada na arrecadação. 
Na última semana de análise, de 22 a 
28 de junho, houve aumento de 1,6% 
em relação à semana anterior, regis-
trando movimento econômico diário 
médio de aproximadamente R$ 71,74 
milhões.

Um dos pontos positivos do mês 
de junho foi o desempenho positivo 
do setor atacadista, com o incremento 
na arrecadação do ICMS foi de 15% 

na comparação entre 2020 (R$ 88 mi-
lhões) e 2019 (R$ 76 milhões).

“Após queda acentuada do movi-
mento econômico a partir da última 
semana do mês de março, percebe-se 
uma lenta recuperação na economia 
potiguar a partir do mês de maio. Es-
pecificamente na última semana de 
análise (22 a 28 de Junho) vê-se uma 
redução de 4,38% do volume transacio-
nado pelas empresas do Rio Grande do 
Norte em relação à semana imediata-
mente anterior, alcançando patamar 
de R$ 257,18 milhões em operações 
diárias”, informou o boletim da Secre-
taria Estadual de Tributação.

Em junho de 2020, a arrecadação de impostos foi de R$ 442 milhões no RN

O Tribunal de Contas do Estado 
do Rio Grande do Norte (TCE), em 
parceria com o Instituto Rui Barbosa, 
promoveu nesta quarta-feira (08), em 
formato virtual, o IV Fórum Nacional 
de Auditoria, que discutiu temas re-
lacionados às Normas Brasileiras de 
Auditoria no Serviço Público (NBASP) 
e abordou as ações de enfrentamento 
à Covid-19 em estados e municípios. 
O evento teve 1,1 mil inscritos e 1,7 mil 
visualizações, com pico de 800 visuali-
zações simultâneas

O presidente do TCE, conselheiro 
Poti Júnior, fez a abertura do Fórum, 
lembrando que “o País chegou a um 
momento estratégico na pandemia 
do novo coronavírus, quando todo o 
controle externo tem se desafiado a 
atuar, diuturnamente, de forma sig-
nificativa, para o enfrentamento de 
tão grave crise”. 

Ele destacou que, na sessão ple-
nária do dia anterior, o TCE aprovou 
a resolução n° 010/2020, que dispõe 
sobre a adoção das Normas Brasileiras 
de Auditoria do Setor Público.

Ainda na abertura o conselheiro 

Gilberto Jales, mediador do evento, 
observou o aspecto técnico do Fórum. 
“Além de disseminar informações, este 
Fórum busca capacitar os servidores, 
aperfeiçoando os trabalhos realizados 
com relação às novas normas de audi-
toria”, disse. 

O conselheiro do TCM de Goiás e 
presidente do Conselho Nacional dos 

Presidentes dos Tribunais  de Contas 
do Brasil, Joaquim Castro, elogiou a 
iniciativa do Fórum, ressaltando o 
papel integrador que fortalece o sis-
tema de controle externo e enfatizou 
a importância, neste momento, de 
avaliar as políticas públicas para que 
se possa medir o resultado daquilo 
que foi investido. 

Atividade capacitou servidores de Tribunais de Contas na área de auditoria de todo o país

Fórum Nacional de Auditoria debate 
políticas públicas para  a Covid-19 

TCE

TCE

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

*REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 013/2020

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1229/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE KIT ALIMENTAÇÃO, A SER ENTREGUE AOS 
ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DIANTE DA PANDEMIA DA 
COVID-19 (CORONAVÍRUS) NOS TERMOS DA LEI Nº 13.987/2020.
Na matéria publicada no jornal AGORA RN, dia 08/07/2020, Pág 11, Edição 837.
ONDE SE LÊ: torna público que irá realizar no dia 14/07/2020 às 08h30min,
LEIA-SE: torna público que irá realizar no dia 15/07/2020 às 13h00min.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
OFÍCIO ÚNICO EXTRAJUDICIAL DE AFONSO BEZERRA-RN 

RUA: BALTAZAR DA ROCHA BEZERRA, Nº 05, CENTRO - FONE: (84) 3533 – 2381 
ANA KARLA MELO LIMA -  Tabeliã Pública 

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 
A Notária e Registradora Pública do Ofício Único de Afonso Bezerra/RN faz saber, com base no Art. 216-A da 

Lei 6.015/73 e Provimento 145 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte/RN, que foi 
protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de usucapião ORDINÁRIO. 
Solicitante: ARIOSVALDO MELO DA SILVA (CPF/MF N° 035.531.294-84);  
Área objeto da usucapião: “Uma área denominada “Fazenda Boa Esperança”, encravada neste Município de Afonso 
Bezerra/RN, com uma área total de 6,3210 ha e Perímetro (m): 1.398,85 m, com as seguintes características: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice D1, de coordenadas N: 9.403.249,35 m e E: 739.703,87 m; situado na cerca com o Rio 
Assu; deste, segue confrontando com o Rio Assu, com azimute de 154°53'56'' e distância de 113,47 m até o vértice D2, de 
coordenadas N: 9.403.146,59 m e E: 739.752,01 m; situado na cerca do Rio Assu com Francisco Diassis dos Santos; deste, 
segue confrontando com Francisco Diassis dos Santos, com azimute 105°11’16'' e distância de 364,88 m, até o vértice D3, 
de coordenadas N: 9.403.050,99 m e E: 740.104,15 m; com o azimute 104°40’45” e distância de 112,19 m, até o vértice D4, 
de coordenadas N: 9.403.022,56 m e E: 740.212,68m; com azimute de 107°23'24'' e distância de 66,08 m, até o vértice D5 
de coordenadas N: 9.403.002,81 m e E: 740.275,74 m; situado na cerca de Francisco Diassis dos Santos com Estrada 
Carroçável; deste, segue confrontando com Estrada Carroçável, com o azimute 6°12'01'' e distância de 125,78 m, até o 
vértice D6, de coordenadas N: 9.403.127,86 m e E: 740.289,32 m; com azimute de 282°20'33'' e distância de 64,79 m até o 
vértice D7, de coordenadas N: 9.403.141,71 m e E: 740.226,03 m; com azimute 283°26' 11'' e distância de 430,32 m, até o 
vértice D8, de coordenadas N: 9.403.241,70 m e E: 739.807,49 m; com azimute de 196°10'42'' e distância de 19,68 m, até o 
vértice D9, de coordenadas N: 9.403.222,80 m e E: 739.802,01 m; com azimute 285°08’02'' e distância de 101,66 m até o 
vértice D1, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39 WGr, 
tendo como S.G.R. (Sistema Geodésico de Referência)  o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 
foram calculados no plano de projeção UTM, conforme Planta e Memorial Descritivo devidamente assinado pelo Técnico em 
Edificações Responsável, Sr. David Darlan Rocha – CREA n° 211.370.255-0, ART n° RN20180182335.” 
Conforme o Art. 9 do Provimento 145-Corregeodria Geral do TJ/RN, ficam terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 
 

Afonso Bezerra/RN, 07 de Julho de 2020. 
ANA KARLA MELO LIMA -  Notária e Registradora  

 

 

 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 28/07/2020, às 10:40hs / 2º Público Leilão: 30/07/2020, às 10:40hs 

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Ba-
rão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por 
BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, 
Presencial e/ou Online, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com 
Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: Um (01) Apartamento 
residencial nº 2006, no 20° pavimento tipo da “Torre 03 – Florença” integrante do “Condomínio Vita Resi-
dencial Clube”, situado na Avenida dos Caiapós, nº 121, no bairro de Pitimbu, zona sul, na Circunscrição 
Imobiliária da 3ª Zona de Natal/RN, com 99,424m² de área total construída ma is descoberta, sendo 
55,000m² de área privativa coberta edificada, 9,470m² área comum coberta edificada e 34,954m² de 
área comum descoberta, composto de sala de estar e jantar, uma suíte, um estúdio, dois banheiros, co-
zinha, área de serviço e varanda cob erta, abrangendo a fração ideal de 0,001009, com direito ao uso de 
01 (uma) vaga, localizada na garagem coletiva do edifício. Imóvel objeto da Matrícula nº 45.502 do Re-
gistro de Imóveis 3ª Zona da Comarca de Natal/RN. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: : R$242.986,79(-
Duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos); 2º 
PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$195.370,93 (Cento e noventa e cinco mil, trezentos e setenta reais 
e noventa e três centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão 
do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  lavratura  e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel  será 
entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do ar-
rematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: : CLEIDE PEREIRA DA SILVA, 
brasileira, viúva, auxiliar de enfermagem, nascida em 03/04/1957, portadora da Carteira de identidade 
de nº 297961, expedida pela SSPDS/RN em 02/12/2010 e inscrita no CPF sob o nº 199.339.324-20, re-
sidente e domiciliada à Rua Manoel Miranda, nº 1598, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59.037-250, intimado(s) 
da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamen-
te, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 604.010/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará 
realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020, tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU 
ORIGINAL DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO) .  LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras 
Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10 DE JULHO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM 
DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 23 DE JULHO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 
23 DE JULHO DE 2020 ÀS 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, 
edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário 
das 07hs00min às 13hs00min,  de segunda a sexta- fe i ra,  como também nos s i tes: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de julho de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 626.024/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 27 de julho de 2020, às 08h00min, na Sala de Licitações, 
localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a tomada de preços nº 
005/2020, do tipo empreitada global por preço global, com participação exclusiva de ME, EPP e MEI, 
visando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação à 
paralelepípedos no Povoado Recanto e pavimentação à paralelepípedos com drenagem superficial 
no Trecho da Rua Francisco Clementino de Azevedo, ambas em Município de Jardim do Seridó/RN. 
O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro 
de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no 
horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no endereço eletrônico: 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão prestadas pelo e-
mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 08 de julho de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

Arrecadação de impostos no RN 
despenca 15% em junho, diz SET
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A data do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) será di-
vulgada ainda esta semana pelo 

Instituto Nacional de Estudo e Pesqui-
sas Educacionais (Inep). A prova deve 
ficar para janeiro de 2021. O mês foi 
defendido por secretários de educação 
e universidades em reuniões com o go-
verno. A direção do Inep deve acatar a 
sugestão.

A prova foi adiada pelo Ministé-
rio da Educação (MEC) por causa da 
pandemia do coronavírus. Mais de 5,8 
milhões de estudantes estão inscritos. 
Em enquete realizada a pedido do ex-
-ministro Abraham Weintraub, a maior 
parte dos estudantes (49,7%) votou pa-
ra que o Enem fosse apenas em maio 
do ano que vem. Outros 35,3% optaram 
por janeiro. 

No entanto, depois que Weintraub 
foi demitido, a direção do Inep não se 
comprometeu em seguir o resultado 
da pesquisa e anunciou que ouviria re-
presentantes dos Estados e do ensino 
superior para tomar uma decisão. 

Segundo fontes que estavam pre-
sentes às reuniões feitas com o Inep, 
maio também foi considerado um mês 
inviável pela maioria do grupo, pelo 
que causaria ao calendário do ensino 

superior. O presidente do Inep, Alexan-
dre Lopes, já declarou também que a 
data faria com que os estudantes e as 
universidades perdessem um semestre 
de ensino superior.

Isso porque, depois do Enem, da 
correção e da divulgação dos resulta-
dos, o que leva praticamente dois me-

ses, é preciso ainda que as notas sejam 
colocadas no Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), o sistema online do MEC 
que seleciona estudantes para as vagas 
nas universidades públicas. A nota da 
prova também é necessária para se 
concorrer à bolsa no ProUni e para o 
Fies, o financiamento estudantil, am-

bos programas federais.
As universidades particulares tam-

bém não querem um Enem tão tarde 
porque os estudantes esperam o resul-
tado da prova e do Sistema de Seleção 
Unificada para ver se conseguiram vaga 
em instituições públicas e só depois par-
tir para uma privada. O exame em maio 
prejudicaria mais ainda um mercado já 
fragilizado, com perda de estudantes e 
alta inadimplência por causa da pande-
mia.  “80% dos estudantes que partici-
param da enquete pediram para fazer 
a prova em 2021. Eles tinham duas 
opções: janeiro e maio. Com base nes-
sa opção, vamos conversar, mas a data 
pode ser diferente da data da enquete”, 
afirmou Lopes ao divulgar o resultado 
da enquete.

A opção de fazer a prova em de-
zembro também foi descartada nas 
reuniões porque os secretários de Edu-
cação querem mais tempo de aula para 
preparar os estudantes para o Enem. 

As escolas, de forma presencial, 
devem retornar apenas em agosto 
no Estado do Rio Grande do Norte. A 
intenção é que se aproveite 2020 até o 
fim, com aulas até perto do Natal. Por-
tanto, o Enem ficaria para janeiro ou, 
no máximo, para início de fevereiro. 

Inep estuda marcar provas do 
Enem para janeiro de 2021
EDUCAÇÃO | Data do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será divulgada ainda esta semana pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas 
Educacionais (Inep); janeiro de 2021 foi defendido por secretários de educação e instituições de ensino superior em reuniões com o governo

Segundo o MEC, mais de 5,8 milhões de estudantes estão inscritos para o Enem

O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou com uma ação 
civil pública para que o Institu-

to Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) – autarquia 
federal vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente – reverta a decisão de transfe-
rir a gestão da Floresta Nacional (Flona) 
de Assu, na região oeste do Rio Grande 
do Norte,  para a cidade de Mossoró. O 
MPF alega que a mudança não passou 
por debate e tende a prejudicar a organi-
zação e fiscalização da unidade.

Segundo o MPF, a portaria 
433/2020 do ICMBio instituiu o Núcleo 
de Gestão Integrada (NGI) de Mossoró, 
que reunirá também a administração 
de outras duas unidades de conserva-
ção (UCs): Esec do Castanhão e Parna 
da Furna Feia. Embora o documento 
fale em maior integração do trabalho 
e otimização de recursos, o procurador 
da República Victor Queiroga alerta 
que a decisão foi tomada sem qual-
quer debate técnico prévio, em meio 
à situação excepcional da pandemia, 
e representará redução na proteção 
da floresta, uma vez que os servidores 

seriam transferidos para Mossoró.
“Se um dos argumentos utilizados 

para a criação do NGI Mossoró é a oti-
mização de recursos, como imaginar 
que a autarquia arcará com custos de 
diárias, combustíveis e outras despesas 
para que servidores se desloquem os 70 
km de Mossoró até Assu (o município 
onde se encontra a unidade e cujo no-

me é escrito de forma diferente do vale) 
para fiscalizar a Flona?”, questiona o 
procurador.

Além disso, unidades maiores que 
a de Assu ou mais próximas a Mossoró 
do que a do Castanhão (que fica a 213 
km) não foram incluídas. 

Para o Ministério Público Federal, 
a integração de Unidades de Conser-

vação em uma única estrutura deveria 
respeitar, além da proximidade, a ca-
racterística dessas áreas.

Na ACP, o Ministério Público Fede-
ral afirma não poder ignorar as recen-
tes declarações do ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, que durante 
uma reunião interministerial declarou 
ser esse momento da pandemia o ideal 
para “ir passando a boiada” e mudar 
todo o regramento ambiental, longe 
da atenção da opinião pública. Para 
o procurador, é perceptível o objetivo 
de “destruir o arcabouço normativo 
existente no Brasil acerca da defesa 
do meio ambiente, em uma manifesta 
oposição ao princípio do desenvolvi-
mento sustentável”.

No caso da Flona de Açu, Segundo 
o MPF, as decisões podem representar 
graves riscos. “Na contramão da ne-
cessidade de um processo de fortale-
cimento da unidade, o ICMBio busca 
‘cortar o mal pela raiz’, acabando com 
a própria estrutura fiscalizatória na 
unidade”, lamenta Victor Queiroga, 
que teme que se estabeleça uma fisca-
lização de “faz de conta”.

MPF diz que mudanças na unidade de conservação representam riscos à preservação do local

AÇÃO

ICMBIO

PROTEÇÃO

Em municípios com prefeitas 
mulheres, a taxa de mortalidade 
entre crianças com até 5 anos de 
idade é menor do que em locais 
onde os mandatários são do gê-
nero masculino. O destaque é de 
um estudo publicado na revista 
Health Affairs, de autoria de pes-
quisadores da Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), 
Universidade dos Andes e Banco 
Interamericano de Desenvolvi-
mento (BID).

Entre 2000 e 2015, a taxa, 
calculada a cada 1 mil nascidos 
vivos, caiu de 25,1% para 13,6%, 
em 3.167 municípios analisados. 
Como critério de delimitação dos 
municípios, escolheram-se aque-
les que apresentavam menos de 
10% de dados faltantes. No perí-
odo avaliado, a participação femi-
nina em prefeituras foi ampliada 
de 4,5% para 9,7%. 

Para o mesmo intervalo, tam-
bém observou-se a cobertura dos 
programas Bolsa Família e Estra-
tégia de Saúde da Família, capa-
zes de gerar mais proteção social. 
A variação foi, respectivamente, 
de 9,6% para 15,3% e de 25,2% 
para 54,7%, no âmbito municipal.

Acrescentando ao cruzamen-
to dos dados dos programas, os 
pesquisadores associam, ainda, 
a presença de mulheres no Poder 
Legislativo à melhora no índice 
de mortalidade. Para tanto, foram 
consideradas deputadas estadu-
ais e deputadas federais, excluin-
do-se senadoras, e a conclusão 
também foi de que um fator influi 
no outro.  “O fato de se ter uma 
mulher eleita como prefeita esta-
va associado a uma redução signi-
ficativa de mortalidade de crian-
ças menores de 5 anos de idade, 
de 0,027 pontos percentuais. Além 
disso, o fato de se ter uma parcela 
de mulheres na legislatura esta-
dual, de 20% ou mais, estava asso-
ciado a uma diminuição de 0,038 
pontos percentuais”, diz o estudo.

Outra colocação feita é de que 
a atuação de lideranças políticas 
do gênero feminino também con-
tribuem para diminuir índices co-
mo mortalidade materna, gravi-
dez precoce, casamento infantil e 
para expandir a cobertura vacinal.

ESTUDO RELACIONA 
PRESENÇA FEMININA 
NA POLÍTICA À QUEDA 
NA MORTALIDADE

MPF abre ação civil para apurar mudanças na 
gestão de área ambiental no Rio Grande do Norte
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AHAYÁ REALIZA “EDIÇÃO VIRTUÁ” 
MANTENDO A ESSÊNCIA DAS 
TRADIÇÕES NORDESTINAS

MÚSICA | Festa virtual levará a essência das tradições nordestinas à casa
dos telespectadores com uma programação repleta de artistas locais

A pandemia do novo coronavírus afetou diretamente 
todos os setores da economia e mudou a forma de 
viver em sociedade. Mas a tradição das festas de São 

João permanece viva, e no mês de julho ainda acontecerá 
um arraiá especial, ou melhor: o AHayá Virtuá! 

O AHayá Virtuá acontecerá neste sábado (11), em forma-
to de live, com 8 horas de transmissão ao todo – cumprindo 
todas as determinações de segurança sanitária.

A festa virtual levará a essência das tradições nordes-
tinas à casa dos telespectadores com uma programação 
repleta de artistas locais. A apresentação será por conta 
de Haylene Dantas e Rodrigo Bico, e entre as atrações 
estão a Companhia Caçuá de Teatro de Mamulengo (Cur-
rais Novos) com atividade recreativa junina voltada pa-
ra o público infantil (em especial grupos autistas), forró 
pé de serra com Nida Lyra e Forró do Severo (Mossoró), 
Khrystal e Chico César. No after, a discotecagem do DJ 
Opa Bruno.  

A transmissão contará com linguagem em libras, ações 
promocionais para os inscritos no canal e contrapartida so-
cial, através das doações via QR Code, para a Associação dos 
Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte (Apaarn) 
e para os pro� ssionais da cultura afetados economicamente 
pela pandemia.

O público amante das tradições juninas já pode preparar 
o traje matuto, se inscrever no canal Nosso São João e seguir 
o per� l @ahayaderua no Instagram para entrar no clima e 
� car por dentro das novidades.

SOBRE
O AHayá surgiu em 2017 na capital potiguar focado na 

preservação e reinvenção da memória cultural do arraiá po-
pular de rua, promovendo uma festividade de acesso gratui-
to dedicada à celebração dos laços comunitários através dos 
tradicionais símbolos juninos, sendo realizado como uma 
iniciativa independente em suas três edições anteriores.

Acesse o canal “Nosso São João” do YouTube,
a partir da leitura do QR Code abaixo

Cantora KhrystalCantor Chico César
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daniela.freirecosta@yahoo.com.br

PREPARA
As eleições já têm data 

para acontecer, e o PSDB no 
RN entrou na fase � nal de ouvir 
pré-candidatos para debater 
os formatos de campanha 
em 2020. A� nal de contas, as 
eleições deste ano não serão 
como “dantes”. Agora, é a vez 
do “novo normal”.

COMUNICAÇÃO SEM 
AGLOMERAÇÃO

E já em clima de “novo 
normal”, o partido, comandado 
aqui no Estado pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira 
de Souza, vai promover lives 
em redes sociais com técnicos 
jurídicos e pro� ssionais em 
comunicação de marketing 
para debater as novas regras 
eleitorais e campanha de 2020.

RESPONSABILIDADE
“Tomamos essa iniciativa 

para colaborar com o 
crescimento do partido. O 
PSDB agora tem mais de 50 
prefeitos e vice-prefeitos, além 
de ter triplicado o número de 
vereadores em todas as regiões 
do Estado”, explicou Ezequiel.

NOVAS IDEIAS
As convenções acontecerão 

em agosto e setembro “e 
todos os pré-candidatos do 
PSDB terão informações e 
ideias novas para debater 
de forma que não façam 
aglomeração, como recomenda 
às autoridades em saúde”, 
segundo garantiu o deputado.

COBRANÇA
“O governo está fazendo 

sua parte. Cobramos e 
exigimos que a sociedade faça 
a parte dela”. A a� rmação é da 
governadora Fátima Bezerra, 
ao comentar sobre a suspensão 
da retomada parcial das 
atividades econômicas, nesta 
terça-feira.

AJUDA
O deputado estadual 

Hermano Morais (PSB) está 
solicitando ao Governo do 
Estado e à Secretaria Estadual 
de Tributação (SET) a isenção 
do ICMS para taxistas, até o 
� m deste ano. A � nalidade é 
mitigar os prejuízos para o 
segmento na conjuntura atual 
de di� culdades e abrir mais 
possibilidades de equilíbrio 
� nanceiro, a exemplo do que 
foi concedido às empresas de 
ônibus.

DESCONTO QUE 
PODE SER ESTENDIDO

No último dia 23, a 
Prefeitura do Natal e o Governo 
do Estado selaram um acordo 

DANIELAFREIREDANIELA

Vereadora Eleika Bezerra em mais um 
dia de “home offi ce” para participar de 
debate na sessão remota da Câmara 
Municipal de Natal. Em pauta, o
enfrentamento da Covid-19

Primeira dama do Legislativo potiguar, a bela Ingrid Maciel 
retomando a rotina após o período de isolamento total

RÁPIDAS
>>Deu em Miriam Leitão: O 

resultado de maio do varejo deve 
puxar para cima as projeções para 
o PIB, que previam queda de dois 
dígitos no segundo trimestre.

>>Vendas do varejo cresceram 
13,9% em maio, mas ainda não 
recuperaram perda acumulada.

>>Universidades como Harvard 

para reabrirem o quanto antes.
>>Rota da contaminação: 

“Nos últimos 14 dias, Bolsonaro 
se aglomerou e interagiu, sem 
máscara, com centenas de pessoas. 
Além de reuniões, presidente 
viajou a 4 estados e participou de 8 
cerimônias e 3 encontros coletivos”, 
deu na Folha.

e o Massachussets Institute of 
Technology (MIT) afirmaram 
nesta quarta-feira que vão à 
Justiça contra plano de Trump de 
suspender vistos de estudantes 
estrangeiros. A medida anunciada 
pelo presidente americano é vista 
como pressão sobre universidades 

para reduzir os tributos 
incidentes sobre o transporte 
público na capital potiguar. 
Pelo acerto, a prefeitura vai 
reduzir em 50% a cobrança 
sobre o ISS, e o Governo 50% 
sobre a taxação de ICMS de 
combustíveis.

ABANDONO
A falta de empatia 

impressiona, mas é a 
realidade: Bolsonaro vetou 
a obrigatoriedade do Poder 
Público de, durante a 
pandemia, fornecer água, 
comida e leitos emergenciais 
para índios dentro da lei que 
de� ne medidas para combater 
o avanço do coronavírus entre 
indígenas, quilombolas e 
comunidades tradicionais.

ÓDIO EM TODOS OS LADOS
A jornalista Vera 

Magalhães foi certeira quando 
comentou, em texto intitulado 
“Bolsonarice contagiosa - Tal 
qual um vírus, impostura 
do presidente infecta o 
País”, sobre as publicações 
desejando a morte de 
Bolsonaro, não apenas na 
internet, mas até mesmo em 
colunas de jornais.

CONTRADIÇÃO
“A notícia de que Jair 

Bolsonaro, depois de tanto 
desa� ar as regras do bom 
senso em uma pandemia, 
foi contaminado pelo novo 
coronavírus de� agrou um 
outro surto: a ira irracional 
daqueles que colocam 
adesivos antifascistas em 
seus per� s nas redes sociais 
e passaram a desejar a morte 
do presidente da República”, 
escreveu ela ao Estadão.

PERGUNTAS QUE NÃO CALAM
E uma questão que surgiu 

com força nas redes sociais: 
por que Bolsonaro não queria 
mostrar exames negativos para 
a covid-19 e agora fez questão 
de noticiar que positivou 
para a doença? Outro ponto 
a ser analisado é: por que nos 
exames negativos o presidente 
utilizou pseudônimos para 
assinar os testes e no positivo 
botou o seu nome mesmo?

IRRESPONSÁVEL 
DE PROPÓSITO

“Máscara é ‘coisa de v.”, 
dizia Bolsonaro na frente de 
visitas, segundo a jornalista 
Mônica Bergamo. Ele, 
inclusive, se recusava a usar 
máscara e fazia questão de 
se aproximar e apertar a mão 
das pessoas. Quantos podem 
ter sido contaminados com 
essa atitude irresponsável do 
presidente da República?
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Globo aprova segunda
temporada de “Cine Holliúdy”

Imaginou uma estação espacial norte-americana 
cair aqui no Brasil? Pois é, isso irá acontecer, mas na 
� ctícia Pitombas, interior do Ceará e acabar com a 
pacata vidinha de seus moradores. É por aí que vai 
seguir a nova temporada de “Cine Holliúdy”, escrita 
por Márcio Wilson e Cláudio Paiva, com direção de 
Patrícia Pedrosa e Halder Gomes.

O projeto, em 11 episódios, foi aprovado pela 
Teledramaturgia da Globo, mas, a exemplo de quase 
tudo, ainda não é possível cravar o início de suas 

gravações. Na trama, a “queda” da Skylab na Pitombas, 
do início dos anos 1970, altera drasticamente a rotina 
do seu povo, motivando uma série de medidas de 
segurança. Máscara e distanciamento social entre elas. 
Qualquer semelhança com os dias de hoje não será 
mera coincidência.

No elenco, Edmilson Filho, Leticia Colin, Heloisa 
Périssé e Matheus Nachtergaele.

A primeira temporada começou a ser reprisada 
terça-feira na Globo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

EM TEMPO
A Skylab, primeira estação espa-

cial dos Estados Unidos, foi lançada 
em 14 de maio de 1973.

Em julho de 1979, ela entrou 
novamente na atmosfera da Terra e 
se desintegrou. Pedaços dela caíram 
no oceano Índico e no sudoeste da 
Austrália.

CONFIRMADO
Na Record já existe a decisão 

que “Escrava Mãe”, novela escrita 
por Gustavo Reiz e direção de Ivan 
Zettel, será a substituta de “Escrava 
Isaura” na faixa das 15h15.

Em seu elenco, entre outros, 
Gabriela Moreyra, � ais Fersoza, 
Pedro Carvalho, Fernando Pavão, 
Milena Toscano, Lidi Lisboa, Luiza 
Tomé, Adriana Lessa e Zezé Motta. 
Estreia em agosto.

NOVA DIREÇÃO
A Band só nos próximos dias irá 

tornar o� cial, porém Denis Gavazzi 
já pode ser anunciado como seu 
novo diretor de esportes. Mas já é 
de fato.

Isso, independentemente das 

funções que, há alguns anos, ele 
desempenha no BandSports.

JORNALISMO
O “Jornal da Record” trabalha 

em três novas séries especiais, com 
os repórteres Lúcio Sturm e Leandro 
Stoliar, além de outros pro� ssionais, 
todos observando cuidados. 

A primeira, sobre trabalho, 
também destaca a função dos 
motoboys, essencial neste período 
de pandemia. Outra, pessoas que 
sobreviveram a graves acidentes e 
tiveram uma segunda chance. Por 
última, uma relacionada à retomada 
das aulas.

STREAMING
“Jugar con Fuego”, versão 

hispânica de “Amores Roubados”, 
chegará no � m do ano ao Globoplay. 
A série, produzida pela Telemundo 
com a Globo e já exibida nos Estados 
Unidos, entrou para o catálogo 
da Net� ix em 31 de maio do ano 
passado.

Aqui, no Brasil, só não foi dis-
ponibilizada até agora devido a um 
acordo entre as duas empresas.

HASSUM DRIVE-IN
Leandro Hassum vai iniciar uma 
série de apresentações do seu 
stand-up comedy, solo, na versão 
drive-in.
Estreia domingo, às 20h, no 
Allianz Park, em São Paulo, e na 
sequência, Rio de Janeiro – Cida-
de das Artes, dias 17, 18 e 19. 

DIVULGAÇÃO

 O programa “Fox Sports Rádio”, do 
Benjamin Back, assumiu a liderança 
dos canais esportivos, em seu horário 

de exibição, faixa da tarde.
 Curioso é que o SporTV está 

com muitas horas de programação 
gravada...

 ... Praticamente a tarde toda.
  Estudante do curso de Imagem e 

Som, Bruno Gonçalves, de São Paulo, 
foi o vencedor da segunda edição 

do “Projeto Sexy Hot Produções por 
Universitários”...

  ... O trabalho tem como objetivo 
trazer novos olhares para a indústria 

de fi lmes adultos.
 Na segunda-feira, 15h, coletiva 
on-line do “Top Chef” na Record. 

Imprensa convocada.
 Turner produziu uma promo para a 

reta fi nal da Champions League...
 ... Disputa em mata-mata, quartas-

de-fi nal, semifi nal e fi nal, jogo único...
  ... Em Lisboa, a partir de 7 de 

agosto.
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RAFAEL RIBEIRO 

A Copa do Nordeste já tem data 
para o reinício. Será no dia 21 
deste mês, e com uma novida-

de: todos os jogos serão disputados em 
Salvador. A capital baiana vai sediar as 
16 partidas restantes da competição.

De acordo com a CBF, será o pri-
meiro torneio entre clubes de estados 
diferentes a ser realizado em sede úni-
ca. A CBF deve confirmar a tabela em 
até 48 horas

A tabela da competição, os proto-
colos de saúde e os estádios que rece-
berão os jogos ainda não foram defini-
dos. A Arena Fonte Nova, o Barradão e 
o Pituaçu são os candidatos naturais a 
sediarem as partidas.

Reunindo 16 clubes, a Copa do 
Nordeste ainda tem cinco datas para 
realizar seus jogos. Será finalizada no 
dia 4 de agosto. Desta forma, vai evitar 
conflitos de tabela com o Campeonato 
Brasileiro, a ser retomado no dia 9. As 
Séries B e C voltarão um dia antes.

A Copa do Nordeste havia sido pa-
ralisada em razão da pandemia do no-

vo coronavírus. Os times foram impe-
didos de jogar a oitava e última rodada 
da primeira fase. Os quatro melhores 
de cada grupo avançarão às quartas de 
final, com jogos únicos tanto nas quar-
tas quanto nas semifinais. A final será 
disputada em dois jogos.

Quando parou, a competição ti-
nha o Fortaleza como líder do Grupo 
A, com 14 pontos. Em seguida, vinha 
o Bahia, com a mesma pontuação. 
Ambos já estão garantidos na fase se-
guinte da competição. 

No Grupo B, a primeira posição 
pertence ao Confiança, com 13. O 
Vitória aparece em segundo, com os 
mesmos 13 pontos. As duas equipes 
ainda não confirmaram a classificaçã.

O retorno aos gramados, contudo, 
poderá render disparidades nos jogos. 
Isso porque dos 16 times da Copa do 
Nordeste, dois ainda não retornaram 
aos treinos: River-PI e Imperatriz. Já 
Ceará e Fortaleza foram as primeiras 
equipes da região a retomar as ativi-
dades.

Com jogos somente em Salvador, 
Copa do Nordeste voltará no dia 21
DEFINIÇÃO | Após nova reunião entre dirigentes dos clubes, da Liga do Nordeste e da Confederação Brasileira de Futebol, ficou acertado que a competição voltará a se disputada 
apenas com jogos na capital baiana e terá a final ocorrendo em 4 de agosto; CBF anunciou que a tabela final dos jogos para as 16 equipes envolvidas será definido em até 48 horas

Retomada da Copa do Nordeste foi definida para evitar conflitos com o Brasileirão 2020, a ser retomado em 9 de agosto

O governador de São Paulo, João 
Doria, liberou a retomada do 
Campeonato Paulista para o 

próximo dia 22. Ele afirmou que os 
jogos serão com os portões fechados 
e disputados somente em cidades que 
estejam na faixa amarela do plano es-
tadual de retomada das atividades no 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus. A final do torneio está 
prevista para o dia 8 de agosto.

“O Centro de Contingência da 
Covid-19 aprovou, em conjunto com 
a Federação Paulista de Futebol, com 
assistência médica da Federação Pau-
lista de Futebol, o novo protocolo da 
retomada do Campeonato Paulista. Os 
jogos deverão ocorrer obrigatoriamen-
te em cidades que estejam na fase ama-
rela do Plano São Paulo e em estádios 
sem a presença da torcida”, afirmou 
Doria.

O governo também comentou que 
a final do Estadual será no dia 8 de 
agosto, na véspera, portanto, do início 
do Campeonato Brasileiro, previsto pa-
ra o dia 9. O Paulistão foi interrompido 
em 16 de março a duas rodadas para o 
final da primeira fase. 

O coordenador do Centro de 
Contingência do Coronavírus, Paulo 
Menezes, elogiou o protocolo médico 

apresentado pela FPF, em especial 
pela apresentação de diferentes zonas 
de exclusão dentro dos estádios e pelo 
cuidado com testes. “Estamos lidando 
com uma situação de baixo risco de 
contágio, pela excelente condição físi-
ca e de saúde dos jogadores”, disse.

As diferentes zonas de exclusão 
estão divididas em três áreas. A azul 
corresponde ao campo e ambientes 
internos do estádio, como os vestiá-
rios. Só poderão circular nesse setor 
jogadores, técnicos e pessoas direta-

mente envolvidas na partida. A ama-
rela compreende as arquibancadas, 
cabines e portões, locais que terão a 
presença de cinegrafistas e profissio-
nais do árbitro de vídeo. A zona ver-
melha é a parte externa dos estádios, 
ocupada por seguranças, motoristas 
e policiamento. Estão previstas as 
presenças de 200 pessoas trabalhando 
a cada jogo. A liberação veio um dia 
depois de a FPF enviar ao governo um 
pedido para o recomeço do Estadual 
no próximo dia 22. 

 Final do Campeonato Paulista de 2020 está marcada para acontcer no dia 8 de agosto

Jogos do Campeonato Paulista 
serão retomados no próximo dia 22

SÃO PAULO

DANIEL VORLEY/AGIF

DIVULGAÇÃO

Alvo de seguidos rumores e 
especulações nos últimos me-
ses, Fernando Alonso enfim 

fará o seu retorno à Fórmula 1. Nesta 
quarta-feira, o piloto espanhol foi 
confirmado pela Renault para voltar 
à categoria em 2021. O bicampeão vai 
pilotar pela mesma equipe pela qual 
faturou seus dois títulos mundiais na 
categoria, em 2005 e 2006.

Alonso estava afastado da F-1 
há dois anos, quando encerrou sua 
frustrada passagem pela McLaren, 
ao fim de 2018. Na época, ele havia 
deixado em aberto a possibilidade 
de um retorno a curto ou médio pra-
zo. Desde sua “aposentadoria”, seu 
nome era motivo de especulações, 
principalmente em momentos de 
negociação das grandes equipes com 
seus pilotos.

“A Renault é a minha família, é 
onde tenho minhas melhores me-
mórias na Fórmula 1, com o bicam-
peonato. Mas agora quero olhar para 
a frente”, disse o espanhol. “É uma 
grande fonte de orgulho e imensa 
emoção voltar ao time que me deu a 
chance de começar minha carreira e 
agora me dá a oportunidade de vol-
tar ao mais alto nível.”

Alonso retornará à F-1 com 
status de veterano, e com maior ba-

gagem. Prestes a completar 39 anos, 
no dia 29 deste mês, o espanhol tem 
agora no currículo mais um título da 
tradicional 24 Horas de Le Mans e 
um troféu do Mundial de Endurance 
(WEC). Sem tanto sucesso, obteve 
um 13º lugar no Rally Dakar, no ano 
passado. E não conseguiu se classifi-
car para as 500 Milhas de Indianápo-
lis, na Fórmula Indy.

De volta à F-1, Alonso já avisou 
que pretende deixar para trás o papel 
de coadjuvante que o acompanhou 
nos anos de McLaren. “A evolução da 
equipe ao longo do inverno dá credi-
bilidade para perseguir os objetivos 
que estabeleceram para 2021”, disse 
o piloto.

Fernando Alonso é bicampeão da F-1

Alonso é confirmado pela 
Renault e volta para a F-1

DECISÃO


