
Entidade médica alega que o bloqueio mais restrito vai servir para “encobrir a incapacidade gerencial da administração pública”; 
Sindicato sugere, ainda, adoção do tratamento com hidroxicloroquina e isolamento para quem está incluído no grupo de risco
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Governo do RN para obra de Oiticica
Consórcio responsável terá de comprovar que o canteiro de obras reúne 
as condições sanitárias necessárias para a segurança dos trabalhadores

Barragem, que é construída no município de Jucurutu, vai benefi ciar cerca de 330 mil pessoas com abastecimento de água
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Embora já saiba de 
antemão que a maioria dos 
governadores manterá o 

isolamento social em seus estados 
e alguns até poderão partir para o 
“lockdown” – bloqueio de todas as 
atividades – por conta do avanço 
do coronavírus, o presidente Jair 
Bolsonaro não muda o itinerário 
do seu Titanic.

Continuará atiçando a 
população e empresários contra a 
decisão, eximindo-se de qualquer 
responsabilidade, como se ele 
tivesse alertando e fosse um voto 
vencido. E, assim, recuperar-se de 
todos os erros que vem cometendo 
desde a chegada da pandemia ao 
país, provocando os milhares de 
mortos até agora que ele insiste em 
ignorar.

Imagina o capitão que, agindo 
assim, passará para o imaginário 

popular como um gênio 
incompreendido que fez tudo para 
salvar a economia do País, mas 
foi obstruído nessa tarefa heroica 
por uma horda de governadores 
e prefeitos desordeiros, que se 
aproveitaram do momento para 
não pagar suas dívidas e impor 
agendas que, na opinião dele, são 
oportunistas.

Além dos mortos que se 

empilham em covas coletivas, 
o presidente se esqueceu de 
adicionar nessa equação suicida 
alguns fatos indiscutíveis.

Que o PIB de seu primeiro de 
ano governo foi menor que a de 
seu antecessor; e que a reforma da 
previdência só foi obtida graças 
ao esforço do Congresso e não dele, 
Bolsonaro, que durante muitos 
anos no passado foi até foi contra.

Esqueceu de dizer aos 
empresários, que nesta quinta-
feira foram estimulados por 
ele a jogar pesado contra 
os governadores no caso do 
“lockdown”, que o desemprego 
formal de 12 milhões de 
trabalhadores, as altas no dólar 
e o isolamento diplomático do 
Brasil nada tiveram a ver com o 
coronavírus, mas com ele mesmo – 
o incendiário presidente do Brasil.

O perigo é a distração

EDITORIAL
Redação ►  redacao@agorarn.com.br

Redação ►  redacao@agorarn.com.br

NOTAS & INFORMES
CPI DA ARENA

Após ouvir o colegiado de 
líderes, a Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa decidiu 
que a CPI da Arena das Dunas 
terá cinco membros. Os nomes 
dos integrantes serão ofi cializados 
na próxima reunião de líderes, 
agendada para terça (19).

PANDEMIA I
O número de pessoas 

diagnosticadas com o novo 
coronavírus no Brasil subiu para 
202.918, e o total de mortes chega a 
13.993. Os dados foram divulgados 
pelo Ministério da Saúde na 
noite desta quinta-feira (14). No 
último balanço do governo, na 
quarta-feira, o total de infectados 
chegava a 188.974 e 13.149 
mortes confi rmadas. De acordo 
com os dados do ministério, foram 
notifi cadaos 13.944 novos casos da 
Covid-19 de quarta para quinta, um 
crescimento de 7,3%. Já em relação 
às mortes, foram notifi cados 844 
novos óbitos, o que representa um 
avanço de 6,4%.

PANDEMIA I
No Rio Grande do Norte, 

eram 2.537 casos confi rmados da 
doença até ontem à noite, com 
117 mortes. Existem, ainda, 8,4 
mil casos suspeitos e 56 óbitos em 
investigação.

VETO I
Em notas técnicas publicadas 

nesta quinta (14), o Ministério 
da Economia recomendou ao 
presidente Jair Bolsonaro que vete 
o trecho do projeto de lei de socorro 
federal a estados e municípios que 
permite a concessão de reajustes 
a servidores públicos. Essa é 

O número de acidentes de trânsito registrados em 
Natal caiu 64% na última semana de março, em 
relação ao mesmo período em 2019, de acordo com 

a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU). 
Foi a partir deste momento que o isolamento social foi 
endurecido na capital potiguar. Em abril, também houve 
redução (de 57% em 2020 com relação a 2019).

Menos acidentes em Natal

a contrapartida defendida pelo 
ministério para que a União repasse 
até R$ 60 bilhões em ajuda direta 
aos entes federados.

VETO II
Além de transferir dinheiro, 

o projeto autoriza os estados a 
suspenderem o pagamento de 
empréstimos contraídos junto a 
instituições fi nanceiras nacionais 
e internacionais com garantias da 
União. Quando isso ocorre, cabe ao 
Tesouro Nacional pagar as parcelas 
dos empréstimos e cobrar os valores 
aos estados em seguida.

VETO III
O projeto aprovado pelo 

Congresso Nacional, porém, 
impede à União de seguir com os 
pagamentos dos empréstimos, 
na avaliação do Ministério da 
Economia. As notas técnicas 
apontam que isso faria o País dar 
calote em instituições fi nanceiras 
internacionais. Por isso, há uma 
recomendação para veto neste 
trecho também.

À ESPERA DA SANÇÃO
Enquanto o presidente decide 

se acata ou não a recomendação do 

Ministério da Economia, os estados 
e municípios aguardam o socorro 
fi nanceiro. Só de repasse direto, o 
projeto prevê quase R$ 1 bilhão para 
o Governo do Estado e prefeituras 
potiguares. A lei já está sobre a mesa 
de Jair Bolsonaro desde quarta-feira 
da semana passada.

COOPERATIVISMO FORTE I
A Comissão de Constituição e 

Justiça da Assembleia Legislativa 
aprovou nesta semana um projeto 
de lei do deputado Coronel Azevedo 
(PSC) que suspende a cobrança de 
empréstimos consignados contraídos 
por servidores estaduais junto a 
instituições fi nanceiras.

COOPERATIVISMO FORTE II
Reconhecendo a importância 

do cooperativismo financeiro 
para a economia local, os 
deputados preservaram as 
cooperativas, as deixando de 
fora da regra. O Sicoob Potiguar, 
em nome de seu presidente 
Custódio Arraes, agradeceu a 
sensibilidade dos deputados, 
em especial Coronel Azevedo, 
George Soares, Hermano Morais 
e Francisco do PT, integrantes 
da comissão.

Mais uma vez, estamos presenciando uma medida do 
Governo do Estado que vai no sentido oposto do esforço da 
sociedade para atenuar os problemas da falta de segurança 
hídrica no Rio Grande do Norte, principalmente das regiões 
do Seridó, Vale do Açu e Central.

A Barragem de Oiticica — obra fundamental para ala-
vancar o desenvolvimento produtivo daquelas regiões e que 
benefi ciará mais de 350 mil pessoas — está mais uma vez pa-
ralisada, por determinação da governadora Fátima Bezerra.

Com isso, foi descumprido o acordo com o DNOCS e com 
o Consórcio EIT/Encalso, responsável pela obra. Além do 
mais, essa determinação está em desacordo com o Decreto 
nº 29.634/2020, do próprio Governo do Estado, que ampliou 
os serviços essenciais nos municípios potiguares, reconhe-
cendo a construção civil como uma atividade que não pode 
ser interrompida.

Essa medida certamente provocará a demissão de ope-
rários envolvidos na execução do empreendimento, levando 
ao desalento quase 400 famílias que são benefi ciadas com os 
empregos destinados à construção da barragem.

Salta aos olhos a insensatez do Governo do Estado com 
essa medida, sabendo-se que, nos últimos dias de abril, o 
Governo Federal, por intermédio do DNOCS, liberou R$ 
50 milhões em ato em que a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) concordou que 
a emissão da ordem de serviço seria liberada em 6 de maio.

Para essa obra, que se arrasta desde 2013, já foram libera-
dos mais de R$ 400 milhões, sendo que, só no período do gover-
no Bolsonaro, a União já repassou R$ 151,3 milhões, o que re-
presenta algo em torno de 38% do total dos recursos repassados.

Outras obras federais não foram paralisadas, como é o 
caso, no nosso estado, das obras da duplicação da reta Ta-
bajara, do viaduto de Goianinha e do viaduto do Gancho de 
Igapó, que continuam em plena execução. O que justifi ca 
interromper Oiticica?

O consórcio responsável pela obra apresentou adequado 
plano de remobilização e retomada dos serviços, com ações de 
combate e prevenção ao coronavírus, seguindo fi elmente as 
orientações da OMS. Mesmo assim, o governo optou por atender 
às reivindicações do Movimento dos Atingidos pela Construção 
da Barragem Oiticica. Aliás, esse movimento nos parece ser o 
responsável pelas principais diretrizes para execução dessa obra.

É lamentável que, nesse momento crítico pelo qual pas-
samos, em razão dessa pandemia, a insensatez e a insen-
sibilidade da governadora do Estado, com essa determina-
ção, venha a comprometer o emprego de diversas famílias 
e postergar a conclusão dessa obra, imprescindível para a 
segurança hídrica do Rio Grande do Norte.

Fica, então, uma grande pergunta: Qual é a real inten-
ção da governadora?

ARTIGO
General Girão ►  Deputado federal (PSL/RN)

O descaso da governadora 
com a Barragem de Oiticica
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Idealizador da campanha é o deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL)

João Gilberto / ALRN

Representantes do setor pro-
dutivo do Rio Grande do Norte se 
manifestaram nesta quinta-feira 
(14) a favor do planejamento para 
uma retomada gradual da econo-
mia do Estado, além da continui-
dade da abertura do comércio. 
O posicionamento foi adotado 
durante reunião da Comissão de 
Enfrentamento ao Novo Corona-
vírus da Assembleia Legislativa, 
que contou com a participação 
do presidente da Federação das 
Indústrias do RN (Fiern), Amaro 
Sales; o presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Natal 
(CDL), José Lucena; e a vice-presi-
dente da CDL-Natal, Maria Luísa 
Fontes.

“Faço um apelo aos senhores 
deputados para que não deixem 
o comércio parar. O comércio está 
respeitando rigorosamente as nor-
mas de segurança da Organização 
Mundial de Saúde. Estamos tra-
balhando com todas as exigências 
e com todo o cuidado. É preciso 
conscientizar a população para 
não aglomerar”, disse José Luce-
na.

Maria Luísa Fontes seguiu 
posição semelhante e cobrou 
transparência por parte do poder 
público para que se possa discu-
tir o aumento ou a fl exibilidade 
das restrições. “Precisamos de 
informações para sabermos, por 
exemplo, o número de leitos. Esse 
é o dado que vai indicar o colapso 
ou não do Estado, e quais são os 
protocolos, a adoção de medidas 
que precisamos tomar”, disse a 

vice-presidente da CDL.
A empresária ainda fez uma 

rápida apresentação das difi -
culdades enfrentadas pelo setor 
produtivo atualmente. Segundo 
Maria Luísa, o setor de serviços 
representa 65% do PIB do RN, é 
responsável por 74% das cartei-
ras assinadas – o equivalente a 
310 mil pessoas – e gera 63,5% 
do ICMS potiguar. Outros dados 
apontam que 42% da população 
já não consegue pagar todas as 
contas. Ela abordou ainda o recen-
te levantamento feito pelo IBGE, 
que apontou uma retração de 18% 
no volumo do setor de serviços no 
RN, enquanto o comércio amargou 
uma queda de 6,4% nas vendas.

O presidente da Fiern, Amaro 
Sales, destacou o planejamento de 
retomada gradual da economia 

elaborado pela entidade por meio 
do programa Mais RN. A proposta, 
divulgada recentemente, detalha 
diversas medidas para que o RN 
possa sair do isolamento, mas não 
defi ne datas. A expectativa é que o 
governo possa utilizar o material 
quando existir uma expectativa 
para o fi m da pandemia no Esta-
do. “Ninguém vai sair dessa crise 
sozinho. No RN se nos unirmos, 
conseguiremos ajudar uns aos ou-
tros a vencer a pandemia de saúde 
e econômica”, disse.

Neste sentido, o presidente da 
Assembleia Legislativa, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), enca-
minhou recentemente um reque-
rimento ao Governo do RN soli-
citando a formação de um comitê 
gestor que reúna representantes 
da classe produtiva, dos poderes 

e secretários de Estado para con-
duzirem estudos para a retoma-
da segura e gradual dos diversos 
setores econômicos tendo como 
prioridade aqueles que tenham 
capacidade de gerar emprego de 
modo mais rápido.

Amaro enfatizou ainda as 
diversas medidas adotadas pela 
Fiern desde que o novo Coronaví-
rus chegou ao Estado. A institui-
ção já contribuiu com o conserto 
de respiradores quebrados – in-
clusive em parceria com a própria 
CDL -, produziu e doou máscaras 
de proteção e nesta semana anun-
ciou que, por meio do Senai, conse-
guiu produzir um respirador que 
aguarda apenas a liberação da 
Anvisa para ser comercializado – 
com um preço cinco vezes mais ba-
rato. “Um equipamento que pode 
dar fôlego ao RN”, celebrou.

Outro ponto questionado pelo 
presidente da Fiern foi a difi -
culdade do empreendedor de se 
obter crédito junto a instituições 
fi nanceiras. “A quantidade de do-
cumentos cobrados das empresas, 
de informações, não pode aconte-
cer. Os bancos requentaram seus 
produtos para trazer quase a mes-
ma coisa as empresas. Há grande 
difi culdade de acesso ao crédito. 
Bancos têm preocupação em re-
solver o problema deles, não o do 
empresário. Eles não querem ter 
nenhum risco de perder qualquer 
negociação”, fi nalizou.

O atual decreto que restringe o 
funcionamento do comércio no RN 
segue válido até o dia 20 de maio.

Assunto foi discutido durante reunião de comissão da Assembleia Legislativa do RN

Setor produtivo pede planejamento 
para retomada da economia potiguar
Atual decreto que restringe o funcionamento do comércio no RN segue válido até o dia 20 de maio. 
Representantes do setor produtivo pedem plano para que segmentos possam voltar a funcionar

Assembleia Legislativa

ALRN / Reprodução

O deputado estadual Gus-
tavo Carvalho (PSDB) criti-
cou a governadora Fátima 
Bezerra nesta quinta-feira 
(14) pela decisão de paralisar 
as obras da Barragem de Oi-
ticica, em Jucurutu.

“Essa decisão afronta ao 
governo federal, à bancada 
federal (já que os recursos são 
de uma emenda de bancada 
de 2018), demite 353 pais 
de família e faz o RN perder 
a oportunidade de represa-
mento do próximo inverno, 
transformando Oiticica em 
Oitiseca”, afi rmou o parla-
mentar em publicação nas 
redes sociais.

De acordo com a Se-
cretaria Estadual do Meio 
Ambiente e dos Recursos Hí-
dricos (Semarh), as obras de 
construção da Barragem de 
Oiticica vão seguir suspensas 
até o dia 20 de maio. Confi ra 
mais sobre o assunto na Pág. 
9 desta edição do Agora RN.

Gustavo Carvalho 
critica Fátima por 
parar Oiticica: 
“Oitiseca”

Indignação

Deputado Gustavo Carvalho

João Gilberto / ALRN

A campanha de solidariedade 
aos animais organizada pelo man-
dato do deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) chega ao fi m nes-
ta sexta-feira (15). O encerramento 
será com uma live com a cantora 
Swellen Pimentel, que será trans-
mitida, a  partir das 19h, no canal 
do YouTube da cantora (“Swellen 
Pimentel Ofi cial”) e nas redes so-
ciais do deputado do PSOL.

A pandemia de Covid-19 tem 
afetado vários segmentos da socie-
dade, entre eles as ONGs e enti-
dades que atuam na proteção e na 
defesa dos animais. As medidas de 

isolamento acabaram reduzindo o 
acesso dessas entidades à doações. 
Foi com a intenção de ajudar esses 
grupos que o mandato do deputado 
Sandro Pimentel (PSOL), com for-
te atuação em defesa dos animais, 
idealizou essa campanha de arre-
cadação de recursos.

Além de doações em dinheiro, 
também estão sendo recebidos me-
dicamentos, sacos de ração, produ-
tos de limpeza e até cestas básicas 
para as protetoras que não estão 
conseguindo comprar comida. As 
doações em dinheiro podem ser fei-
tas  através  da  conta de Josemary 

da Silva Freire, CPF 736.722.704-
15,  Banco do Brasil,  Agência: 
3853-9, Conta Poupança: 23744-2 , 
Variação: 51.

“Muitos protetores tem deixado 
de comer para garantir alimenta-
ção para seus animais. Não pode-
mos fi car parados diante desse ce-
nário”, lamenta Sandro Pimentel.

As empresas que contribuírem 
com a campanha serão divulgadas 
durante a transmissão ao vivo. 
Após o encerramento da campa-
nha, será realizada prestação de 
contas de tudo o que foi arrecadado 
e quais ONGs foram atendidas.

Live com Swellen Pimentel encerra 
campanha em prol dos animais no RN

Solidariedade
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) de-
nunciou dois ex-presidentes da 
Assembleia Legislativa potiguar, 
um advogado e outras três pessoas 
pelo crime de peculato. Segundo 
as investigações, o esquema frau-
dulento que eles teriam esque-
matizado desviou pelo menos R$ 
1.144.529,45 entre os meses feve-
reiro de 2006 e março de 2016 da 
Casa Legislativa.

Duas outras pessoas também 
foram denunciadas por falso teste-
munho. A denúncia já foi recebida 
pela Justiça e todas as oito pessoas 
denunciadas são rés no processo. 

Na denúncia, o Ministério Pú-
blico aponta que o advogado Erick 
Wilson Pereira, com a anuência 
dos ex-presidentes da Assembleia 
Robinson Faria (que também foi 
governador, entre 2015 e 2019) e 
Ricardo Motta, de forma reiterada, 
desviou, o montante atualizado de 
R$ 1.144.529,45.

O dinheiro desviado era usado 
em proveito próprio do advogado e 
também repassado a um tio dele, 
Wilson Antônio Pereira, que tam-
bém é denunciado pelo MPRN. O 
crime de peculato teria sido consu-
mado por meio da inserção fraudu-

lenta dos acusados Damião Vital 
de Almeida, empregado doméstico 
de Erick Pereira, e Aloísia Maria 
Mitterer, mulher do tio do advo-
gado, na folha de pagamento da 
Assembleia. Pelo que foi apurado 
pelo MPRN, Damião Vital recebeu 
recursos da Assembleia Legisla-
tiva do mês fevereiro de 2006 até 
outubro de 2009.

Em seguida, como forma de 
perpetuar os desvios, ele foi subs-
tituído na folha de pagamento por 
Aloísia Mitterer, que recebeu sa-
lários, de forma ininterrupta, no 
período de novembro de 2009 até 
março de 2016. Os dois receberam 
salários como servidores da Casa 
Legislativa sem nunca terem tra-
balhado lá. Aloísia Mitterer, tia de 
Erick Pereira, mora e trabalha na 
cidade do Rio de Janeiro. 

Além dessas seis pessoas, 
também foram denunciadas pelo 
Ministério Público Adelson Freitas 
dos Reis e Francisco Pereira dos 
Santos Júnior. Eles respondem pe-
lo crime de falso testemunho, uma 
vez que há provas que depuseram 
apresentando versões falsas du-
rante as investigações do MPRN. 

Na denúncia, o MPRN relem-
bra a operação Dama de Espadas, 

defl agrada pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte em 2015 
com o fi m de desarticular uma 
organização criminosa instalada 
no seio da Assembleia Legislativa 
potiguar. Segundo narrado na ope-
ração Dama de Espadas, o esque-
ma engendrado pela organização 
criminosa chefi ada inicialmente 
pelo ex-presidente Robinson Faria 
e sucedida pelo também ex-presi-
dente Ricardo Motta era integrada 
por vários outros servidores da As-
sembleia Legislativa, que inseriam 

fraudulentamente pessoas na folha 
de pagamento do Legislativo Esta-
dual, com a fi nalidade de desviar 
recursos públicos em benefício do 
próprio presidente da ALRN, de 
alguns deputados estaduais e de 
servidores graduados da Casa Le-
gislativa. 

Na denúncia, o MPRN des-
taca que as inúmeras ilicitudes 
ocorreram ininterruptamente por 
quase uma década e que não há 
provas capazes de indicar a parti-
cipação de outros deputados que 

ocuparam o cargo de presidente do 
Legislativo, de forma que apenas 
os ex-deputados e ex-presidentes 
da Assembleia Robinson Faria e 
Ricardo Motta devem responder 
pelos crimes de peculato neste caso 
específi co. 

Ao apresentar a denúncia, o 
MPRN requereu a fi xação de R$ 
1.144.529,45 como valor mínimo pa-
ra reparação dos danos causados pe-
la infração, a ser revertido em favor 
do Estado do Rio Grande do Norte.

O MPRN também pede que os 
réus sejam condenados a pagar in-
denização no mesmo valor por danos 
morais coletivos pois os prejuízos 
decorrentes dos peculatos afetaram 
a credibilidade do Poder Legislativo 
Potiguar e diminuíram a confi ança 
da população em seus representan-
tes legitimamente eleitos.

Em nota, a defesa de Robinson 
classifi cou a denúncia como “inepta” 
e disse que o Ministério Público “per-
segue” o ex-governador.  “A denun-
cia é absolutamente inconsistente e 
desprovida de fatos. Robinson Faria, 
conforme afi rmou em seu depoimen-
to, jamais nomeou ou concordou com 
a existência de funcionários que não 
desempenhassem suas funções na 
Assembleia”, afi rmam os advogados.

Ex-governador Robinson Faria Ex-deputado estadual Ricardo Motta

MP denuncia Robinson, Ricardo Motta, 
advogado e mais 4 por desvio na ALRN
De acordo com a acusação, grupo desviou mais de R$ 1,1 milhão dos cofres públicos a partir da inserção fraudulenta de 
funcionários fantasmas na folha de pagamento da Assembleia. Em nota, defesa do ex-governador negou irregularidades

Funcionários fantasmas

José Aldenir / Agora RN Eduardo Maia / ALRN

Em mais uma etapa da Opera-
ção Lava Jato no Rio de Janeiro, a 
Polícia Federal prendeu nesta quin-
ta-feira (14) o ex-deputado estadual 
Paulo Melo, o empresário Mário 
Peixoto e outras três pessoas.

Peixoto e Melo, que já foram 
sócios, acabaram presos porque 
surgiram indícios de que o grupo 
do empresário estava interessado 
em negócios em hospitais de cam-
panha.

O alvo seriam as unidades 
montadas pelo estado (com dinhei-
ro público) no Maracanã, São Gon-
çalo, Duque de Caxias, Nova Igua-
çu, Campos e Casimiro de Abreu. A 
operação foi batizada de “Favorito”.

“Surgiram provas de que a or-
ganização criminosa persiste nas 
práticas delituosas, inclusive se 
valendo da situação de calamidade 
ocasionada pela pandemia do coro-
navírus, que autoriza contratações 
emergenciais e sem licitação, pa-

ra obter contratos milionários de 
forma ilícita com o poder público”, 
afi rmou a PF.

A Polícia Federal afi rma que o 
grupo pagou ainda vantagens inde-
vidas a conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio de Janeiro 
(TCE-RJ) - atualmente afastados, 
deputados estaduais e outros agen-
tes públicos.

O parlamentar, ex-presidente 
da Alerj, já tinha sido preso em 
uma etapa anterior da Lava Jato 
no Rio.

Peixoto é dono de empresas 
que celebraram diversos contra-
tos, como o de fornecimento de 
mão de obra terceirizada, com os 
governos estadual - desde a gestão 
de Sérgio Cabral, cresceu durante 
o governo de Luiz Fernando Pezão 
e presta serviços ao governo de 
Wilson Witzel - e está em unida-
des do governo federal.

O ex-sócio de Paulo Melo es-

tava em Angra dos Reis, na Cos-
ta Verde. A casa dele fi ca em um 
condomínio de luxo em Mombaça.

Em outros endereços com 
mandados de busca, a PF encon-

trou dinheiro em espécie - como 
R$ 21 mil em uma casa no Méier, 
na Zona Norte do Rio.

Segundo a PF, o nome da ope-
ração tem relação com o tempo 

de relacionamento do empresário 
com a administração pública - “ou 
seja, pelo menos 10 anos sendo o 
‘favorito’”.

O advogado de Mario Peixoto 
não havia se apresentado à PF até 
o fechamento dessa edição para 
acompanhar o seu cliente. O ad-
vogado Flavio Mirza, que defende 
o ex-deputado Paulo Melo, está 
estudando o inquérito, para ver 
quais medidas tomará. A defesa 
dos outros envolvidos não foi loca-
lizada.

PLANILHAS LEVANTARAM 
SUSPEITAS

Os mandados, incluindo 42 de 
busca e apreensão, foram expedi-
dos pelo juiz Marcelo Bretas, da 
7ª Vara Federal Criminal do RJ, 
“em razão dos indícios da prática 
dos crimes de lavagem de capital, 
organização criminosa, corrupção, 
peculato e evasão de divisas”.

Ex-deputado estadual Paulo Melo foi levado para a Sede da Polícia Federal no Rio

Lava Jato prende suspeitos de fraude com hospitais
Rio de Janeiro

TV Globo / Reprodução
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Em sessão ordinária virtual, os 
vereadores da Câmara Municipal 
de Natal aprovaram em segunda 
discussão o Projeto de Lei nº 
167/2019, da vereadora Nina Souza 
(PDT), que trata da proibição do 
município em contratar shows 
que em seus repertórios incluam 
músicas que desvalorizem a mulher, 
incentivem qualquer forma de 
violência ou contenha manifestação 
de homofobia, discriminação racial 
ou apologia ao uso de drogas 
ilícitas. Amplamente debatido entre 
os parlamentares e aprovado por 
unanimidade, o texto fi nal recebeu 
emendas da vereadora Júlia Arruda 
(PCdoB) e do vereador Dinarte 
Torres (PDT). “Hoje demos um 
passo importante a não incentivar 

este tipo de música. Músicas que 
incentivam violências, por exemplo, 
são maléfi cas para a maioria da 
população, sobretudo para as nossas 

crianças e jovens”, disse Nina Souza.
A sessão que aprovou o projeto 

foi presidida pelo vereador Paulinho 
Freire (PDT, foto).

A Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Câmara 
Municipal de Natal apreciou 
projetos legislativos em reunião 
realizada no plenário da Casa, com a 
participação dos vereadores Sueldo 
Medeiros (Pros), presidente da 
comissão, Robson Carvalho (PDT) 
e Bispo Francisco (PR). Destaque 

para a aprovação de um texto de 
autoria do vereador Fúlvio Saulo 
(Solidariedade) que estabelece a 
obrigatoriedade da promoção de 
sessão azul nos cinemas da capital 
potiguar. O objetivo da matéria é 
oferecer mais oportunidades de 
lazer para as pessoas portadores do 
espectro autista, por meio de sessões 
de cinema adaptadas.

Câmara aprova PL que proíbe uso de dinheiro 
público em shows com repertórios ofensivos

Comissão aprova projeto que cria sessão de cinema adaptada para autistas

Elpídio Júnior / CMN

CMN AMPLIA SESSÕES ORDINÁRIAS VIRTUAIS
A Mesa Diretora da Câmara de Natal publicou nesta 

quinta-feira (14) o ato de Nº 10, que regulamenta que as 
sessões ordinárias da Casa serão realizadas todas as terças e 
quintas-feiras, a partir das 9h30. A realização da sessão continua 
acontecendo de forma remota/virtual e no plenário só será 
permitida a entrada de membros da Mesa Diretora, assim como 
os servidores do setor Legislativo e da Comunicação da Câmara 
de Natal.

ABRIGOS DE IDOSOS
A Comissão de Saúde da Câmara Municipal realizou uma 

reunião que abordou a situação fi nanceira dos abrigos de idosos 
da cidade do Natal em tempos de coronavírus. Na ocasião, a 
secretária de Assistência Social de Natal, Andréa Dias, foi convidada 
a comparecer à próxima reunião do grupo, na segunda-feira (18). 
O vereador e presidente da Comissão, Fernando Lucena (PT), 
destacou que o objetivo do convite é buscar mais esclarecimentos 
sobre a real situação de fi nanciamento para estes espaços e tentar 
encontrar uma solução conjunta.

COMISSÃO DE JUSTIÇA
A Comissão de Legislação, Justiça, e Redação Final da Câmara 

de Natal, presidida pela vereadora Nina Souza (PDT), apreciou 
projetos legislativos em reunião ordinária realizada no plenário 
da Casa. Entre as matérias aprovadas, proposições sobre a 
apresentação de relatório acerca da evasão e abandono escolar 
aos Conselhos Tutelares do Município e utilização de material 
publicitário, nos veículos de transporte escolar de Natal, com o 
intuito de combater o bullying e a pedofi lia.

Elpídio Júnior / CMN

O secretário do Tesouro Nacio-
nal, Mansueto Almeida, disse nes-
ta quinta-feira (14) que a “regra de 
ouro” precisará ser revista porque 
não será possível cumpri-la nos 
próximos anos.

A regra de ouro proíbe o Execu-
tivo de se endividar para pagar as 
despesas correntes – como são cha-
mados os gastos da administração 
pública para manter seus serviços 
em funcionamento.

Mansueto Almeida lembrou 
que, desde o ano passado, a regra 
de ouro não é cumprida. “A regra 
de ouro é boa, mas o gasto e a per-
da de receita fi caram tão grandes, 
o buraco fi scal fi cou tão grande, 
que hoje a gente tem que pedir em-
prestado para pagar despesas cor-
rentes essenciais. A gente vai ter 
que mudar a regra de ouro”, disse o 

secretário, ao participar, pela inter-
net, de reunião da Comissão Mista 
do Congresso Nacional para acom-
panhar a situação fi scal e a exe-
cução orçamentária e fi nanceira 
das medidas relacionadas ao novo 
coronavírus, causador da Covid-19.

O secretário do Tesouro acres-
centou que a regra não deve ser 
cumprida até o fi m do atual gover-
no e “talvez não seja cumprida no 
início do próximo também”.

Ele falou aos parlamentares 
que a dívida pública é alta, mas 
destacou que a preocupação do 
mercado é com a trajetória do en-
dividamento nos próximos anos. “O 
mercado não consegue enxergar a 
dívida caindo em relação ao tama-
nho da economia”.

De acordo com Mansueto, 
quanto mais o mercado tem dúvida 

sobre a trajetória da dívida, mais 
pede prêmio de risco para fi nanciar 
o governo.

O secretário estimou que a dí-
vida pública encerre este ano em 
cerca de 90% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma de todos os bens 
e serviços produzidos no País). Ele 
acrescentou que a média da relação 
entre dívida e PIB dos países emer-
gentes é de 50%. Para lidar com 
essa situação, será preciso manter 
o ajuste fi scal nos próximos anos, 
afi rmou.

Mansueto disse também que o 
aumento de gastos este ano será 
necessário para enfrentar a pan-
demia de Covid-19, mas ressaltou 
que a expansão de despesas deve 
ser limitada a 2020. “Esse gasto é 
para despesa temporária, não para 
permanente”. Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, em visita à Câmara em 2019

Regra de ouro não será cumprida nos 
próximos anos, diz secretário do Tesouro
Dispositivo proíbe Executivo de se endividar para pagar as despesas correntes – como são chamados os gastos da 
administração para manter seus serviços em funcionamento. Atual governo terá dificuldades para cumprir a regra

Finanças públicas

Luis Macedo / Câmara dos Deputados
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A Secretaria de Administra-
ção do Governo do Rio Grande 
do Norte (Sead/RN) informou ao 
Agora RN que entregou os docu-
mentos solicitados pela Controla-
doria-Geral do Estado no âmbito 
do processo que resultou na audi-
toria do contrato com entre a ges-
tão estadual e a Arena das Dunas.

No relatório da auditoria, di-
vulgado na última segunda (11), a 
Controladoria afi rma que a Sead 
teria sonegado informações que 
embasariam a investigação.

A Control solicitou, entre ou-
tras informações, o contrato do 
verifi cador independente, respon-
sável por acompanhar o acordo 
entre Governo do RN e Arena das 
Dunas. O documento está de pos-
se da secretaria.

Procurada pelo Agora RN, a 
Sead informa que encontrou di-
fi culdades em reunir as informa-
ções solicitadas, pois o segundo 
volume do processo referenciado, 
dividido em três, não estava junto 
dos demais. Entretanto, de acordo 
com a pasta, a documentação já 
foi enviada - não a tempo da con-
clusão do relatório.

A auditoria da Control consta-
tou, entre outras irregularidades, 
que a empresa repassava ao Es-
tado a divisão do lucro bruto em 

vez da receita líquida, conforme 
prevê o contrato. Diante dessa 
falta, a recomendação é de que 
o Executivo Estadual cobre R$ 
16.316.665,96 para cobrir o preju-
ízo acumulado. 

A secretaria alega que todos os 
volumes foram encontrados após 
diversas diligências e enviados 
ao órgão de controle, mas que a 
demora no envio foi pela neces-
sidade de digitalizar os volumes. 
A solicitação de envio dos autos 
emitida pela Control foi encami-
nhada pelo Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI).
Ainda de acordo com a Sead, a 

ação, contudo, não foi possível por 
causa da grande quantidade de 
planilhas em diferentes formatos 
existentes e a ausência de equi-
pamento para localização, visto o 
processo é físico.

Em nota, a Sead/RN disse, 
ainda, que “a indisponibilidade 
imediata da integralidade não 
obstou a auditoria, uma vez que 
as informações necessárias foram 
extraídas do sistema de pagamen-
tos – SISGEF”.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afi rmou nesta quinta-feira 
(14) que o plenário da Casa é que 
vai decidir se a medida provisória 
966/2020, editada ontem pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, é constitu-
cional ou inconstitucional.

Questionado sobre a proposta, 
que fl exibiliza a punição a agentes 
públicos por atos administrativos 
durante a pandemia do novo coro-
navírus, Maia disse a MP é “polê-
mica”, mas não cabe a ele decidir 
sobre uma possível devolução do 
texto ao Palácio do Planalto.

A MP, que entrou em vigência 
assim que publicada no Diário Ofi -
cial da União nesta quinta, mas 
que ainda precisa ser avaliada pelo 
Congresso, livra todos os agentes 
públicos de processos civis ou ad-
ministrativos por erros relaciona-

dos ao combate à Covid-19.
De acordo com o texto, as auto-

ridades só poderão ser responsabi-
lizadas se for comprovada ação in-
tencional ou “erro grosseiro”. Ainda 

segundo a MP, o chamado “erro 
grosseiro” só estará confi gurado le-
vando-se em conta cinco variáveis 
que, na prática, tornariam muito 
restritivo o enquadramento.

Documento solicitado pela Controladoria é de posse da Secretaria de Administração

Sead encaminha documentos 
solicitados pela Controladoria

Maia: MP que livra autoridades de 
punição na pandemia é “polêmica”

Control solicitou o contrato do verificador independente, responsável
por acompanhar o acordo entre Governo do Estado e Arena das Dunas

Auditoria da Arena

Medida provisória

José Aldenir / Agora RN

CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
CEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME, CNPJ: 

70.147.954/0001-07 torna público recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Renovação de Licença 
Simplifi cada- RLS, com Validade: 22/03/2026 para Unidade de Fabricação de Laticínios 
e Pasteurização de Leite, com área construída de 1.011,59m2, localizado na Estrada de 
Serrinha, S/N, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN.

CHRISTIANA VARELA DE MELO
SOCIO-ADMINISTRADOR 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
USINA DE ENERGIA EOLICA TERRAL S.A., CNPJ 15.394.357/0001-79, torna pú-

blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação - RLO, com prazo de va-
lidade até 8 de maio de 2026 em favor do empreendimento Central Eólica Terral, composta 
de 10 aerogeradores, localizado no município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

Em 2017, a Polícia Federal defl agrou a “Operação Manus”, para 
apurar atos de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro na 
construção da Arena das Dunas. Derivada da “Operação Lava Ja-

to”, a Operação Manus identifi cou superfaturamento da ordem de R$ 
77 milhões. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, o ex-deputado 
Henrique Eduardo Alves foi preso no mesmo dia em que a PF defl a-
grou a Operação Manus. De acordo com a investigação, o potiguar 
teria solicitado – e efetivamente recebido – vantagens indevidas.

Só Henrique Alves pagou até 
agora pelos desvios da Arena

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

QUASE UM ANO
Henrique Eduardo 

Alves fi cou preso, de forma 
preventiva, durante quase 
um ano, entre 6 de junho de 
2017 e 3 de maio de 2018, 
quando obteve o benefício da 
prisão domiciliar.

TRAMITAÇÃO
O processo da Operação 

Manus continua em 
tramitação. Atualmente, está 
com o juiz federal Francisco 
Eduardo Guimarães Farias, 
da 14ª Vara do RN. Em 
janeiro de 2018, o magistrado 
tomou depoimentos dos 
arrolados pelas defesas e pelo 
Ministério Público Federal 
(MPF), que ofereceu a 
denúncia contra os acusados 
em 21 de junho de 2017. O 
caso ainda aguarda desfecho.

RECOMENDAÇÃO
Em relação à então 

governadora Rosalba Ciarlini, 
consta recomendação em 
relatório da Inspetoria 
de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), órgão responsável 
pela auditoria da PPP da 
Arena das Dunas, para a 

condenação da atual prefeita 
de Mossoró.

IMPLICADOS
Nesse trabalho, o 

relatório do TCE também 
recomenda a condenação 
da construtora OAS e da 
Arena das Dunas S.A (por 
conta das irregularidades no 
processo e pelo sobrepreço 
constante no contrato de 
PPP). O engenheiro Demétrio 
Torres, então à frente do 
Departamento de Estradas de 
Rodagens (DER) no governo 
Rosalba, também recebeu 
recomendação de condenação.

PROPINODUTO
Outra operação (“Mão na 

Bola”) apura possíveis crimes 
na construção da Arena das 
Dunas. Segundo informações 
prestadas pelo Ministério 
Público Federal, o esquema 
funcionava com a utilização 
de empresas, algumas de 
fachada, para emissão de 
notas fi scais superfaturadas 
ou fi ctícias para gerar 
“caixa dois”. O dinheiro era 
utilizado para o pagamento 
de propinas. O processo 
transcorre em sigilo.

FAVORECIMENTO
Ao lado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, 

Henrique teria atuado para favorecer duas grandes 
construtoras envolvidas na construção do estádio Arena das 
Dunas: OAS e Odebrecht. Segundo as investigações da Polícia 
Federal, em troca, as duas empresas repassaram propinas 
tanto para Henrique quanto Eduardo.

INCERTEZAS
Editorial do jornal “O Estado de S.Paulo” destaca a situação 

crítica das empresas brasileiras em função da crise sanitária 
global. “É enorme o desafi o dos empresários diante da pandemia 
do novo coronavírus. Além das difi culdades presentes, tem-se à 
frente um longo horizonte de obstáculos e incertezas, a suscitar 
muitas preocupações no empresariado”, frisa.

DEVAGAR
Imagens da apresentação da música “Tocando em Frente”, 

de Almir Sater (“Ando devagar porque já tive pressa; levo o 
meu sorriso, porque já chorei demais...”) compuseram a última 
postagem do ex-governador Robinson Faria no Instagram, antes 
da denúncia por irregularidades na Assembleia Legislativa 
virem à tona, nesta quinta-feira, envolvendo seu nome.

*Com informações da Redação do Agora RN
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O Sindicato dos Médicos do Rio 
Grande do Norte (Sinmed) e várias 
entidades representativas do setor 
comercial potiguar recorreram à 
Justiça nesta quinta-feira (14) pa-
ra contestar o pedido judicial de 
“lockdown” em Natal e Região Me-
tropolitana solicitado pelo Sindica-
to dos Trabalhadores em Saúde do 
Estado (Sindsaúde). 

O Sinmed se posiciona de for-
ma contrária ao bloqueio total de 
atividades produtivas não essen-
ciais e de medidas mais rígidas de 
restrição à circulação de pessoas.

A entidade sugere que o isola-
mento deve contemplar grupos de 
risco como idosos e portadores de 
doenças crônicas graves.

Além disso, em nota ofi cial, o 
sindicato também defende o trata-
mento de pacientes acometidos com 
a Covid-19 com a hidroxicloroquina. 
A entidade alega que o medicamen-

to pode evitar agravamento dos 
casos clínicos e reduzir, com isso, a 
busca de leitos de UTI. No entanto, 
de acordo com recentes pesquisas 
científi cas, a hidroxicloroquina não 
tem efi cácia comprovada.

“Medidas como lockdown só 
servem para encobrir a incapaci-
dade gerencial da administração 
pública em abrir leitos ou UTIs 
que vinham sendo ostensivamen-
te fechados e contribuíram para o 
estado atual que sugere o sistema 
como lotado”, afi rma a nota assi-
nada pelo presidente da entidade, 
Geraldo Ferreira.

Entidades representativas dos 
setores do comércio e de serviços de 
Natal também são contra ao lock-
down para a Região Metropolitana 
da capital potiguar. Em recurso en-
viado ao poder Judiciário na forma 
de requerimento “amicus curiae”,  
um termo jurídico para quando 

uma entidade ou órgão apresenta 
interesse em uma questão jurídica, 
na qual se envolve como um tercei-
ro. Neste caso, as entidades alegam 

que a restrição de atividades é to-
talmente desnecessária.

O documento é assinado pelos 
presidentes da Federação das Câma-

ra de Dirigentes Lojistas do RN (FC-
DL) e Câmara de Dirigente Lojistas 
de Natal (CDL Natal), CDL Jovem 
Natal, Federação das Associações 
Comerciais (Facern) Associação dos 
Empresários do Alecrim (Aeba) e As-
sociação Comercial Empresarial do 
Rio Grande do Norte (ACRN).

De acordo com os representan-
tes do setor de comércio e de ser-
viços, os empresários são contra 
o lockdown por entender que há 
outras alternativas para combater 
a proliferação do novo coronavírus 
no Estado. Os empresários alegam 
que – desde que as medidas de 
restrição de funcionamento das 
atividades essenciais foram defi ni-
das pelo Governo do Estado e pela 
Prefeitura do Natal –  já vem ado-
tando as práticas de distribuição de 
máscaras, álcool em gel, bem como 
o distanciamento de clientes den-
tro dos estabelecimentos.

Ação pedindo o lockdown em 
Natal e Região Metropolitana 
tramita na 5ª Vara de Fazenda 
Pública de Natal. O processo será 
julgado pelo juiz Luiz Alberto Dan-
tas. O magistrado aguarda para 
esta sexta-feira (15) manifestações 
formais da Prefeitura do Natal e o 
Governo do Estado sobre a ação de 
lockdown. Após analisar as infor-
mações prestadas, a sentença será 
proferida.

Para evitar a necessidade de 
o Estado ter que decretar o isola-
mento total obrigatório, algumas 
medidas devem ser tomadas com 

urgência Para Ricardo Valentim, 
coordenador do Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
(LAIS) e representante do RN no 
Comitê Científi co do Consórcio 
Nordeste, a pactuação e um maior 
comprometimento das prefeituras, 
instituições e cidadãos comuns com 
as regras de proteção previstas no 
decreto do Governo do Estado são 
condições que antecedem a decre-
tação de lockdown.

“Antes de decidirmos por medi-
das mais duras, o Governo do Es-
tado deve obter maior comprometi-
mento das prefeituras, instituições 

e pessoas com o cumprimento das 
regras de isolamento social e das 
medidas protetivas - como evitar 
fi las em bancos e órgão públicos, 
por exemplo” afi rmou Ricardo 
Valentim em entrevista coletiva 
realizada nesta quinta-feira (14), 
na Escola de Governo, no Centro 
Administrativo do Estado.

O especialista insiste que a 
sociedade como um todo precisa 
compreender a importância do iso-
lamento social. 

“A taxa de isolamento está bai-
xando, o que é extremamente pre-
ocupante. Ficar em casa deve ser 

compromisso de todos para preser-
var a sua vida e das outras pessoas. 
É uma oportunidade de salvar vi-
das, o que é super importante neste 
momento e signifi ca a contribuição 
de cada um com a defesa da saú-
de pública, do setor produtivo e da 
coletividade. Só a partir daí pode-
remos começar a pensar em retor-
narmos à normalidade”, justifi ca o 
pesquisador.

Ricardo Valentim destacou 
ainda que as fi las nos bancos têm 
relação direta com o contágio e a 
consequente lotação dos leitos. Ele 
defende uma mudança na logís-

tica dos pagamentos como forma 
de criar uma proteção social antes 
da adoção de medidas de restrição 
mais radical, como o lockdown.

Ao defender que as prefeituras 
dos municípios e todos os organis-
mos da sociedade tenham maior 
comprometimento com a execução 
das medidas de proteção social e 
isolamento previstas no decreto do 
Governo do Estado para enfren-
tamento da pandemia, Ricardo 
Valentim enfatiza que a adminis-
tração estadual é a maior autorida-
de sanitária e as regras impostas 
devem ser respeitadas. 

Presidente do Sinmed, Geraldo Ferreira, diz ser favorável ao uso da hidroxicloroquina 

Sinmed e entidades comerciais recorrem 
contra pedido de lockdown em Natal

Prefeitura do Natal e Estado devem se manifestar hoje

Sindicato dos Médicos do Estado e alega que o bloqueio mais restrito vai servir para “encobrir a incapacidade gerencial da 
administração pública”; entidade sugere adoção do tratamento com hidroxicloroquina e isolamento para os grupos riscos

Repercussão

José Aldenir/AgoraRN
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Apontado como uma das ar-
mas mais efi cazes para tentar 
conter o avanço da pandemia do 
novo coronavírus, o isolamento 
social está em queda e bem abai-
xo do índice considerado ideal em 
todo o Brasil. Nos últimos dias, o 
número de pessoas que evitou sair 
às ruas fi cou em patamar próximo 
aos da primeira quinzena de mar-
ço, quando os casos de Covid-19 
ainda eram reduzidos no País.

As autoridades da saúde conti-
nuam alertando para o risco da re-
duzida taxa de isolamento social. 
No Rio Grande do Norte, até esta 
quarta-feira (13), o índice era de  
42,34%, quando o mínimo indica-
do seria 60%.

“O isolamento social mais 
amplo permite salvar mais vidas 
porque reduz a contaminação 
e proporciona mais tempo para 
abertura de novos leitos, amplian-
do o número de pacientes atendi-
dos e evitando mortes” explicou o 

médico Petrônio Spinelli, secretá-
rio adjunto de saúde do Governo 
do Estado.

O afrouxamento da quarente-
na por parte da população coincide 
com o momento em que o sistema 
público de saúde começa a entrar 
em colapso e em que até mesmo 
a rede privada dá sinais de não 
conseguir absorver a demanda de 
pacientes.

Os dados do monitor da empre-
sa In Loco mostram que a média 
de isolamento no País está em 
43,4%, enquanto que especialis-
tas apontam para a necessidade 
de o número mínimo ser de 70%. 
Nenhum Estado brasileiro chega 
nem sequer perto disso - todos 
apresentam índice de isolamento 
inferior a 51%.

A situação de calamidade na 
saúde vista de Norte a Sul tam-
bém não tem sido sufi ciente para 
convencer a população a seguir 
as orientações de afastamento. O 

Amazonas tem 49% dos habitan-
tes em isolamento. Ainda assim, 
o número consegue ser melhor do 
que aquele visto no centro-oeste do 
Brasil, cuja população menos tem 
fi cado em casa nesta época de pan-
demia. Os três piores índices de 
isolamento fi cam na região. A po-
pulação de Goiás é a menos afeita 
ao distanciamento - apenas 36,9%. 
Tocantins (37,5%) e Mato Grosso 
(39%) vêm na sequência.

O monitoramento tem atuali-
zação diária e os dados mais recen-
tes demonstram pouca efi cácia no 
lockdown das duas unidades que 
o decretaram na semana passada: 
Pará e Maranhão. O número de 
pessoas que têm evitado ir às ruas 
ainda é baixo naqueles estados. 
Enquanto o Pará registrou 55% de 
isolamento no fi m de semana, es-
sa curva voltou a cair e, na quarta, 
era de 49,5%. No Maranhão, che-
gou a 50% no dia das Mães, mas 
dois dias depois caiu para 48,7%. A taxa de isolamento do Rio Grande do Norte é de 42,34%, aponta a Sesap

Isolamento social fica abaixo de 50% em 
todos os estados, aponta novo balanço
Autoridades da saúde de todo o Brasil alertam para o risco da reduzida taxa de isolamento social e o consequente reflexo 
disso no aumento de circulação de pessoas nas ruas e nos casos de contágio e de mortes causadas pelo novo coronavírus

Afrouxamento

José Aldenir/AgoraRN

A Secretaria Municipal de Tra-
balho e Assistência Social (Sem-
tas), em parceria com a ONG Bom 
Samaritano e a Sociedade Espírita 
da Cultura e Assistência (Seca), 
disponibilizou mais um espaço 
de isolamento social para jovens, 
adultos e famílias em situação de 
rua. O espaço será aberto nesta 
sexta-feira (15) e funcionará no 
Centro Espírita Albergue Noturno, 
situado no bairro de Petropólis, que 
será reaberto tendo capacidade pa-
ra 60 leitos.

 A unidade de acolhimento se 
soma aos outros abrigos já existen-
tes no Município e que funcionam 
na Escola Municipal Santos Reis, 
no Centro de Convivência Santos 
Reis, na Escola Municipal Celesti-
no Pimentel, na Cidade Esperança, 
e o Albergue Municipal, localizado 
na Rua Princesa Isabel, Centro, 
com capacidade total para acolher 
143 pessoas em situação de rua.

 Nos locais, os usuários contam 
com alimentação, banheiros, lavan-
derias, fornecimento de álcool gel, 
máscaras faciais de proteção des-

cartáveis e material informativo 
sobre a Covid-19, além de material 
de higiene pessoal para os usuários 
que não aceitarem permanecer nos 
abrigos; realização de palestras 
educativas que contemplem orien-
tações com os cuidados necessários 
para prevenção do Coronavírus, 
além da parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), atra-
vés do Consultório de Rua, com 
consultas médicas, odontológicas, 

medicações e vacinas, (inclusive, 
todas as pessoas acolhidas nos 
abrigos já foram vacinados contra 
a infl uenza) e atividades físicas e 
esportivas, com professores de edu-
cação física, duas horas por dia, por 
meio da parceria com a Secretaria 
de Esportes e Lazer (SEL).

 O Centro de Referência Es-
pecializado para População em 
Situação de Rua (Centro Pop), ad-
ministrado pela Semtas, e que está 

funcionando na sede do Albergue 
Municipal, realiza um atendimen-
to voltado para a população de rua 
que não quer fi car nos abrigos da 
Prefeitura, mas que precisam de 
acolhimento. 

Para atender essa demanda, foi 
criado um novo espaço no prédio 
com toda estrutura de informática, 
computadores para os morado-
res de ruas terem acesso aos seus 
documentos e se cadastrarem no 
aplicativo do auxílio emergencial 
da Caixa Econômica, do Governo 
Federal, além de banheiros (para 
banhos), e alimentação. O aten-
dimento é realizado de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h.

“O prefeito Álvaro Dias está 
planejando cada vez mais ações de 
prevenção e combate ao Corona-
vírus, ampliando e reforçando as 
ações de acolhimento às pessoas 
em situação de rua. Com muito 
trabalho, compromisso e dedica-
ção, vamos seguir em frente, fi rmes 
e fortes para vencer essa batalha”, 
ressalta a secretária da Semtas, 
Andréa Dias.

Centro Espírita Albergue Noturno vai abrir 60 vagas para a população de Rua 

Prefeitura do Natal abre nesta sexta mais um 
espaço para pessoas em situação de rua

Abrigo

Alex Régis / Ascom

Um estudo realizado pela 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e por pesqui-
sadores da Inglaterra e da 
Itália apontou um possível 
novo mecanismo de ação do 
medicamento heparina, um 
anticoagulante, no tratamen-
to do coronavírus (covid-19). 
Além de inibir distúrbios de 
coagulação que podem afetar 
vasos do pulmão e prejudicar 
a oxigenação, o medicamento 
parece também ser capaz de 
difi cultar a entrada do novo 
coronavírus nas células. Os 
pesquisadores realizaram 
testes de laboratório em li-
nhagem celular proveniente 
do rim do macaco-verde afri-
cano (Cercopithecus aethiops) 
e a heparina reduziu em 70% 
a invasão das células pelo no-
vo coronavírus. A subsância 
mostrou capacidade de preve-
nir outros vírus, mas as evi-
dências não eram robustas. 

Anticoagulante 
reduz em 70% a 
infecção do novo 
coronavírus

Esperança
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A Polícia Federal defl agrou 
nesta quinta-feira (14) a Operação 
Flare, com o objetivo de desarticu-
lar uma célula de liderança do PCC 
no Rio Grande do Norte. Mais de 
50 policiais cumpriram 4 manda-
dos de prisão preventiva e 9 man-
dados de busca e apreensão nas 
cidades de Natal e Pau dos Ferros, 
e ainda em João Pessoa, na Para-
íba. Os mandados judiciais foram 
expedidos pela 8ª Vara Federal em 
Mossoró.

As investigações revelaram que 
os suspeitos, além de possuírem 
estreito envolvimento em ações cri-
minosas, sobretudo aquelas come-
tidas com a utilização de armas de 
fogo, planejavam ataques a servi-
dores públicos federais no Estado, 
sendo apurado, também, que os in-
vestigados aprovaram a execução 
de diversos homicídios em cidades 
potiguares, alguns com requinte de 
crueldade, além de terem atuado 
fortemente no tráfi co de drogas, 

roubos, tráfi co e comércio clandes-
tino de arma de fogo, sempre bus-
cando a expansão territorial das 
áreas de dominância da facção em 
diversas localidades do Rio Grande 
do Norte.

Todos os presos possuem ante-
cedentes criminais, alguns deles, 
inclusive, se encontravam foragi-
dos da Justiça, enquanto um outro 
era monitorado por tornozeleira 
eletrônica.

Cabe registrar que, no ano de 
2019, a mesma cooperativa crimi-
nosa planejou ataques dentro do 
sistema prisional potiguar, incenti-
vando a violência contra integran-
tes de facções rivais e estimulando 
o confronto com forças policiais do 
Rio Grande do Norte,. Este fato foi 
objeto de investigação da Operação 
Extração, defl agrada em setembro 
daquele ano, pela Força-Tarefa co-
ordenada pela PF.

Em virtude dessa articulação, 
cinco membros da cúpula da orga-

nização criminosa foram transferi-
dos para o Sistema Penal Federal 
em março de 2020.

Apesar das restrições impostas 
pela pandemia, a Polícia Federal e 
as demais forças policiais seguem 
atuando em sintonia contra o cri-
me organizado no Estado do Rio 
Grande do Norte.

A operação foi realizada pela 
Força-Tarefa de Combate ao Cri-
me Organizado, coordenada pela 
Polícia Federal e composta por 
Policiais Federais, Policiais Civis, 
Policiais Militares e Agente Peni-
tenciários Federais, atuando em 
colaboração com a Secretaria de 
Operações Integradas do Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública 
(SEOPI/MJSP), e em ação consor-
ciada com os Grupos Táticos Ope-
racionais de Pau dos Ferros, Patu 
e Alexandria, com o 5º Batalhão de 
Polícia Militar de João Pessoa/PB, 
e com a Delegacia da Polícia Civil 
de Pau dos Ferros. Em 2019, a facção pretendia promover ataques dentro do sistema prisional potiguar

Operação combate célula do PCC no RN; 
Servidores federais seriam atacados
Mais de 50 policiais cumprem 4 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Natal, 
Pau dos Ferros e João Pessoa; suspeitos presos estão envolvidos em diversos homicídios em cidades do Rio Grande do Norte

Facção

PF

As obras de construção da 
Barragem de Oiticica vão seguir 
suspensas até o dia 20 de maio, 
segundo a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Semarh). O consórcio res-
ponsável pela obra – formado pelas 
empresas Encalso e EIT – terá de 
comprovar que o canteiro de obras 
reúne as condições sanitárias ne-
cessárias para a segurança dos 
trabalhadores e da população que 
mora no entorno da obra. 

A suspensão do serviço foi defi -
nida após diálogo com o Movimen-
to dos Atingidos pela construção da 
Barragem de Oiticica, que está lo-
calizada no município de Jucurutu. 
Em nota endereçada à Governado-
ra Fátima Bezerra, a comunidade 
expôs preocupação com a atual 
situação de crescimento acelerado 
do contá gio da Covid-19, levando 
em consideração que a maioria dos 
trabalhadores da obra é moradora 
de Barra de Santana, a comuni-
dade a ser realocada por conta do 
reservatório.

Os recursos de R$ 50 milhões 

destinados ao Complexo de Oitici-
ca são provenientes das emendas 
impositivas da bancada federal em 
2019, então não existe a possibili-
dade de serem contingenciados. 
Eles se encontram na conta da Se-
marh e parte já foi utilizado para 
pagamento de faturas.

As obras na barragem de Oiti-
cica, no Oeste potiguar, estão sus-
pensas desde o dia 25 de março.

“A questão de Oiticica e a re-

denção hídrica do Seridó é uma 
prioridade que sempre esteve pau-
tada nas minhas principais lutas 
enquanto pessoa pública. E agora 
como governadora não é diferente. 
Estamos trabalhando com muito 
afi nco e não mediremos esforços 
para tornar possível esse sonho da 
região do Seridó” enfatiza a gover-
nadora Fátima Bezerra.

Segundo a Semarh, logo que o 
Consórcio concluir a implantação 

de todos os protocolos e medidas 
preventivas quanto a contamina-
ção por COVID-19, uma vistoria 
será feita por técnicos da Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap). O objetivo será atestar 
o cumprimento das regras de se-
gurança sanitária. Caso haja o 
consentimento da Sesap, as obras 
serão retomadas. Até que isso 
aconteça, a orientação ao consór-
cio é que garanta o pagamento do 
salário dos trabalhadores, uma vez 
que não existe nenhuma fatura em 
atraso.

A barragem fi ca em Jucurutu, 
município do Oeste potiguar. A 
barragem vai benefi ciar cerca de 
330 mil pessoas com abastecimento 
de água nas regiões do Seridó, Vale 
do Açu e região Central. Quando 
estiver pronta, ela será o terceiro 
maior reservatório do estado.

Idealizada há quase 70 anos, a 
barragem só começou a ser cons-
truída em 2013. Inicialmente, 
tinha previsão de conclusão para 
2015. A obra do reservatório está 
estimada em R$ 550 milhões.

Barragem vai benefi ciar cerca de 330 mil pessoas com abastecimento de água

Por conta do coronavírus, Semarh suspende 
construção da Barragem de Oiticica até dia 20

Decisão

Sandro Menezes / Ascom

A Polícia Civil prendeu 
em fl agrante nesta quinta-
-feira (14), Marcio Ferreira 
de Aquino, conhecido como 
“Pato Choco”, 38 anos. O in-
vestigado, que é vereador na 
cidade de Serrinha dos Pin-
tos, foi preso no município de 
Parnamirim. Em 25 de mar-
ço, os policiais estava inves-
tigando uma ação criminosa 
contra uma agência bancária, 
na cidade de António Mar-
tins, quando receberam uma 
denúncia informando que 
parte do bando estaria escon-
dido na fazenda de "Pato", 
localizada na Zona Rural de 
Serrinha dos Pintos. 

Na fazenda, os policiais 
civis encontraram o galpão 
subterrâneo, com cerca de 
60 m2, no qual foram encon-
tradas 20 caixas de cigarros 
contrabandeados, avaliados 
em mais de R$ 40 mil reais, 
além de munições calibre .40.

Polícia Civil 
prende vereador 
por contrabando 
de cigarros

Serrinha dos Pintos
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O isolamento social se tornou 
uma prova de fogo para muitas 
pessoas no tocante a lidar com 
uma série de questões, principal-
mente a distância dos entes que-
ridos e as incertezas quanto ao 
futuro. Segundo especialistas, a 
ansiedade nesses tempos de pan-
demia passou a ter uma grande 
parcela de contribuição no aumen-
to dos casos de insônia. Veja dicas 
de como superar a insônia:

A diminuição da exposição ao 
sol é um desses fatores, já que ela 
é uma das formas de sincronizar o 
ritmo biológico, fazendo com que o 
corpo saiba qual é a hora de estar 
acordado e qual é a hora de dor-
mir. Assim, um dos jeitos de aju-
dar o corpo a combater a insônia 
pode ser abrir as janelas e corti-

VEJA DICAS PARA DRIBLAR 
ANSIEDADE E PREVENIR A INSÔNIA

AN
SI

ED
AD

E

IN
SÔ

NI
A

nas durante o dia e se expor à luz 
solar pela manhã. 

A quantidade de horas de sono 
indicada varia de acordo com a 
idade. Os adultos precisam de 7 a 
9 horas de sono, enquanto crianças 
tem uma necessidade que varia de 
13 a 15 horas. Um bebê precisa 

dormir em média de 14 a 18 horas, 
intercalando períodos de 3 a 4 ho-
ras, para o crescimento saudável 
e principalmente para ter um de-
senvolvimento neural adequado.

Uma prática que não deve ser 
deixada de lado são as atividades 
físicas. Ficar parado afeta a quan-

tidade de energia que deveria ser 
gasta ao longo do dia, e fi camos 
menos cansados quando vamos 
dormir.

Outras orientações para ajudar 
a manter a insônia longe é comer 
em horários regulares, diminuir o 
ritmo de atividades ao cair da tar-

de, evitar o uso de tablets e celu-
lares pelo menos duas horas antes 
de ir para a cama e fazer o possível 
para deitar e levantar sempre no 
mesmo horário. 

Além disso, para ajudar a 
manter a insônia longe, a sugestão  
é comer em horários regulares, di-
minuir o ritmo de atividades ao 
cair da tarde, evitar o uso de ta-
blets e celulares pelo menos duas 
horas antes de ir para a cama e 
fazer o possível para deitar e le-
vantar sempre no mesmo horário. 
O ideal é fazer uma preparação 
antes de ir dormir. 

Dicas para um sono tranquilo:

– Evitar o consumo de cafeína 
(café e chocolates, por exemplo) 
poucas horas antes de dormir

– Certifi car-se que o ambiente 
para o sono esteja escuro e sem 
ruídos;

– Privilegiar um jantar leve, 
sem consumir alimentos gorduro-
sos e pesados;

– Evite fi car na cama sem dor-
mir;

– Ler um pouco antes de dei-
tar;

– Não se alimentar próximo do 
horário de dormir;

– Ir para cama somente quan-
to estiver bastante sonolento.

Isolamento social nos 
tempos de pandemia 
aumentou casos de 
ansiedade entre as 
pessoas e, além disso, 
contribui para que 
uma grande parcela da 
população sofra com 
insônia
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O Indicador Antecedente 
Composto da Economia Brasileira 
(Iace), calculado pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia, da Fundação 
Getulio Vargas (FGV/Ibre), em 
parceria com o The Conference Bo-
ard (TCB), caiu 10,1% em abril na 
comparação com março, passando 
de 112,6 para 101,2 pontos. O TCB 
é uma organização sem fi ns lucra-
tivos para membros de empresas e 
grupos de pesquisa.

É a maior queda da série his-

tórica iniciada em 1996, de acordo 
com a FGV. Em março, o Iace teve 
redução de 6,2% em relação a feve-
reiro (120,1 pontos). Ele já mostra 
impactos da covid-19 na economia.

Segundo pesquisa divulgada 
pela FGV, no Rio de Janeiro, a va-
riação acumulada nos últimos seis 
meses (de outubro de 2019 a abril 
de 2020) também fi cou negativa 
em 14,2%.

Das oito séries componentes do 
Iace, os Índices de Expectativas da 

Indústria, Serviços e Consumido-
res foram o que mais contribuíram 
negativamente para o resultado, 
mostrando recuos na margem 
46,6%, 33,5% e 28,9%.

O Iace permite fazer uma com-
paração direta dos ciclos econô-
micos do Brasil com os de outros 
onze países e regiões já cobertos 
pelo TCB, que são China, Estados 
Unidos, Zona do Euro, Austrália, 
França, Alemanha, Japão, México, 
Coreia, Espanha e Reino Unido.

O Banco Central (BC) anteci-
pou para este mês pedido de pro-
dução de cédulas, no valor de R$ 
9 bilhões, para a Casa da Moeda. 
Essa produção já estava prevista 
na programação anual, mas a an-
tecipação foi necessária para evitar 
a falta de cédulas. Desde o início da 
pandemia de covid-19, o BC obser-
vou que há “entesouramento” do 
dinheiro no país.

Segundo o BC, o entesoura-
mento ocorre porque as pessoas 
estão guardando o dinheiro em 
vez de colocar em circulação. “O 
pedido visa a construir estoques 
de segurança e mitigar eventuais 
consequências do fenômeno de en-
tesouramento que se observa desde 
o início da pandemia. O BC enten-
de que o entesouramento pode ser 
consequência de três fatores: sa-
ques por pessoas e empresas para 

formação de reservas, diminuição 
do volume de compras no comércio 
em geral e porque parcela conside-
rável dos valores pagos em espécie 

aos benefi ciários dos auxílios [como 
o auxílio emergencial] ainda não 
retornou ao sistema bancário”, diz 
o BC, em nota.

Entesouramento ocorre porque as pessoas passam a guardar mais dinheiro

Indicador aponta impactos da 
covid-19 na economia brasileira

Banco Central antecipa produção 
de R$ 9 bilhões em cédulas

Índice Iace cai 10,1% em abril na comparação com março, e passa de 112,6 
para 101,2 pontos; recuo é o maior da série histórica iniciada em 1996

Recuo

Entesouramento

Pedro Kirilos

Variação acumulada nos últimos seis meses (de outubro de 2019 a abril de 2020) também fi cou negativa em 14,2%

José Paulo Lacerda /CNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 02/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a terceirização de serviços contínuos de limpeza 
urbana, com o fornecimento da mão de obra, veículos, maquinários, equipamentos e insumos 
necessários para as atividades, conforme especificações e quantidades aduzidas neste edital e seus 
anexos.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço 
global, com o objetivo em epígrafe. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura Municipal, 
sita na Rua 26 de Julho, 08 — Centro, no dia 01.06.2020, às 09h00min, sendo observadas as medidas 
de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em participar da sessão, 
DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar em quarentena determinada pelos 
Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento recomendado de no mínimo 
um metro e meio das demais pessoas presentes. O Edital, na íntegra e seus anexos, encontram-se à 
disposição dos interessados na sala da CPL, no endereço supra, de segunda a sexta, das 08h00min às 
12h00min, ou pelo email eletrônico: cplsjmarialda@gmail.com. informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 14.05.2020
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A CRIS FRUTAS LTDA, CNPJ  02.668.610/0001-93 , torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA, a Licença Simplifi cada Nº 2020-149532/TEC/LS-0107, para atividade de agricultura 
irrigada, localizada na fazenda Boa Água, S/N, Zona Rural do Município de Baraúna-RN.

 
Masatoshi Otani

Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

LEGANES TRANSPORTADORA LTDA, portadora do CNPJ: 36.757.917/0001-82, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – Idema a LO – Licença de Operação para a Transporte de carga perigosa, loca-
lizada Rod RN 160, SN – Santa Terezinha – São Gonçalo do Amarante - RN.

Jussimario Junior da Silva
Socio Administrador

MINERAÇÃO BELOCAL LTDA

A Mineração Belocal, CNPJ 06.730.693/0001-54, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente- IDEMA: Termo de Referência  para elaboração de Estudo 
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental para a atividade de extração mineral, calcário, 
localizada na zona rural de Baraúna/RN, e que a partir do dia 16 de abril de 2020, tem o prazo de 
180 (cento e oitenta dias) dias para elaboração do EIA/RIMA. E que o IDEMA estará à disposição 
dos órgãos públicos e demais interessados para recebimento de sugestões pertinentes ao Termo de 
Referência até 15 (quinze) dias a partir de sua publicação. 

Marcelo Rossi
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0020

POSTO MINEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ:  33.924.874/0001-94, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Instalação nº 0020, com prazo de validade até 19/03/2024, em favor do 
empreendimento, Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Tota Carlos, nº 250, 
Centro, Frutuoso Gomes/RN.

 FRANCISCO REGINALDO DE OLIVEIRA SEGUNDO
Sócio-Administrador
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Um grupo de organizações de 
defesa da privacidade está apre-
sentando uma queixa na Federal 
Trade Commission (FTC) [agência 
independente de defesa do consu-
midor nos EUA] alegando que o po-
pular aplicativo TikTok violou um 
decreto de consentimento e uma 
lei que protege a privacidade das 
crianças online.

O Center for Digital Democra-
cy, o Campaign for a Commercial-
-Free Childhood e outros grupos 
disseram que o TikTok não con-
seguiu tirar do ar todos os vídeos 
feitos por crianças menores de 13 
anos, como concordou em fazer sob 
um acordo de consentimento com 
a FTC anunciado em fevereiro de 
2019.

A porta-voz da TikTok, Hilary 
McQuaide, disse em resposta à 
nova reclamação que “levamos a 
privacidade a sério e estamos com-
prometidos em ajudar a garantir 
que o TikTok continue sendo uma 
comunidade segura e divertida pa-
ra nossos usuários”.

Como parte do acordo de con-
sentimento, a FTC havia dito que o 
TikTok, então conhecido como Mu-
sical.ly, sabia que crianças peque-
nas usavam o aplicativo e eles não 
possuíam o consentimento dos pais 
para coletar seus nomes, endereços 

de email e outras informações pes-
soais. A empresa pagou uma multa 
de US$ 5,7 milhões.

Mas, segundo os defensores da 
privacidade, o TikTok falhou em 
não excluir informações pessoais 
sobre usuários com 12 anos ou 
menos, conforme prometido como 
parte do acordo de consentimento. 
“Descobrimos que o TikTok atual-
mente tem muitos usuários com 
menos de 13 anos de idade”, disse-
ram na denúncia.

A decisão do TikTok de criar 
contas para crianças menores de 
13 anos com menos funcionalidade 
não cumpriu os requisitos da Lei de 

Proteção à Privacidade Online das 
Crianças, porque a empresa ainda 
coleta informações, que são usadas 
para publicidade. Além disso, as 
crianças podem facilmente evitar o 
uso da versão infantil do aplicativo 
não assinalando sua verdadeira 
idade, disseram os grupos. “O Tik-
Tok continua sendo um dos aplica-
tivos mais populares do mundo, e 
é amplamente usado por crianças 
e adolescentes, por isso é especial-
mente importante que a FTC in-
vestigue rápida e minuciosamente 
as práticas do TikTok e tome me-
didas efetivas de aplicação”, disse-
ram os grupos em sua queixa.

A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) entrega na 
próxima segunda-feira (18) a obra 
de reforma e revitalização do Espa-
ço Cultural Jesiel Figueiredo.  

O Espaço Cultural Jesiel Fi-
gueiredo é um complexo de cultura 
e lazer localizado entre os bairros 
de Lagoa Azul e Pajuçara. 

O Espaço teve seus dois anfi -
teatros totalmente recuperados e 
fi carão disponíveis para  apresen-
tações culturais. Uma nova atração 
do espaço são os painéis de grafi te 
de autoria de artistas potiguares.

Os técnicos do setor de Ope-
rações da Semsur já concluíram 
a recuperação e pintura dos dois 
anfi teatros e trabalham agora nos 
últimos retoques do passeio pú-
blico de pedra. O busto de Jesiel 
também está revitalizado e o par-
que infantil está recebendo novos 

brinquedos.  
A obra de recuperação con-

templou toda estrutura física do 
espaço com todos seus equipamen-
tos. Foram feitas recuperação das 
muretas e pintura do gradil no 

entorno do perímetro, substituição 
de esquadrias, lixeiras, louças sa-
nitárias e torneiras dos banheiros. 
Também foi realizada a revitali-
zação total do caramanchão e do 
complexo paisagístico. 

Ação pede exclusão de vídeos feitos por crianças menores de 13 anos

Espaço Cultural terá dois anfi teatros para apresentações artísticas

TikTok viola regras de privacidade 
de crianças, apontam entidades

Prefeitura conclui recuperação do 
Espaço Cultural Jesiel Figueiredo

Organizações alegam que aplicativo de vídeo falhou ao não conseguiu tirar 
da plataforma todos os vídeos feitos por crianças menores de 13 anos

Digital

Obra

Reprodução

Litinho Lee / Reprodução
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 EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. DOMENICO BARTOCCI, italiano, empresário, casado com a Sra. Andresa Rodrigues de 
Souza sob o regime de Separação Total de Bens, portador da Cédula de identidade RNE n° G007794-X, inscrito 
no CPF/MF sob o n° 705.467.554-10, residente e domiciliado na Travessa das Araras, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, por intermédio de seu advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA 
BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com endereço profissional na 
Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa das Araras, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 663,86m² (seiscentos e sessenta e três metros e oitenta e seis decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município  de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.015.03.1197.0000.4 e 
sequencial n° 1.003455.2, CEP: 59.178-000.  Confrontantes: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 19,20m, com a 
Travessa das Araras; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 35,55m com a Bajas Empreendimentos Imobiliarios Ltda; 
Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 18,63m, com o Sr. Cyril Chritophe Alain Garrique Besson Hassine; Ao Oeste, do 
ponto P4 ao P1 com 35,72m, com a Servidão de Passagem.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído 
a este imóvel é R$ 327.198,24. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Cyril Chritophe Alain Garrique Besson 
Hassine, a empresa Bajas Empreendimentos Imobiliários Ltda, bem como terceiros eventualmente 
interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 
dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado 
artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o 
número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III 
– os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação 
de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 15.05.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. DOMENICO BARTOCCI, italiano, empresário, casado, portador da Cédula de identidade RNE n° 
G007794-X, inscrito no CPF/MF sob o n° 705.467.554-10, e, ANDRESA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, casada, 
aeromoça, inscrita no CPF/MF sob o n° 247.153.248-90, portador da Cédula de identidade RG n° 21910631, ambos 
residentes e domiciliados na Travessa das Araras, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, por intermédio de seu 
advogado, o Dr. ARTUR CAVALCANTI DE LIMA BERNARDINO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 
17.445, com endereço profissional na Rua São José, nº. 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município  de 
Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.033.04.1148.0000.7 e sequencial n° 1.0058630, CEP: 59.178-000. Confrontantes: Ao Norte, do 
ponto P1 ao P2 com 30,00m, com o Sr. Ramiro Alves Ferreira;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 15,00m, com a Rua Murici;- 
ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 30,00m, com o Sr. Ramon Ribeiro Ferreira;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 15,00m, 
com o Sr. Fabio Rodrigues de Lima.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 110.000,00. Os 
requerentes alegam o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Ramiro Alves da Silva, o Sr. Ramon Ribeiro Ferreira, 
o Sr. Fabio Rodrigues de Lima, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de 
que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento  
extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 15.05.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

AVISO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, torna público que realizará em 09 de Junho de 2020, às 10h00min, na sede da 
Prefeitura Municipal, a sessão de recebimento dos envelopes 01 e 02, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020, instaurada 
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e ao Empreendedor Familiar Rural, destinados 
ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O Edital e esclarecimentos necessários à participação 
poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal, à Rua Miguel Barbosa, 548, Centro, Tangará, no horário de 
08h00min as 13h00min, de segunda a sexta feira. Ressalte-se que a sessão pública será processada mediante a 
utilização de normas e medidas de segurança preventivas visando o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Tangará/RN, sendo realizada em ambiente aberto 
(Pátio da Sede da Prefeitura Municipal), mantendo-se a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas 
presentes, como também utilizando-se o álcool em gel para fins de higienização dos participantes. Caso o licitante 
opte em se fazer presente na sessão pública, DEVERÁ estar portando máscaras para seu uso pessoal; não estar em 
quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento 
recomendado de no mínimo um metro e meio de lonjura das demais pessoas presentes.

Tangará/RN, em 14 de Maio de 2020.
Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da
Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
expedido nos autos de nº 0112977-80.2012.8.20.0001, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), em que é Autor BANCO
BONSUCESSO S.A. e Réu: SEBASTIAO CORREIA NETO, que pelo presente Edital, CITA SEBASTIAO CORREIA NETO CPF: 003.311.124-
34, tendo como último endereço conhecido na BR 101, Km 114,, Jardim Taborda, SÃO JOSÉ DE MIPIBU - RN - CEP: 59162-000, atualmente
em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 20 (vinte) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial
sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao
conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 31 de março de 2020, Eu, HEBERTO OLIMPICO COSTA, Técnico Judiciário, sendo conferido
pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. JOSÉ CONRADO FILHO Juiz de
Direito.

          JORNAL “ AGORA RN  ”
14 / 05 / 2020
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Felipe Salustino 
Repórter

Artista de múltiplas facetas, André Rangell está 
com saudades da família, dos palcos, dos amigos, dos 
fãs, do mar. Isolado no próprio apartamento, em Na-
tal, desde março, por causa da pandemia do novo coro-
navírus, o cantor decidiu confessar toda essa saudade 
ao público no dia 17 de abril, quando lançou sua mais 
recente canção.

“A vida já mudou; o mundo, enfi m, parou! E agora 
eu já não sei lidar, se nem a tua mão posso tocar”.

Os versos iniciais da canção “Esses Dias”, descritos 
acima, são um refl exo do olhar sensível de André sobre 
as transformações recentes pelas quais o planeta vem 
passando, e refl etem, em certo ponto, uma melancolia 
- latente até o lançamento da música - com a qual o 
artista teve de aprender a conviver nos últimos dias.

“Eu acordei e senti como se alguém tivesse rouba-
do a vida de mim, aquela vida que eu tanto amava, 
repleta de shows, rodeada de amigos e fãs. Eu precisa-
va expressar isso de alguma forma. Então, comecei a 
escrever a música e tudo foi muito natural”, explica o 
cantor, ao acrescentar que todo o processo (de compo-
sição, produção e gravação da música) aconteceu em 
um único dia.

Para driblar as difi culdades da quarentena, André 
revela que o cuidado com o corpo e a mente afl orou 
durante o confi namento. “Sempre cuidei da minha 
carreira sozinho. Fecho contratos, componho, gravo 
minhas músicas e clipes. Não tinha muito tempo para 
mim. Agora, cuido mais do corpo e da mente. Tenho 
praticado exercícios físicos, faço minha própria comi-
da. Mas é claro que não vejo a hora de voltar aos palcos 
e de ir ao mar. Eu sou apaixonado pelo mar”.

André deu os primeiros passos na música aos 16 
anos, ao participar de festivais de música no estado 
e também em Brasília, que o projetaram para os pal-
cos potiguares. A partir daí, apresentações em bares, 
boates e outros locais da cena musical noturna se mul-
tiplicaram. Os shows mais recentes do cantor, antes 
da quarentena, mesclavam composições autorais a 
criações de outros artistas.

Para compor, o artista revela que é ele próprio a 
inspiração de suas canções. “Eu diria que 99% das mi-
nhas músicas são autobiográfi cas. Falam das minhas 
experiências, da minha forma de pensar, dos meus 
sentimentos e relações”.

Ainda sobre o isolamento, André credita ao mo-
mento atual a necessidade de se reinventar. A inter-
net, para ele, é a maior aliada nesse aspecto. “O ar-
tista pode fazer uma live, gravar um vídeo e colocar 
nas redes sociais”, sugere. A propósito, no próximo 
domingo (17), o artista fará uma live no Instagram (@
andrerangellofi cial), a partir das 15h.

Apesar disso, o cantor não consegue esconder que 
está morrendo de saudade do contato com os fãs. En-
tre risos, ele promete voltar com força total. Depois 
que tudo isso acabar, claro. “Eu não vejo a hora de 
reencontrar e abraçar meus fãs. Estou sentindo falta 
de todos. Quero dizer que o local onde eu fi zer meu 
primeiro show (após o isolamento) vai precisar de re-
forma, porque eu vou abalar as estruturas”.

e as confissões de saudade de André Rangell
Cantor fala de 
sua nova música, 
lançada em abril, e 
de sua relação com 
o isolamento social, 
frente à pandemia 
do novo coronavírus

“ESSES DIAS”
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEX – A partir de hoje, a Lua Minguante age em 
seu inferno astral e um ‘encosto’ pode se apoderar 
do seu corpo, deixando seu comportamento mais 
introvertido e ressabiado. Na relação a dois, invista na 
sintonia e não dê ouvidos para fofocas.

SEX – A Lua começa a dar um rolêzinho pelo setor da 
saúde em seu Horóscopo e revela que é o momento 
de dar mais atenção ao seu organismo. Já o Sol fi ca em 
sintonia com Plutão, anunciando mudanças positivas e 
reconciliações em família.

SEX – O Sol brilha intensamente em seu signo e troca 
ótimas energias com Plutão, anunciando um momento 
especial para o seu desenvolvimento pessoal e 
profi ssional. Investir nos estudos pode ser muito bom 
para sua carreira e seu progresso no futuro. 

SEX – Sextou e você é privilegiado (a), sim! Hoje os astros 
conspiram a seu favor e prometem excelentes vibrações 
para o seu signo, a começar pela Lua, essa fada sensata 
que dá um rolê pelo seu paraíso. A paixão está no ar e 
pode invadir seu coração sem pedir licença. 

SEX – Seu signo é do tipo racional e vive com mil ideias 
em mente, mas hoje estará real ofi cial com o sexto 
sentido à fl or da pele e tende a dar mais valor para 
as impressões. O recado vem do Sol e de Plutão, que 
formam aspecto positivo e potencializam a sua intuição.

SEX - O Sol dá um rolê no último decanato de Touro, signo 
que abriga a Casa da Saúde em seu Horóscopo, garantindo 
muita vitalidade e disposição para você. Vale até começar 
um negócio em casa, algo que você possa fazer com seus 
recursos depois do concluir as suas atividades. 

SEX – Hoje é o Dia Internacional da Família e o céu traz 
boas energias para o seu lar, além de estimular suas 
parcerias e os relacionamentos em geral. No trabalho, 
é hora de cooperar e contar com o apoio dos colegas: 
some forças para alcançar os objetivos em comum.

SEX – Sol e Plutão formam aspecto exato e positivo 
hoje, sinal de que nesta sexta os humilhados de 
Caprica serão exaltados! A Lua revela que o momento 
é oportuno para vender seu peixe, defender seus 
pontos de vista e até negociar melhorias no serviço.

SEX - Investir nos interesses profi ssionais e dar um 
passo a mais em direção ao sucesso será prioridade 
para você. O Sol dá sinal verde para suas metas e 
faz ângulo positivo com Plutão, reforçando as suas 
qualidades e o seu espírito de luta no trabalho.

SEX - O céu anuncia uma fase muito harmoniosa para a sua 
vida familiar e as principais vibrações chegam do Sol, que 
está dando um rolê em sua 4ª Casa e tá todo amorzinho 
com Plutão. A Lua, ativa em sua Casa da Fortuna, indica 
chance de ganhar algum dinheiro e acertar suas contas.

SEX – Graças aos bons fl uidos do Sol, os humilhados 
serão exaltados e seus caminhos devem se abrir 
com ótimas chances de alcançar o que deseja hoje. 
Se já achou seu bem, invista na união com paixão e 
sensualidade.

SEX – Sextou! O Sol troca likes com Plutão e dá sinal 
verde para você realizar seus sonhos. Eles garantem 
que não vai faltar pique para defender suas ideias e 
batalhar por seus interesses. Contatos com pessoas 
amigas podem dar bom para os seus planos.

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 trabalha com cenários
diferentes para futuro das suas novelas

Em meio a tantas incertezas e a exemplo de 
todas as outras TVs, a Globo também não tem 
nada defi nido sobre os próximos tempos.

Não há ainda a possibilidade de se planejar 
nada em bases mais seguras.

Na parte que toca a sua dramaturgia, por 
enquanto, a ideia é retomar as gravações no início 
de agosto, isto com base no melhor dos cenários.

Por aí se entenda, uma diminuição drástica 
nos casos de coronavírus e o fi m do confi namento 
no fi nal deste mês. Há ainda como necessário um 

determinado número de dias para o trabalho da 
produção.

A ideia é primeiro voltar com “Amor de Mãe” e 
“Salve-se Quem Puder” depois de algum tempo.

Ambas, se tudo der certo, entrariam no ar 
logo após as reprises de “Fina Estampa”, que 
termina no início de setembro, e “Totalmente 
Demais” que deve seguir até a primeira 
quinzena de outubro.

O grande problema é que certeza, certeza 
mesmo, ninguém tem de nada.

VALE REPETIR
A dramaturgia da Globo 

trabalha com esses prazos e a 
possibilidade de voltar a gravar 
novelas em agosto, mas ainda 
sem a segurança de que isso irá 
acontecer.

Decisões defi nitivas só serão 
tomadas com o desenrolar dos 
acontecimentos.

Não tem como ser de outra 
maneira.

PILOTANDO
Neste sábado, 10h, está 

prevista a gravação do primeiro 
piloto do “Linha de Frente”, que 
a Band vai colocar no ar a partir 
do dia 25, às 22h45.

Um programa que, na sua 
dinâmica, vai seguir muito a 
linha de outros formatos da TV 
paga, mas mexendo com as ações 
de bombeiros e polícia.

RETOMADA
Celso Portiolli tem uma 

gravação do quadro “Afunda 
ou Boia”, do “Domingo Legal”, 
marcada para esta sexta-feira 
nos estúdios do SBT.

Ao seu lado a comediante 
Marlei Cevada, a Nina de “A 
Praça é Nossa”. 

POUCA GENTE
Para esta gravação, e o 

momento assim recomenda, a 
equipe do Portiolli tomou uma 
série de cuidados.

Vai trabalhar com equipe bem 
reduzida, apenas um convidado 
no estúdio, e as participações 
online de Carlos Alberto de 
Nóbrega, Porpetone e Jeffi nho. 
O “Domingo Legal” também se 
prepara para estrear o quadro 
“Quarentena do Portiolli”. No ar, 
a partir do dia 24.

Bate-Rebate
 Está meio complicado o ambiente para o ex-jogador Edilson Capetinha nos interiores da Band...  ...Virou meio 

que um espalha roda.  Nesta sexta, o sambista Arlindinho celebra a vida e a obra do seu pai, Arlindo Cruz, em 
um show exclusivo para o programa “Todas as Bossas, às 23h, na TV Brasil.  Pela ordem, depois do Ratinho, o 
“Domingo Legal” será o próximo programa do SBT a voltar com edições inéditas...  ... Mas com plateia virtual 

também e todos os cuidados que a pandemia exige.  Em vídeos distribuídos em grupos de WhatsApp, já existem 
muitos com brincadeiras em cima dos pastores que pedem dinheiro...   ... O interessante é que, acompanhando pela 

TV, verifi ca-se que não há nenhum exagero nisso...  .. Ao contrário, na real os apelos são ainda mais dramáticos.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

GENTIL
Até porque esse tipo de 

boato poderia prejudicar 
Fernanda Gentil na Globo, a 
informação que chega da CNN 
é a seguinte: “Zero”.  Não existe 
qualquer negociação com a 
apresentadora do “Se Joga”.

“Especulação total”, é o que 
se garante.

GARCIA
Ainda em se tratando da 

CNN, está confi rmada para 
esta sexta uma gravação 
com Alexandre Garcia, para 
exibição no “Breaking News” de 
amanhã.

O jornalista, envolvido esta 
semana na polêmica do áudio 
vazado, ainda no dia de hoje 
também irá participar do “Aqui 
na Band”.

CORTE
Todos os funcionários do 

Grupo Silvio Santos, inclusive 
do SBT, entre celetistas e PJs, 
irão sofrer corte de 25% dos 
seus vencimentos a partir de 

agora.
É a primeira vez que isso 

acontece. Ou a primeira grande 
crise econômica, considerando 
as tantas que já passamos, que 
leva SS a tomar essa decisão. 

DEMORA UM POUCO
O estado de saúde de 

Sikera Jr, também vítima 
do coronavírus, apresentou 
melhoras bem importantes 
nesses últimos dias.

Já existe a previsão da sua 
volta ao trabalho dentro de 
duas ou três semanas.

CORREÇÃO
Ontem, por aqui foi escrito 

que o jornalismo da Band 
tornou obrigatório o uso de 
máscaras, dentro ou fora das 
suas dependências. E que 
entre as normas estabelecidas, 
as “mascaradas” estavam 
proibidas.

Não é bem assim. Só no ar 
é que existe a necessidade de 
seguir um certo padrão. Fora, 
vai do gosto de cada um.

A DETALHES O “Linha de Frente” terá apresentação de João Paulo 
Vergueiro,
que já faz o “Primeiro Jornal”. É uma produção da Medialand, com o 
apoio

 Edu Moraes
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NÃO CABE O TERMO

“Não há que se falar em 
bloqueio total”. Foi o que 
afi rmou à coluna, em entrevista 
exclusiva, o coordenador 
do Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (Lais), 
da UFRN, professor Ricardo 
Valentim, que atua diretamente 
junto ao Governo do RN no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus.

JÁ ESTAMOS EM ALTA RESTRIÇÃO
Segundo Valentim, o termo 

“lockdown” não é adequado 
para o Brasil, pois, ele afi rma, o 
País já impõe medidas bastante 
restritivas, como ocorre no RN. 
“Porque o termo refl ete a ideia 
de que teremos medida mais 
restritivas quando, na verdade, 
o RN já vive modelo de medidas 
restritivas. Como a suspensão 
das aulas, que colocou um 
terço da população em casa, 
e o decreto do Governo, que é 
muito restritivo, pois só deixa 
funcionando poucas atividades, 
consideradas essenciais”, 
explicou.

PUBLICIDADE E ENGAJAMENTO
Na visão de Valentim, cairia 

bem neste momento a divulgação 
de campanhas publicitárias para 
fortalecer o engajamento da 
população ao isolamento social. 
“É uma visão da ciência, falo em 
nome da ciência”, disse ele.

ATENÇÃO
Mas qual é a situação 

atual no RN com relação à 
contaminação das pessoas 
por Covid-19? “É de bastante 
atenção”, ressaltou Valentim. 
Ele afi rmou que dois indicadores 
que são muito importantes para 
defi nir medidas ainda mais 
restritivas às pessoas não vão 
bem por aqui.

O primeiro: taxa de 
isolamento social, que no RN 
apresenta números aterradores, 
já que saiu de mais de 55% 
para cerca de 40%. O segundo: 
disponibilidade de leitos, que 
está em queda.

INTERLIGADOS
E é aí que, ao ponto 

mais importante, avalia o 
coordenador do LAIS. Como é 
lógico, o isolamento social da 
população tem relação direta 
com a ocupação de leitos. “Se a 
sociedade não se engajar, novas 
medidas de restrição serão 
tomadas”. É uma coisa ligada a 
outra, e ponto fi nal.

MAIS FILAS, MAIS CASOS
E o detalhe dito pelo 

professor: as fi las formadas nas 
últimas semanas nos bancos 
para obter o coronavoucher têm 
relação direta com o aumento dos 
casos aqui no Estado.

RÁPIDAS 
• E o presidente da Câmara Rodrigo Maia, hein?! Esqueceu-se do que foi chamado por Bolsonaro, por certo. Agora 

está “unha e cutícula” com o chefe supremo. Mas é a nova política de trocar apoio por cargos e liberação de verba.
• O controle da pandemia do novo coronavírus poderá levar ainda cinco anos para ser controlada, segundo a OMS. 

Que também alertou: o vírus pode se tornar endêmico.
• Ao jornalista Jamil Chade, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta afi rmou que o surto da Covid-19 no 

Brasil só está no começo.
• Mandetta também alertou que o País já “paga o preço” de um comportamento agressivo contra Pequim. “Cadê as 

máscaras? Estamos perdendo enfermeiros. Respiradores não chegam”, lamentou.

REPERCUSSÃO
“Para a governadora 

Fátima Bezerra, a Barragem 
de Oiticica para a ser 
barragem de ‘Oitiseca’”. Foi 
o que considerou o deputado 
estadual Gustavo Carvalho 
ao tomar conhecimento de 
nota divulgada nesta quarta-
feira pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional, 
comandado por Rogério 
Marinho.

PRAZO
Na nota, uma reclamação 

direta do órgão pelo fato de 
o Governo do RN não ter 
retomado as obras da barragem 
localizada em Jucurutu, 
empreendimento que receberá 
águas do Projeto de Integração 
do Rio São Francisco.

A nota afi rma que, apesar 
de o governo federal ter 
repassado R$ 50 milhões 
para o Executivo do RN no 
fi m de abril, provenientes de 
emenda de bancada, por meio 
do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas 
(DNOCS), a retomada, prevista 
para o último dia 6 e depois 10 
de maio, ainda não ocorreu.  

ALFINETADAS
Em meio à reclamação 

exposta, algumas alfi netadas 
do tipo “aqui estamos fazendo 
o dever de casa”. “O Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
(MDR) acompanha de perto 
o andamento da obra da 
Barragem de Oiticica, no Rio 
Grande do Norte”, foi uma 
delas. Outra: “O Governo 
Federal considera a obra 
prioritária, já liberou R$ 151,3 
milhões desde janeiro de 2019 
e assegura que não faltarão 
recursos para a sua conclusão”.

VEM ELEIÇÕES...
Observadores acham que 

que a reclamação de Rogério 
já é sinal de que o potiguar 
fará uso político do cargo 
e campanha em cima dos 
repasses do governo Bolsonaro 
ao Estado.

EMPRÉSTIMOS
Falando nisso, ontem 

mesmo o ministro do 
Desenvolvimento Regional 
fez questão de contar no seu 
Twiiter sobre os repasses 
garantidos pelo governo federal 
ao Nordeste para diminuir 
colapso na economia durante 
a pandemia. Segundo ele 
registrou, foram encaminhados 
para a região R$ 87,1 milhões 
– de um total de R$ 127,1 
milhões - no apoio a pequenos 
e médios empreendedores. 
“No Nordeste, foram captados 
em 1.145 contratos de 
fi nanciamento do BNB”, disse.

Governadora Fátima Bezerra e o novo estilo de trabalho que se impõe: 
tela de computador, videochamadas, fones de ouvido

O charme da apresentadora Vanessa Florêncio à 
frente do Tudo de Bom na TV Ponta Negra

Jornalista gata e competente, Mari Vieira
comemorou aniversário nesta quinta-feira

NOVO CALENDÁRIO
O senador Jean Paul Prates (PT) diz que manter 

o calendário do Enem, com a realização das provas 
em novembro, “é uma forma de favorecer estudantes 
em situação econômica privilegiada, que têm acesso 
à internet e conseguem se preparar à distância para 
o exame”. A educadora Cláudia Santa Rosa tem a 
mesma opinião: “É preciso adiar (o Enem 20202)”.

QUESTÃO DE JUSTIÇA SOCIAL
Segundo Cláudia, que voltou a assumir 

a diretoria executiva do Instituto de 
Desenvolvimento da Educação (IDE), a maioria dos 
estudantes das escolas públicas “vive um momento 
delicado, com exclusão digital e falta de ações 
claras e consistentes na direção do ensino remoto”.

SEM COBRANÇA
O Projeto de Lei nº 59/2020, de autoria do 

deputado estadual Coronel Azevedo (PSC), que 
pede a suspensão da cobrança de empréstimos 
contraídos por servidores públicos ativos, inativos 
e pensionistas foi aprovado por unanimidade na 
reunião da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa. “É uma 
importante decisão tendo em vista o momento 
vivido em decorrência da pandemia, sem contar 
o atraso salarial ocorrido em nosso Estado, o que 
tem contribuído para o endividamento do servidor 
público”, afi rmou o deputado.

Após aprovado na comissão, o projeto segue 
tramitação dentro da Assembleia Legislativa até 
sua votação em plenário.
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O Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI) estima arcar com custos 
de até US$ 800 milhões [R$ 4,74 
bilhões] com o adiamento da Olim-
píada de Tóquio para 2021 devido 
à pandemia do novo coronavírus, 
afi rmou o presidente da entidade, 
Thomas Bach.

O COI e o governo japonês de-
cidiram adiar por um ano os Jogos, 
que deveriam começar em julho 
deste ano.

“Prevemos que teremos que 
arcar com custos de até US$ 800 
milhões por nossa parte e respon-
sabilidades na organização dos Jo-
gos de Tóquio-2020 adiados”, disse 
Bach. A Olimpíada no Japão, que 
seria realizada neste ano, passou 
para 2021 e será disputada entre 
os dias 23 de julho e 8 de agosto.

Cerca de US$ 150 milhões (R$ 
889 milhões) serão repartidos pelos 
diferentes grupos do Movimento 
Olímpico, como os Comitês Olím-
picos nacionais e as federações in-

ternacionais, “para que continuem 
com as suas atividades e os seus 
programas de apoio aos atletas”, 
afi rmou o presidente do COI. Os 
US$ 650 milhões (cerca de R$ 3,85 
bilhões) serão destinados ao Comi-
tê Organizador de Tóquio-2020.

“Nós agora estamos trabalhan-
do com total engajamento para o 

sucesso de Tóquio-2020 em 2021 
e queremos esses Jogos em um 
ambiente seguro e saudável para 
todos os participantes”, explicou 
Bach. “Estamos a um ano e dois 
meses da abertura destes Jogos 
Olímpicos adiados. Não devemos 
alimentar qualquer especulação 
sobre o futuro”.

Jogos Olímpicos de Tóquio deverão acontecer entre junho e julho de 2021

COI estima custos de R$ 4,74 bi 
por adiamento das Olimpíadas 
Parte do prejuízo será repartido pelos diferentes grupos do Movimento 
Olímpico, como os Comitês Olímpicos nacionais e as federações esportivas

Estimativa

Stoyan Nenov / Reuters

O ex-presidente da Confedera-
ção Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA), Coaracy Nunes 
Filho, faleceu na manhã de hoje 
(14), no Rio de Janeiro. A causa 
da morte não foi confi rmada. O 
ex-dirigente, de 82 anos, estava 
internado, em coma induzido,  
desde o fi nal de abril, em um hos-
pital da Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste. Durante a internação, ele 
chegou a ser diagnosticado com o 
novo coronavírus (covid-19), mas 
nos últimos dias testou negativo 
para a doença. Ele também sofria 
de diabetes, hidrocefalia e mal de 
Alzheimer. 

Nascido em Belém (PA), Coa-
racy Nunes Filho teve passagens 
pelo Fluminense e pela Federação 
de Esportes Aquáticos do Rio de 
Janeiro, antes de assumir a  pre-
sidência da CBDA, em 1988, . Ad-
vogado, ele foi reeleito seis vezes 
como comandante da principal 
entidade dos esportes aquáticos 
do país. Até o fi m de seu mandato, 
em 2017, o Brasil conquistou dez 
medalhas olímpicas (um ouro, três 
pratas, seis bronzes). Em setembro 
de 2016, o Ministério Público do 
estado de  São Paulo começou a 

investigar a gestão de Coaracy jun-
to à CBDA por suspeita de desvio 
de verbas. Em 2017, por meio da 
operação “Águas Claras”, a Polícia 
Federal chegou a prender Coaracy 
e outros três dirigentes, por cerca 
de três meses. Ele aguardava em 
liberdade o julgamento de recurso 
contra a condenação que recebeu 
em sentença da Justiça de São 
Paulo, em outubro de 2019,  que 
estabeleceu três anos de detenção 
e 11 anos e cinco meses de reclusão 
por participação dele em esquema 
de desvio de recursos públicos.

Special Counsel Robert Mueller leaves 

Coaracy Nunes, ex-presidente 
da CBDA, morre no Rio aos 82 

Luto

Satiro Sodré/SSPress


