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Inspiração e lembrança 
em xilogravuras

Artista potiguar, Evana Macedo usa fotografias e entalhes 
em madeira para representar narrativas pessoais e históricas. 

Durante isolamento, jovem classifica a arte como uma salvação

Cultura 13

Comerciantes protestam 
contra fechamento de 
lojas no Alecrim

Câmara de Natal aprova 
suspensão de cobrança 
nos consignados

Com crise financeira 
agravada na pandemia, 
ABC perde cinco atletas

Policiais estiveram no local para 
evitar que a manifestação saia 
do controle. Decreto proíbe 
abertura de lojas

Medida, que beneficia os 
servidores públicos municipais, 
agora será submetida à análise 
do prefeito Álvaro Dias

Jogadores Marlon, João 
Paulo, Rafinha e Erivan tinham 
contrato com o ABC até o mês 
de maio e partiram

Ato 07 Legislativo 05 Esporte 16

Fátima quer decretar 
feriado na sexta (12) 
para elevar taxa de 
isolamento social

Infectologista alerta 
que ivermectina não 
garante proteção 
contra coronavírus

Governo Bolsonaro 
deposita 1ª parcela
do socorro para 
estados e municípios

Compensação do 
Proedi vai ser paga

Ex-prefeito de Ielmo 
Marniho é denunciado

Brasil tem mais de
1 mil mortes em 24h

Assembleia Legislativa marcou para 
esta quarta-feira (10) a votação 
de um projeto que autoriza a 
governadora Fátima Bezerra a 
antecipar, por decreto, feriados

Médico que atua no Hospital 
Giselda Trigueiro diz que ingestão 
deve ser orientada por um médico 
e que o consumo não elimina 
necessidade de isolamento social

Governo do Rio Grande do Norte 
recebeu quase R$ 143 milhões, 
sendo parte para cobrir perda 
de arrecadação e parte para 
investimentos em saúde

Envio de quase R$ 15 milhões 
servirá para compensar perdas que 
os municípios estão tendo desde 
agosto de 2019

Francenilson Alexandre é acusado 
de ter oferecido cargos e dinheiro 
para evitar cassação na Câmara de 
Ielmo Marinho em 2016

No Rio Grande do Norte, o número 
de casos confirmados passou de 11 
mil, com 459 mortes registradas até 
agora. Outras 104 são investigadas

“Feriadão” 05 Orientação 05 Ajuda 10
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Assembleia Legislativa 
suspende trabalhos da
CPI da Arena das Dunas 
Interrupção aconteceu após a maioria dos deputados acatar um pedido 
feito pelo deputado Getúlio Rêgo, que alegou prejuízo com sessão virtual. 
Idealizador da comissão, deputado Sandro Pimentel estuda ir à Justiça

Investigação interrupção 04
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 Embora se diga o contrário, 
ao arrepio de tudo o que viveu 
o mundo nesses últimos três 
meses, o isolamento social sal-
vou vidas e, em alguns países, 
possibilita agora o retorno às 
atividades produtivas.

Em outras palavras, ajudou 
a saúde e a economia.

Mas, no Brasil, a falsa 
“aversão” da economia à saúde 
nos renderá os mesmos proble-
mas vividos por outras nações, 
com o agravante do atraso que 
nos proporcionará na corrida 
mundial pelo retorno a um cha-
mado “novo normal”.

E este prejuízo, infelizmente, 
já está precifi cado: uma queda 
que pode variar de 6,5% a 8% da 
economia. Algo assim não se via 
há um século. E, se levarmos em 
consideração os 90 dias em que 
concretizou os estragos, nunca 
se viu em tempo nenhum.

A ideia de que outros paí-
ses mais desenvolvidos foram 
igualmente atingidos, embora 
verdadeira, tem um ingredien-
te indigesto para o Brasil, cuja 
economia atrelada ao modelo 
de gastos estatais desmedidos e 
uma forte informalidade, indica 
uma recuperação mais lenta 
que os demais.

A reação internacional, que 
não está nas ruas de milhares 
de cidades brasileiras, já apare-
ceu na Bolsa de Valores, graças 
à recuperação internacional 
diante da pandemia. Se é uma 
bolha especulativa ou uma reto-
mada efetiva, o fato é que ela já 
começou e desafi a nosso poder 
de reação.

É neste momento, graças à 
condução do governo na pande-
mia do novo coronavírus, que 
o Brasil fi ca vulnerável a uma 
série de questões, entre elas, a 
nossa péssima gestão ambien-
tal e as palavras irrepetíveis 
do ministro do Meio Ambiente, 
de aproveitar a tragédia para 
“passar a boiada”.  

Com um mercado cada dia 
mais assentado em pressupos-
tos ambientais, prontos a dispa-
rar medidas protecionistas em 
forma de barreiras comerciais, 
é preciso entender que cada 
ação interna hostil a esses pres-
supostos terá consequências.

Há também a negação ao 
isolamento social e o mergulho 
para o alto dos casos e óbitos, 
tendo a região Nordeste como a 
bola da vez.

O deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) defen-
deu, durante sessão remota da Assembleia Legislativa nes-
ta terça-feira (9), a continuação da investigação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito (CPI) da Arena das Dunas.
A CPI foi suspensa com 12 votos favoráveis e 8 votos contra. A 

interrupção dos trabalhos foi solicitada através de requerimento de 
autoria do deputado estadual Getúlio Rêgo (DEM), alegando preju-
ízo à investigação devido à realização das reuniões de forma virtual, 
em razão da pandemia do Coronavírus.

Allyson enfatizou a importância da investigação em virtude da 
possibilidade, apontada pela Controladoria-Geral do Estado, de 
pagamento irregular de mais de R$ 400 milhões no contrato entre 
Governo do Estado e Arena das Dunas.

“Suspender a CPI da Arena das Dunas é mostrar para a popula-
ção do RN que essa Casa não quer investigar. Não quer investigar 
os casos notórios de corrupção envolvendo o consórcio Arena das 
Dunas. É mostrar para a sociedade que essa Casa não está cum-
prindo o seu papel de fi scalizador. Diante da possibilidade do desvio 
de mais de R$ 400 milhões, que poderiam muito bem estar sendo 
investigado na saúde, educação e segurança”, disse.
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DEPUTADO SE REBELA 
CONTRA “GOLPE”

ISOLAMENTO SALVA

“

FICHA SUJA
A prefeita de Mossoró, 

Rosalba Ciarlini, prometeu 
entregar a vice na sua chapa de 
reeleição à ex-adversária Larissa 
Rosado. Indicada pelo presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Ezequiel Ferreira, Larissa 
enfrenta problemas na Justiça.

GOLPE NA CPI
Partiu do deputado estadual 

Getúlio Rego (DEM), aliado 
tradicional do rosalbismo, 
requerimento para suspender 
as atividades da CPI da Arena 
das Dunas. Para deputados 
que fi caram surpresos com a 
aprovação do requerimento, 
tratou-se de “um golpe”.

JOGO INTERNO
O senador Jean Paul Prates 

(PT) ainda não bateu o martelo, 
mas sua propensão é disputar a 
Prefeitura do Natal. Para tanto, 
conversa com partidários. E há 
receptividade interna ao seu 
nome. Resta saber do povo.

OPOSIÇÃO
O PSL também caminha 

para confi rmar a candidatura 
do delegado Sérgio Leocádio 
para prefeito de Natal. Vem com 
discurso forte de oposição ao 
prefeito Álvaro Dias.

MENOS O PT
O presidente estadual do PSL, 

Daniel Sampaio, será candidato 
a prefeito de Mossoró. Sobre 
possível aliança com a prefeita 
Rosalba Ciarlini, responde que o 
PSL está aberto a dialogar com 
todos os partidos, menos com as 
siglas de esquerda, como o PT.

É uma discussão em que não chamaram
quem vai chutar a bola, que é o médico”

Jaime Calado
Médico sanitarista, ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante e ex-secretário de 
Desenvolvimento Econômico do Estado, sobre polêmica em torno da cloroquina
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> A campanha da Prefeitura 
do Natal sobre descarte seguro de 
lixo eletrônico arrecadou 907 Kg, 
entre computadores, impressoras, 
televisores e similares. 

A ação ocorreu durante os cinco 
dias da Semana do Meio Ambiente 
2020.

>> Hoje, 10 de junho, é o Dia da 
Artilharia.

>> A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Rio Grande do Norte 
(Fapern) e o Governo do RN 
organizam palestras semanais no 
âmbito educacional. Nesta quarta, às 
14h, a temática será “Plágio e autoria 
na produção científi ca”. O evento 
estará disponível na plataforma Meet.

>> A Feira e Fórum de Turismo 
do RN (Femptur) exibe, no seu 

Instagram, live sobre a importância 
da biossegurança no plano de 
retomada do turismo no RN. O evento 
ocorre na tarde de hoje, às 14h, com 
participação de Marcelo Queiroz, 
presidente da Fecomércio RN.

>> O Festival DoSol encerra suas 
atividades após mais de 30 dias de 
shows consecutivos. Para terminar, 
a última artista que se apresenta é a 

cantora potiguar Bex. A atração será, 
às 18h, no YouTube do festival.

>> Coronel Azevedo, deputado 
estadual do RN, transmite live 
sobre a suspensão do pagamento 
de consignados e contará com a 
participação de Walber Virgolino, 
deputado estadual da Paraíba. A 
conversa é nesta quarta, às 19h, no 
Instagram do político potiguar.
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NOVA FORÇA
Chama atenção em 

Extremoz a força política e 
eleitoral de Renata Rêgo. 
Mulher do ex-prefeito 
Klauss, a dentista é hoje a 
maior liderança da cidade, 
desbancando com larga 
distância o atual prefeito, Joaz 
Oliveira, em franco declínio.  

JAIME EM NATAL
Presidente estadual do 

Pros, Jaime Calado, aliado da 
governadora Fátima Bezerra, 
passou a ser cortejado também 
como candidato a prefeito de 
Natal.

SONHO ANTIGO
Em São Gonçalo, Jaime 

apoiará a reeleição do prefeito 
Paulo Emídio. Disputar a 
prefeitura da capital é sonho 
antigo do marido da senadora 
Zenaide Maia (Pros).

TEMPO DAS REDES
Dando um tempo nas redes 

sociais, o deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade) 
evita críticas ao prefeito Álvaro 
Dias, afi rmando não haver 
clima, na pandemia, para 
cobranças à gestão municipal. 
“É muito difícil gerenciar uma 
situação como a atual”, alega.

QUEM NÃO COMUNICA...
Quando o assunto é a 

Covid-19, o governo Fátima 
Bezerra está levando de 
goleada na comunicação. Com 
estrutura de menor porte, 
Álvaro sobressai e ainda 
consegue deixar a adversária 
no canto do ringue.

APOSTA EM PARNAMIRIM
Ex-prefeito de Parnamirim, 

Maurício Marques é uma 
das principais apostas da 
governadora Fátima Bezerra 
para derrotar o atual prefeito, 
Rosano Taveira.

OUTRO LADO
Sem justifi car por que contratou empresa investigada na Lava 

Jato, a Caern enviou à coluna a seguinte nota: “A Caern esclarece 
que o aditivo do contrato com a EMPRESA DE PESQUISAS 
TÉCNICAS, CIENTÍFICAS E DE MERCADO LTDA, fi rmado em 
2018, foi apenas de prazo, observando que o contrato fi cará vigente 
até seis meses após a conclusão das obras de esgotamento da capital 
seguindo portaria ministerial. O contrato é para o desenvolvimento de 
trabalho social. O valor do contrato permanece inalterado nesse caso. 
O recurso para o trabalho social é determinado pelo Governo Federal, 
através de Portaria Ministerial, que designa aproximadamente 1% 
do investimento do convênio para trabalho social. Essa contratação é 
uma obrigatoriedade para as obras com recursos da União. Por fi m, a 
Caern informa que todo o trâmite de contratação da empresa foi feito 
de acordo legislação vigente, como todas as contratações da Caern. 
A empresa está atuando e desenvolvendo o trabalho para o qual foi 
contratada”.
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O Partido Social Liberal (PSL) 
lançou o delegado Sérgio Leocádio 
como pré-candidato a prefeito de 
Natal. Conhecido pela carreira na 
Polícia Civil do estado, Leocádio já 
foi candidato em eleições passadas 
como vice-governador.

Em entrevista à rádio 94 FM, 
o delegado aposentado afirmou 
fazer parte de uma ‘direita cons-
ciente’. “O PSL tem um time de 
personalidades fortes. Não sou 
político tradicional, mas sou um 
cidadão que conhece Natal como a 
palma da mão e me sinto prepara-
do. O projeto é ser sério, honesto e 
correto. Fui delegado em todos os 
bairros da capital potiguar. Então 
conheço as ruas e os problemas da 
cidade”.

O pré-candidato aproveitou 
a oportunidade para criticar as 
ações da atual gestão, tanto esta-
dual quanto municipal, durante 
a pandemia do novo coronavírus. 
“O colapso na saúde pública, a in-
competência não só do governo do 
estado - terrível, o PT, pelo amor 
de Deus, distância da esquerda. 
Mas também do prefeito de Natal, 
médico, mas perdido. Precisamos 
de pessoas que estudem e se quali-
fiquem, que não fiquem só fazendo 
politicagem”, afirmou.

Sobre o lockdown, adotado por 
algumas cidades potiguares como 
medida de prevenção à Covid-19, 

o delegado afirmou que “não é 
vacina. Mas, diante da inoperân-
cia do poder público, é necessário 

ter todas as prevenções. Porque 
não temos mais vagas nas UTIs. 
As pessoas estão morrendo, mas 

Delegado Sérgio Leocádio também defende uma maior celeridade nos trabalhos para a revisão do Plano Diretor de Natal

PSL lança o delegado Sérgio Leocádio 
como pré-candidato à prefeitura de Natal
Delegado aposentado afirma fazer parte de uma ‘direita consciente’ e se posiciona com profundo conhecedor dos problemas 
da capital; Sérgio Leocádio criticou as ações dos governos do Estado e do Município durante a pandemia do novo coronavírus

Eleições municipais

José Aldenir / Agora RN

Ocupações irregulares

As ocupações irregulares nas encostas da Avenida Getúlio Vargas, imediações da Ladeira do Sol, 
continua em ritmo célere. Aos poucos, a visão privilegiada de um dos cartões-postais mais bonitos 
de Natal vai sendo desfigurada: a da orla marítima da Zona Leste. A vista vai sendo perdida pelas 
construções irregulares e invasões na Rua do Motor, sem aprovação nem licenças por parte da 
Prefeitura do Natal e órgãos de proteção ambiental . Onde está o Ministério Público? Enquanto isso, 
a revisão do Plano Diretor patina...

Ex-prefeito é denunciado por 
improbidade administrativa 

Ielmo Marinho

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte denunciou o ex-pre-
feito de Ielmo Marinho Francenilson 
Alexandre dos Santos pela prática 
de improbidade administrativa. 
Os atos teriam ocorrido enquanto 
Francenilson estava interinamente 
à frente da prefeitura, em 2016. Ele 
já responde por corrupção ativa.

Segundo o Ministério Público, 
entre fevereiro e maio daquele 
ano, Francenilson ofereceu cargos 
públicos e dinheiro para que os 
então vereadores Josemi Ezequiel 
da Silva, Sebastião Evilásio da 
Silva (Bastinho) e José Roberto 
Dias de Mesquita votassem a favor 
dele em um processo de cassação 
de mandato instalado na Câmara 
Municipal. Segundo a denúncia, os 
vereadores aceitaram a proposta.

Então vice-prefeito, France-
nilson assumiu provisoriamente a 

gestão municipal após o então pre-
feito, Bruno Patriota, ser afastado 
do cargo pela Justiça. Ele foi alvo da 
“Operação Resistência”, que apurou 
práticas de corrupção ativa, coação, 
prevaricação, suborno, falsidade 
ideológica e associação criminosa.

Em julho de 2016, Francenilson 
foi preso por ordem do desembar-
gador João Rebouças, do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Nor-
te. Com a prisão do então prefeito, 
assumiu a Prefeitura de Ielmo 
Marinho o presidente da Câmara, 
o vereador Ionaldo Souza. Fran-
cenilson foi solto no mês seguinte 
após Bruno Patriota retornar ao 
cargo e após os vereadores terem 
sido afastados. No entanto, em 
setembro, Bruno Patriota voltou a 
ser afastado e Francenilson tomou 
posse novamente, mas não perma-
neceu no cargo por ordem judicial.

Agora RN

a morte não pode ser moeda de 
troca para conseguir dinheiro do 
governo federal”.

Leocádio também falou sobre 
o Plano Diretor de Natal, que es-
tá atualmente em discussão. “Os 
problemas crônicos da cidade são 
discutidos e não resolvidos. Preci-
samos entender que a cidade pre-
cisa ser economicamente viável. É 
só pegar João Pessoa, bem perti-
nho. As coisas lá funcionam, aqui 
não. A Câmara Municipal precisa 
ser mais enérgica”.

Já sobre a violência na cidade, 
o pré-candidato citou três pilares 
essenciais para combater a cri-
minalidade. “Educação. Casa de 
acolhimento de viciados, princi-
palmente do crack. E tecnologia. 
Precisamos fazer com que a Guar-
da Municipal de Natal seja prota-
gonista da segurança. Precisamos 
integrar os sistemas públicos já 
existentes com a iniciativa priva-
da”, afirmou.

O projeto é ser sério, honesto 
e correto. Eu conheço as ruas e 
os problemas da cidade”

Sérgio Leocádio
Pré-canditado à prefeitura pelo PSL

"
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A Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Norte decidiu 
paralisar nesta terça-feira (9) os 
trabalhos da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) que foi 
instalada no fim do mês passado 
para investigar o contrato do 
Governo do Estado com a admi-
nistração da Arena das Dunas. A 
suspensão vale por tempo inde-
terminado, até que a Casa reto-
me as sessões presenciais.

A interrupção dos trabalhos 
da CPI foi aprovada por 12 votos 
a 8. Por maioria, os parlamenta-
res acataram um requerimento 
apresentado durante a sessão 
pelo deputado estadual Getúlio 
Rêgo (DEM), que argumentou 
que as reuniões da comissão por 
videoconferência prejudicam os 
debates.

Segundo Getúlio Rêgo, as ses-
sões virtuais – adotadas há mais 
de dois meses por causa da pan-
demia do novo coronavírus – atra-
palham a tomada de depoimentos 
das pessoas convocadas e afetam 
o trabalho da imprensa, que só 
pode acompanhar os trabalhos da 
CPI através da internet.

A suspensão dos trabalhos 

acontece um dia depois de a CPI 
fazer a sua segunda reunião. Na 
segunda (8), em reunião virtual, 
os integrantes da CPI decidiram 
convocar o controlador-geral do 
Estado, Pedro Lopes Neto, para 
prestar depoimento. Os deputa-
dos pretendiam solicitar informa-
ções sobre a auditoria da Control 
que encontrou irregularidades no 
contrato do Governo do Estado 
com a Arena das Dunas.

Idealizador da CPI e relator 
da investigação, o deputado es-
tadual Sandro Pimentel (PSOL) 
protestou. “Não cabe ao plenário 
decidir sobre suspensão de CPI. 
É um instrumento da minoria. 
O que foi feito foi ilegal. Qual 
interesse que tem tudo isso? O 
que está por trás de todos esses 
interesses? O argumento da 
pandemia que não é. Se fosse, as 
sessões estariam suspensas e as 
reuniões das comissões estariam 
suspensas. Mas não estão”, afir-
mou o deputado.

O parlamentar sugeriu que 
vai à Justiça para tentar rever-
ter a decisão. “Vamos tomar as 
providências legais. Não vamos 
admitir ser ceifados, atropelados 
e manobrados, como fomos”, com-
plementou Sandro Pimentel.

A CPI foi instalada no dia 29 
de maio. Na ocasião, os membros 
elegeram o deputado Coronel 
Azevedo (PSC) como presidente 
e Sandro Pimentel como relator. 
Além deles, a comissão especial 
tem como integrantes os deputa-
dos Isolda Dantas (PT), Allyson 
Bezerra (Solidariedade) e Tomba 
Farias (PSDB).

O Ministério da Saúde voltou 
a divulgar nesta terça-feira (9) as 
informações referentes aos dados 
acumulados de mortes e infecta-
dos pelo novo coronavírus em sua 
plataforma. O retorno dos dados 
acontece um dia após decisão do 
ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal.

Após reativar a plataforma, a 
pasta confirmou o segundo maior 
número de casos registrados em 24 
horas desde o início da pandemia 
no Brasil: 32.091. No total, segun-

do o Ministério da Saúde, já são 
739.503 pessoas diagnosticadas 
com Covid-19 no País. A taxa mais 
alta foi registrada em 30 de maio, 
quando 33.274 foram anunciados. 
O número de novas mortes regis-
tradas, de 1.272, é o terceiro mais 
alto desde o início da pandemia, 
cujo ápice foram 1.473 em 4 de ju-
nho. No total, são 38.406 mortes já 
confirmadas.

Os pacientes recuperados che-
gam a quase 400 mil, enquanto os 
casos em acompanhamento são 

390.033.
No Rio Grande do Norte, se-

gundo a Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap), o número de mor-
tes provocadas pela Covid-19 che-
gou nesta terça-feira a 459 - foram 
28 óbitos confirmados em 24 horas. 
O número de casos confirmados 
chegou a 11.011. Ainda de acordo 
com a Sesap, há 104 óbitos em in-
vestigação e 23.092 casos supeitos 
da infecção. São 681 pessoas inter-
nadas em todo o RN, das quais 351 
estão em leitos críticos.

Sandro Pimentel estuda ir à Justiça

Assembleia Legislativa suspende 
trabalhos da CPI da Arena das Dunas

País tem mais 1.272 mortes; 28 no RN

Interrupção aconteceu após a maioria dos deputados acatar um pedido 
feito pelo deputado Getúlio Rêgo, que alegou prejuízo com sessão virtual

Tempo indeterminado

Pandemia

A Comissão de Finanças da Câmara de Natal volta a se reunir nesta 
quarta-feira (10). Um dos projetos que devem entrar em pauta 
é a reforma da Previdência Municipal. O relator da proposta é o 

vereador Maurício Gurgel (PV), que deve apresentar seu parecer logo 
mais à tarde. Ele antecipa à coluna que não vai propor emendas, ou seja, 
mudanças no texto original. Pelo menos não agora. Isso deve ficar para o 
plenário, para não atrasar as discussões – o Município tem até 31 de julho 
para aprovar a proposta e o texto ainda tem de passar por outras duas 
comissões. A reforma é superficial, mas mexe no bolso dos servidores. O 
texto eleva a contribuição dos servidores à Previdência de 11% para 14%.

Reforma avança
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

DE OLHO NA VICE
Interlocutores de 

Fátima Bezerra preveem 
que pelo menos três grupos 
políticos vão reivindicar a 
vaga de vice na chapa da 
governadora a reeleição, em 
2022. São eles o PCdoB, que 
tem o atual vice, Antenor 
Roberto; o PSDB, do 

presidente da Assembleia, 
Ezequiel Ferreira; e o PL, do 
deputado federal João Maia.

PRÓS E CONTRAS
Leal à governadora, 

o PCdoB é favorito, mas 
pesa contra a legenda o 
fato de não ter assento na 
Assembleia Legislativa.

CPI E PALANQUE ELEITORAL
Sempre assertivo em seus discursos, o deputado estadual 

José Dias (PSDB) foi direto ao ponto ontem, ao defender a 
suspensão dos trabalhos da CPI da Arena das Dunas. “Estão 
querendo palanque por conta de uma eleição municipal”, 
afirmou o deputado, em provável referência ao fato de que 
se avizinhava, no âmbito da comissão, um embate entre o 
deputado Allyson Bezerra (Solidariedade) e a prefeita de 
Mossoró, a ex-governadora Rosalba Ciarlini.

POSSIBILIDADE REMOTA
Está quase superada a 

possibilidade de Fátima apoiar 
o deputado estadual Hermano 
Morais (PSB) para prefeito de 
Natal este ano. A história de 
2012 vai se repetindo. Naquele 
ano, a tentativa de aproximação 
foi frustrada e, no segundo 
turno da eleição, o PT apoiou 
Carlos Eduardo Alves, que 
venceu.

TIRO NO PÉ
Adiantar feriados para 

forçar o isolamento social é uma 
boa estratégia, desde que venha 
acompanhada de fiscalização 
para que não se transforme em 
um tiro no pé. Em outros locais 
em que a medida foi adotada, 
como São Paulo, o feriado 
prolongado foi pretexto para 
que os paulistanos descessem a 
serra rumo à Baixada Santista.

DEPUTADO COM COVID
O deputado estadual Nélter 

Queiroz (MDB) testou positivo 
para a Covid-19. O estado de 
saúde do parlamentar é bom, 
estável e ele se recupera em 
isolamento domiciliar, como 
recomendam as autoridades de 
saúde. A coluna deseja pronta 
recuperação ao parlamentar e 
os demais doentes.

QUESTIONAMENTOS
O prefeito de Parnamirim, 

Rosano Taveira, tem sido 
criticado por aparecer na 
propaganda institucional que 
o Município está veiculando 
no horário nobre da TV Globo. 
Houve quem advertisse o 
prefeito de que a prática 
poderia gerar questionamentos, 
sobretudo em ano eleitoral.

FISCALIZA-RN I
O Laboratório de Inovação 

Tecnológica em Saúde da UFRN 
(Lais) criou, em parceria com o 
Ministério Público Federal, uma 
plataforma (Fiscaliza-RN) para 
que o Governo do Estado e as 
prefeituras potiguares prestem 
contas de receitas e despesas 
movimentadas durante a 
pandemia da Covid-19. A 
ferramenta também conta 
com espaço destinado ao 
cidadão, para fiscalizar e fazer 
denúncias.

FISCALIZA-RN II
Um curso online vai 

capacitar representantes das 
prefeituras sobre o manuseio da 
plataforma. Contudo, nem todas 
as prefeituras indicaram os seus 
representantes. Isso deve ser 
feito o quanto antes. Dúvidas no 
telefone 99984-8190.

*Com informações da Redação do Agora RN
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 CONFIRA OS VOTOS:

A FAVOR de suspender a CPI

Albert Dickson (Pros)
Bernardo Amorim (Avante)
Galeno Torquato (PSD)
George Soares (PL)
Getúlio Rêgo (DEM)
Gustavo Carvalho (PSDB)
José Dias (PSDB)
Kléber Rodrigues (PL)
Nelter Queiroz (MDB)
Raimundo Fernandes (PSDB)

Tomba Farias (PSDB)
Vivaldo Costa (PSD)

CONTRA a suspensão da CPI

Allyson Bezerra (Solidariedade)
Coronel Azevedo (PSC)
Ubaldo Fernandes (PL)
Isolda Dantas (PT)
Francisco do PT
Eudiane Macedo (Republicanos)
Kelps Lima (Solidariedade)

Sandro Pimentel (PSOL)

ABSTENÇÃO

Ezequiel Ferreira (PSDB) - 
Presidente

AUSENTES

Cristiane Dantas (Solidariedade)
Hermano Morais (PSB)
Souza Neto (PSB)
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O consumo de ivermectina 
não garante proteção contra a Co-
vid-19. Por causa disso, pacientes 
que tomaram o medicamento não 
devem descuidar das medidas de 
higiene e da prática do isolamento 
social, única estratégia efi caz, se-
gundo os especialistas, para evitar 
a infecção pelo novo coronavírus.

Esse alerta é do infectologista 
Alexandre Motta, que atua na li-
nha de frente do combate à pande-
mia no Hospital Giselda Trigueiro, 
em Natal, referência no atendi-
mento aos casos de coronavírus.

Segundo o médico, apesar de 
existirem alguns resultados pro-
missores em laboratório, não há 
confi rmação científi ca de que a iver-
mectina, um antiparasitário usado 
há décadas contra o piolho, seja 
realmente efi ciente para combater 
a Covid-19 ou mesmo para prevenir 
a doença, como têm dito alguns en-
tusiastas do uso da droga.

“Isso é algo especulativo. Não 
há comprovação científi ca de que 
isso vai funcionar. Eu conheço pes-
soas que estavam tomando iver-
mectina e agora estão doentes. Eu 
conheço pessoas que estão doentes, 
tomaram ivermectina e isso não 
mudou o curso da doença”, revela o 
infectologista.

Alexandre Motta diz que, pelo 
fato de ter poucos efeitos colaterais 
conhecidos, a ivermectina pode 
ser consumida pela maior parte 

da população, mas ressaltou que a 
ingestão deve ser orientada por um 
médico e que o consumo não elimi-
na os cuidados básicos.

“Como ela tem poucos efeitos 
colaterais, é possível que as pesso-
as possam usar sem os riscos que, 
por exemplo, a hidroxicloroquina 
pode oferecer. Se o médico quiser 
prescrever (ivermectina), tudo 
bem, mas isso não pode ser um 
passaporte para que as pessoas 
deixem de praticar o isolamento 
social. Esse, sim, já é comprovado 
como única ferramenta que funcio-
na”, explica o médico.

De acordo com o infectologis-
ta, o “medicamento” realmente 

efi caz – o isolamento – está sendo 
negligenciado por uma parcela 
relevante da população. “Ou por 
desinformação ou porque são con-
duzidas ao erro por parte de alguns 
profi ssionais que fazem crer que o 
uso de determinados medicamen-
tos possa fazer que não seja preciso 
o isolamento social”, diz Alexandre.

O médico reforça que há indícios 
de que a ivermectina possa contro-
lar a replicação viral e que seu uso 
continuado – mesmo por quem não 
tem sintomas – poderia proteger 
contra uma futura infecção por fi car 
presente nas mucosas do organis-
mo. “Mas nada é mais efi caz que o 
isolamento social”, aponta.

Alexandre Motta reforça que ivermectina não dá proteção total contra coronavírus

Tomar ivermectina não é passaporte para 
largar isolamento social, diz infectologista
Médico que atua no Hospital Giselda Trigueiro, em Natal, diz que ivermectina pode ser consumida pela maior parte da 
população, mas ressaltou que a ingestão deve ser orientada por um médico e que o consumo não elimina cuidados básicos

Orientação

Instagram / Reprodução

Na semana passada, a 
Secretaria de Saúde de Natal 
publicou um novo protocolo 
para orientar médicos e 
pacientes sobre como acolher 
pacientes com suspeita ou 
diagnóstico confi rmado para 
a Covid-19. O protocolo 
traz desde instruções sobre 
o acolhimento de casos 
suspeitos nas unidades 
de saúde até terapias 
medicamentosas para casos 
graves confi rmados.

O documento, aprovado 
pelo secretário de Saúde, 
George Antunes, e pelo prefeito 
Álvaro Dias, recomenda o 
uso de medicamentos como 
a hidroxicloroquina até para 
pacientes com sintomas iniciais 
da doença. Além disso, indica 
especialmente a ivermectina 
como medida de prevenção. 
Não são citados estudos que 
comprovem a efi cácia de 
nenhum dos remédios para 
conter a Covid-19.

“Considerando seu perfi l 
de segurança farmacológico 
(poucos efeitos colaterais), 
larga experiência de uso 
clínico em outras doenças, 

custo e comodidade 
posológica, esse medicamento 
(ivermectina) revela-se 
como uma opção a ser 
utilizada não somente para 
tratamento, como também 
para a profi laxia, somada 
a outras intervenções não 
medicamentosas”, diz o 
documento.

De acordo com o protocolo, 
nesses casos (prevenção), 
a droga deve ser usada por 
quem está altamente exposto 
ao vírus, como profi ssionais de 
saúde e da segurança, e por 
quem está no grupo de risco 
para a doença (como idosos, 
hipertensos, diabéticos e 
obesos).

A utilização por pacientes 
jovens e saudáveis não é 
recomendado, assim como 
por crianças com menos de 5 
anos, gestantes e lactantes.

Apesar de o protocolo 
trazer toda a forma de 
uso, incluindo dosagens, o 
documento diz que o uso deve 
ser orientado por um médico.

Desde a semana passada, 
o remédio está em falta nas 
farmácias da Grande Natal.

NOVO PROTOCOLO EM NATAL

Câmara aprova suspensão
de cobrança dos consignados

Em Natal

A Câmara Municipal de 
Natal aprovou nesta terça-
-feira (9), em regime de ur-
gência, um projeto de lei que 
suspende, por três meses, 
a cobrança de empréstimos 
consignados de servidores 
públicos municipais.

A proposta é uma inicia-
tiva conjunta dos vereadores 
Aroldo Alves (PSDB) e Cha-
gas Catarino (PSDB), e tem o 
objetivo de auxiliar os servido-
res públicos municipais a res-
tabelecerem sua organização 
fi nanceira durante a pande-
mia do novo coronavírus.

“Nós sabemos que as des-
pesas familiares aumentaram 
em torno de 30% no período de 
pandemia. E as famílias pre-
cisam desse apoio fi nanceiro”, 
destacou o vereador Chagas 
Catarino.

O vereador Aroldo Alves 
ressaltou que o momento é de 
grande pertinência para apre-
sentação da matéria. “Nós 
vamos ao Executivo para que 
a Lei seja sancionada de ime-
diato e trazer logo este benefí-
cio ao servidor”, disse.

O projeto agora vai à san-
ção do prefeito Álvaro Dias.

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte marcou para 
esta quarta-feira (10) a votação de 
um projeto que autoriza a governa-
dora Fátima Bezerra a antecipar, 
por decreto, feriados estaduais. 
A medida, se aprovada, vai valer 
enquanto perdurar o estado de ca-
lamidade pública provocado pela 
pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a assessoria do 
Governo do Estado, caso a Assem-
bleia aprove o projeto nesta quar-
ta, Fátima vai editar um decreto 
adiantado o feriado criado para 
homenagear os Mártires de Uruaçu 
e Cunhaú. A celebração acontece 

anualmente no dia 3 de outubro, e 
a intenção da governadora é anteci-
par o feriado para sexta-feira (12).

Se isso for confi rmado, o Rio 
Grande do Norte terá um “feriadão” 

nos próximos dias, já que quinta-fei-
ra (11) é feriado nacional de Corpus 
Christi. A intenção da proposta é 
estimular o isolamento social, para 
conter o avanço da pandemia do co-
ronavírus.

“A antecipação dos feriados po-
derá incentivar a adesão da popu-
lação ao cumprimento das regras 
de isolamento social. Ademais, 
após o fi m do estado de calami-
dade, cada dia útil fará diferença 
para a recuperação econômica e 
social do Estado”, afi rma Fátima, 
na justifi cativa do projeto.

Este ano, o feriado dos Mártires 
cairia em um sábado.

Governadora do RN, Fátima Bezerra

Fátima quer decretar feriado na 
sexta (12) para forçar isolamento

Feriadão

Demis Roussos / Governo do RN
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O voto do ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da 
União (TCU), como relator das contas de 2019 do governo 
Jair Bolsonaro, será por sua aprovação “com ressalvas”. Ele 

deve enumerar várias irregularidades que se não foram criadas no 
atual governo, já deveriam ter sido extintas, como a demagógica 
desoneração da cesta básica, fi xada em 2013 por Dilma Rousseff, 
que custa R$32,3 bilhões por ano e só tem impacto de 0,1% na “re-
dução das desigualdades” alegada para a adoção da medida.
A desoneração de cestas básicas, que em 2019 custou R$32,3 bi-
lhões, saiu mais cara que todo o Bolsa Família, ao custo de R$30,1 bi-
lhões.Outra sangria dos cofres públicos, que Bolsonaro não acabou, 
é a dos R$348,4 bilhões anuais de isenções fi scais, equivalentes 
a 26% do PIB.Dantas já distribuiu seu voto entre colegas do TCU, 
mostrando que o Brasil gasta R$40 bilhões por ano em benefícios 
fi nanceiros e creditícios.O julgamento das contas do primeiro de 
governo Bolsonaro será realizado nesta quarta-feira. A sessão do 
TCU começa às 10h.

Relator aponta ressalvas das 
contas de Bolsonaro

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

LANCHINHO ISENTÃO
Rodrigo Maia fez visita ao 

comitê de imprensa da Câmara 
dos Deputados para comer 
bolo com jornalistas da BBC, 
Valor, Globo etc. Repórteres 
festejaram e até publicaram 
nas redes sociais.

RAIVA FAZ MAL À SAÚDE
Deixou impressão 

muito ruim nos principais 
gabinetes do Planalto, até 
hoje, a expressão de raiva do 
secretário de Comunicação 
em recente coletiva sobre 
propaganda em blogs. Tanta 
raiva faz mal à preservação do 
emprego de Fabio Wajgarten, 
cada vez mais questionado no 
governo.

FORA DO BALCÃO
Não combina com os fatos 

a fofoca sobre substituição 

da ministra Tereza Cristina 
(Agricultura) por indicação do 
PSD de Kassab: Bolsonaro já 
avisou mais de uma vez que 
cargos de ministros não são 
negociáveis.

NÃO É BEM ASSIM
Apesar da previsão 

catastrófi ca do Banco Mundial, 
prevendo queda de 8% do 
PIB do Brasil, o economista-
chefe do Bradesco, Fernando 
Honorato, mais próximo da 
terra, projeta 5,9%. E diz que a 
recuperação será mais rápida 
do que o previsto, puxada pelo 
agronegócio. 

PENSANDO BEM...
...a OMS já pode pedir 

música: recuou por três vezes 
de suas “decisões do Olimpo”, 
a última no caso dos infectados 
assintomáticos. 

Levantamento exclusivo Orbis/Diário do Poder, realizado em todo 
o País, revela que quase dois terços dos brasileiros (63,1%) acreditam 
que o Brasil já vive uma “ruptura institucional”, em razão das 
interferências dos Poderes em assuntos internos de outros poderes, 
ignorando os preceitos constitucionais de harmonia e independência. 
Somente 16,2% divergem, negando a ruptura, enquanto 20,7% não 
sabem avaliar. No Sudeste, vão a 66,5% aqueles que acreditam que o 
país vive “ruptura institucional”.

DISPUTA DE PODERES
Em relação ao caso da 

divulgação do vídeo da 
reunião ministerial e o 
inquérito das supostas fake 
news, 45,6% acham que o 
STF tem razão.

LADO DO GOVERNO
São 31,2% aqueles que 

acreditam que a razão está 

com o governo, 
nessa “briga” em que o 
STF tem desfeito atos do 
Executivo.

DADOS DA PESQUISA
O instituto Orbis ouviu 

4.032 pessoas em todas 
as regiões do Brasil, entre 
os dias 3 e 5 de junho. A 
margem de erro é de 1,54%.

Pesquisa: para 63%, País vive 
‘ruptura institucional’

O Governo do Estado anunciou 
que vai transferir, até o fi m desta 
semana, R$ 14,8 milhões para os 
municípios potiguares. A verba 
corresponde a pouco mais da meta-
de da dívida que a gestão estadual 
acumula junto às prefeituras desde 
janeiro deste ano, com relação ao 
adicional da cota-parte do ICMS.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Planejamento e Finanças 
(Seplan), o débito total gira em tor-
no de R$ 23,4 milhões.

A destinação do dinheiro tem a 
fi nalidade de compensar as perdas 
que os municípios estão tendo des-
de agosto do ano passado, quando 
passou a valer o Proedi – programa 
que aumenta a isenção tributária 
para estabelecimentos industriais 
instalados no Rio Grande do Norte.

Com os incentivos para a indús-
tria, houve queda na arrecadação 
de ICMS do Estado – e, consequen-
temente, também foi reduzido o re-
passe que é feito às prefeituras, que 
é calculado em cima do que é reco-
lhido com o imposto. Pela Consti-
tuição, os municípios têm direito a 
25% de tudo o que é arrecadado (a 
chamada cota-parte).

Na última semana de dezem-
bro, a governadora Fátima Bezerra 
sancionou uma lei aprovada pela As-
sembleia Legislativa que ofi cializa a 
criação do Proedi no Rio Grande do 
Norte. A norma teve efeito retroativo 
a agosto e estabeleceu que o Estado 
deveria pagar, a partir de janeiro 
deste ano, uma compensação fi nan-
ceira pelas perdas das prefeituras, 
além da cota-parte habitual.

De acordo com a lei, os repas-
ses devem acontecer mensalmente 
durante um ano. Contudo, apenas 
uma parcela foi depositada – rela-
tiva a janeiro, no valor de R$ 5 mi-
lhões. De acordo com a Seplan, dei-
xaram de ser transferidos R$ 23,4 
milhões, sendo R$ 12,7 milhões 
relativos a 2020 e R$ 10,6 milhões 
referentes aos cinco últimos meses 
do ano passado.

“Vamos pagar esta semana a dí-
vida de 2020 e mais R$ 2,1 milhões 
das parcelas de 2019. Totalizando, 
portanto, R$ 14,8 milhões que pa-
garemos”, disse nesta terça-feira (9), 
ao Agora RN, o secretário de Plane-
jamento e Finanças, Aldemir Freire.

Segundo a lei, o valor do “bene-
fício” pago pelo Governo do Estado 
corresponde a 50% do ICMS reco-
lhido pelas empresas benefi ciárias 
do Proedi relativos aos períodos de 
apuração de 1º de agosto de 2019 a 
31 de dezembro de 2020.

COBRANÇA
Nesta terça, a Federação dos 

Municípios do Rio Grande do Nor-

Secretário de Planejamento e Finanças do Governo do RN, Aldemir Freire

Compensação do Proedi será paga 
às prefeituras ainda nesta semana
Envio de R$ 15 milhões servirá para compensar perdas que os municípios 
estão tendo desde agosto de 2019, quando o programa entrou em vigor

Transferência

Eduardo Maia / ALRN

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SIN

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA N° 006/2020 – SIN
PROCESSO Nº 03310034.000698/2020-21

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa Nova, 
Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará Licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA Nº 006/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço 
unitário, objetivando a contratação de empresa para obra do PRÓ-TRANSPORTE E CONCLUSÃO 
DOS ACESSOS À PONTE NEWTON NAVARRO NA ZONA NORTE DE NATAL/RN, PARA 
CONCLUSÃO DOS SEGUINTES TRECHOS: EIXO 01 (MOEMA TINOCO): SUBTRECHO DA AV. 
MOEMA TINOCO, COMPREENDIDO ENTRE A ROTATÓRIA DA ENTRADA DE GENIPABU (RN 304) E 
A ROTATÓRIA DA AV. TOCANTÍNEA E EIXO 02 (FRONTEIRAS): SUBTRECHO COMPREENDIDO 
ENTRE A ROTATÓRIA DA AV. TOCANTÍNEA E O VIADUTO DAS FRONTEIRAS, a qual se regerá pelas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de  1993, com as alterações posteriores. O recebimento e 
abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 14 de julho 
de 2020, às 10:00 (dez) horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no 
endereço acima. Diante dos acontecimentos em relação à Pandemia de COVID-19 que tem afetado o 
nosso Estado, evidenciando o estado de calamidade pública, estabelecido através do Decreto nº 29.534, 
de 19 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do RN - DOE/RN, a retira do Edital e seus 
anexos, poderá ser realizada presencialmente, devendo ser pré-agendada, ou solicitada através do E-
mail: cplsinrn@gmail.com, das 8h às 14h horas de segunda a sexta feira, obedecendo os prazos legais. A 
sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no 
Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

Natal/RN, 09 de junho de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

 
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

            O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após análise da 
documentação de Habilitação, da licitação : Tomada de Preços n° 003/2020, onde objetiva a Contratação de 
empresa de engenharia, para realizar os serviços de pavimentação na sede deste Município – Lote 01, bem como 
realizar os serviços de tapa buracos, no distrito de Zumbi e também na sede deste Município de Rio do Fogo/RN – 
Lote 02, teve o seguinte resultado : Empresas Consideradas Inabilitadas : Agreste e Construtora e Comércio 
Ltda, inscrita no CNPJ 12.072.392/0001-83, por não apresentou a Declaração de Visita aos locais das Obras, 
desobedecendo a alínea “f”, do item 4.4.4 – Qualificação Técnica do presente Edital; José Luiz da Silva Andrade 
ME, inscrita no CNPJ 24.621.931/0001-75, por não apresentar Garantia da Proposta, descumprindo o sub item 
4.4.5.1 do item 4.4.5 – Da Garantia da Proposta; Empresas Consideradas Habilitadas : LT Construção de 
Edificios Eireli, inscrita no CNPJ 34.808.943/0001-67, Ágil Construções, Comércio e Serviços Eireli ME, inscrita 
no CNPJ 19.657.875/0001-99, Pelicano Comércio, Construções e Serviços Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 
06.089.757/0001-57, G S C Contrutora e Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ 14.055.950/0001-28, A.D. 
Empreendimentos & Construções Ltda, inscrita no CNPJ 23.466.869/0001-21 e IM ENGENHARIA LTDA, inscrita 
no CNPJ 07.188.930/0001-60.   Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso 
na fase de habilitação, conforme preceitua a alínea “a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. Caso, não haja interposição de recurso na fase de habilitação, desde fica aprazada a abertura 
dos envelopes de propostas de preços das empresas consideradas Habilitadas para o próximo dia 18/06/2020, às 
10:00 horas. 

Rio do Fogo/RN, 09 de junho de 2020  
Dário Xavier da Cruz  

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

te (Femurn), que representa as 
prefeituras potiguares, cobrou do 
Governo do Estado uma resposta 
para os atrasos e o pagamento dos 
valroes. O presidente da entidade, 
José Leonardo Cassimiro (Naldi-
nho), reuniu-se com o presidente 
da Assembleia Legislativa, depu-
tado Ezequiel Ferreira (PSDB), e 
solicitou apoio da Casa nas nego-
ciações com a Seplan.

Naldinho afi rmou que os prefei-

tos desistiram de ações judiciais con-
tra o programa porque o Governo do 
Estado se comprometeu a transferir 
as compensações fi nanceiras. “Mas 
ao contrário do que prometera, a go-
vernadora (Fátima Bezerra) segue, 
desde agosto de 2019, pendente”, 
completou Naldinho.

“São recursos fundamentais 
para a educação básica e pagamen-
to da folha dos professores”, disse o 
prefeito Isaías Cabral (Acari).



Comerciantes promoveram 
protestos contra o fechamento do 
camelódromo na manhã desta ter-
ça-feira (9), no bairro do Alecrim, 
zona Leste de Natal. Policiais 
militares estiveram no local para 
evitar que a manifestação saia do 
controle.

O local teve seus estabeleci-
mentos fechados devido aos de-
cretos do Governo do Rio Grande 
do Norte para que haja apenas o 
funcionamento de serviços conside-
rados essenciais.

Na última sexta-feira (05), as 
forças de segurança do Rio Grande 
do Norte se reuniram na Operação 
Pacto Pela Vida, em que visam 
fortalecer a fiscalização do cumpri-
mento dos decretos de combate à 
pandemia do coronavírus.

Apesar do fechamento do ca-
melódromo, devido aos decretos 
publicados pelo Governo do Rio 
Grande do Norte para o combate 

ao coronavírus, a movimentação 
segue intensa no bairro do Alecrim, 
o coração do comércio popular da 
capital do Estado.

O não cumprimento das regras 

isolamento pode fazer com que o 
infrator seja punido de acordo com 
o artigo 268 do Código Penal, que 
estabelece a detenção de um mês a 
um ano, e multa.

O sistema de saúde público do 
Rio Grande do Norte enfrenta di-
ficuldades de atender a demanda 
crescente de potiguares que ne-
cessitam de atendimento médico, 
especialmente os que apresentam 
sintomas da Covid-19. O cenário 
fica mais crítico diante de 34 dos 
leitos de Unidade Terapia Intensi-
va (UTI) estão bloqueados no Esta-
do, impossibilitando a recepção de 
novos pacientes nesses ambientes, 
segundo dados da plataforma Re-
gula RN da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública.

Os hospitais de responsabilida-
de do município de Natal possuem 
25 dos 34 leitos fechados no RN, 
dos quais 14 são no Hospital Mu-
nicipal e 11 no Hospital de Campa-
nha - ambos com 100% de taxa de 
lotação. Nessas unidades, 65% das 
UTIs estão sem atender a popula-
ção por falta de profissionais.

A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) confirma o problema de 
pessoal para atuar na rede de ur-
gência e emergência, mas pontua 
que profissionais da saúde foram 

convocados para contratação ime-
diata a fim de preencher 47 vagas 
remanescentes da primeira convo-
cação, assim como 87 convocados 
do cadastro reserva referente ao 
Processo Seletivo Simplificado lan-
çado recentemente pela secretaria. 
A informação consta no Diário Ofi-
cial do Município desta terça-feira 

(9).
No balanço geral, estão sendo 

convocados 27 enfermeiros, 28 
fisioterapeutas e 79 técnicos de 
enfermagem, totalizando 134 no-
vos profissionais para atuarem na 
equipe de enfrentamento ao novo 
coronavírus na capital. Os apro-
vados têm admissão temporária e 

vão ser lotados na Rede de Enfren-
tamento à Covid-19 da SMS Natal.

Outro motivo para ter UTIs 
fechadas nos hospitais municipais 
de Natal é a falta de respiradores 
- equipamento de proteção indi-
vidual (EPI) que são utilizados 
por médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde para filtrar 

as partículas virais à medida que 
respiram, para que não sejam in-
fectados com a Covid-19, enquan-
to ajudam pacientes e orientam 
outras pessoas - e de ventiladores 
mecânicos - máquina que ajuda o 
paciente a respirar.

De acordo com a SMS, quando 
a pandemia começou em Natal, 
ainda no mês de março, o Hospital 
Municipal possuía nove leitos de 
UTI destinados à Covid-19, mas 
que já foram reforçados com seis 
novos leitos de UTI e 29 Unidades 
Semi-Intensiva, que é destinada 
a pacientes que exigem cuidados 
intensos, geralmente em função de 
uma maior dependência, mas que 
não necessitam de monitoramento. 
A taxa de ocupação na Semi-Inten-
siva do hospital está em 60%, com 
17 pacientes internados.

Os demais leitos bloqueados se 
dividem em dois hospitais estadu-
ais, sendo cinco no Hospital Cen-
tral Coronel Pedro Germano (co-
nhecido como Hospital da Polícia 
Militar) e três no Hospital Giselda 
Trigueiro.
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 Secretaria Municipal de Saúde (SMS) diz que trabalha para contratar novos profissionais para o trabalho nas UTIs bloqueadas 

Camelódromo do bairro do Alecrim foi fechado na última sexta-feira (05)

Natal concentra 73% dos leitos de UTI 
bloqueados para casos de Covid-19 no RN
Dados do sistema de regulação hospitalar do Rio Grande do Norte mostram que as unidades de saúde de responsabilidade da 
Prefeitura de Natal possuem 25 leitos fechados no RN, dos quais 14 são no Hospital Municipal e 11 no Hospital de Campanha

Atendimento

Reprodução / SMS

Reprodução

PF mira superfaturamento na 
compra de 320 mil máscaras

Maranhão

A Polícia Federal deflagrou 
nesta terça-feira (09)  a Opera-
ção Cobiça Fatal para desar-
ticular associação criminosa 
voltada à fraude em licitações 
no Maranhão. A ação apura su-
posto superfaturamento de R$ 
2,3 milhões na compra de 320 
mil máscaras cirúrgicas pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
da capital maranhense.

Cerca de 60 policiais fede-
rais cumprem três mandados 
de prisão temporária e 14 man-
dados de busca e apreensão 
em São Luís e em São José do 
Ribamar. Entre os endereços 
vasculhados pela PF está a Se-
cretaria de Saúde de São Luís. 
A ação tem apoio da Controla-
doria Geral da União.

As medidas cumpridas nes-
ta manhã foram determinadas 
pelo juízo da 1ª Vara Federal de 
São Luís, que também ordenou 

o sequestro de bens e o bloqueio 
de contas dos investigados, no 
valor de R$ 2,3 milhões.

De acordo com a Polícia 
Federal, ao longo das investiga-
ções foram verificados indícios 
de superfaturamento na com-
pra de 320 mil máscaras pela 
Semus, no valor unitário de R$ 
9,90. A corporação aponta que, 
considerando que o preço médio 
dos insumos é de R$ 3,17, há in-
dícios de um superfaturamento 
aproximado de R$ 2,3 milhões.

Segundo a CGU, foram con-
tratadas, por dispensa de licita-
ção e em caráter emergencial, 
duas empresas ‘sem capacida-
de técnico-operacional’ para o 
serviço. “Verificou-se que uma 
das empresas operava em no-
me de ‘laranjas’, além de ser de 
‘fachada’, e a outra nunca ha-
via comercializado máscaras”, 
apontou a Controladoria.

Comerciantes protestam contra 
fechamento de lojas no Alecrim

Isolamento
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Pacientes internados com 
Covid-19 no Hospital Manoel 
Lucas de Miranda, em Guamaré, 
na Costa Branca potiguar, estão 
tendo contato com familiares por 
meio de vídeo com auxilio de um 
celular, destinado especificamen-
te para essa finalidade.

As chamadas estão sendo rea-
lizadas pelo aplicativo WhatsApp. 
A medida foi implementada como 
um auxílio no tratamento, já que 
o distanciamento social tem sido 
um dos principais fatores para 
evitar o contágio da doença e, 
portanto, os pacientes ficam iso-
lados durante todo o período da 
internação.

“Essa iniciativa foi pensada 
como forma de humanizar o aten-
dimento, de modo que a gente pu-
desse ter os familiares vendo seus 
entes queridos sendo cuidados 
na nossa unidade, e também os 
pacientes conversarem com os fa-
miliares e verificar que seus eles 
estão bem e em casa”, destacou 

o Secretário de Saúde, Fabrício 
Morais.

Fabrício afirma que a utili-
zação desse canal virtual tem 
passado mais tranquilidade aos 
pacientes e, assim, vem ajudado 
na recuperação. “As chamadas de 

vídeo acontecem com o auxílio do 
serviço de assistência social do 
hospital e de um técnico de enfer-
magem e as ligações são realiza-
das sempre que o paciente tiver 
condições de fala, e em acordo 
com a família”, encerrou.

 A Prefeitura Municipal de São 
José de Mipibu disponibiliza um 
canal exclusivo para denúncias re-
lacionadas à Covid-19. As mensa-
gens são anônimas e serão repas-
sadas para os órgãos fiscalizadores 
competentes.

A população pode denunciar 
locais com aglomeração, estabele-
cimentos que estão desrespeitando 
os decretos municipais e estaduais, 
venda de álcool em gel com preços 
abusivos, empresas que não estão 
adotando os protocolos de proteção 
contra a Covid-19.

O sistema também vai servir 
para monitorar pessoas infectadas 
que não respeitam o isolamento. O 
telefone para denúncias é o (084) 9 
9601-0537.

Além disso, esta semana a Se-
cretaria Municipal de Saúde de São 
José de Mipibu segue com ações 
para a desinfecção das instalações 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Unidade de Pronto Aten-

dimento (UPA) e nas ambulâncias 
que prestam serviço ao município.

Segundo a Secretaria de Saúde, 
as equipe de agentes de endemias 
vem trabalhando em perímetros de 
regiões suspeitas, visando evitar a 

disseminação do novo coronavírus 
e, com isso, promover a limpeza de 
áreas que possam ou não ter sido 
exposta pelo vírus, garantindo as-
sim uma maior segurança à popu-
lação e funcionários.

As chamadas estão sendo realizadas pelo aplicativo WhatsApp no hospital

Com o serviço, a população pode denunciar locais com aglomeração na cidade

Hospital potiguar adota 
videochamadas entre 
pacientes e familiares

São José de Mipibu abre canal de 
denúncias para combater a Covid-19

Ação do Hospital Manoel Lucas de Miranda, em Guamaré, utiliza o canal 
virtual para garantir interação entre pacientes isolados e os familiares

Coronavírus

Medida

Reprodução / Guamaré

Reprodução / SJM

Ceará-Mirim 
anuncia 
pagamento de 
40% do 13º

Macaíba vai 
receber nova 
creche para 200 
crianças

Salário

Educação

A Prefeitura de Ceará-Mi-
rim dará início ao calendário 
de pagamento salarial dos 
servidores de forma antecipa-
da a partir do dia 22 de junho. 

A novidade desta vez é 
que, aliado ao salário refe-
rente ao mês trabalhado, os 
servidores municipais tam-
bém receberão 40% do décimo 
terceiro.

Segundo o prefeito de 
Cearé-Mirim, Júlio César, a 
medida reforça o comprome-
timento e responsabilidade 
com os funcionários públicos 
do município. 

“O pagamento em dia e 
de forma antecipada sempre 
será uma de nossas priorida-
des, principalmente durante 
essa pandemia. Fico feliz em 
anunciar para os nossos servi-
dores que ainda este mês re-
ceberão 40% do décimo. Com 
planejamento, redução de 
custos e ouvindo o povo, esta-
mos melhorando nossa cidade 
cada vez mais. É para isso que 
estamos aqui”, destacou.

O calendário de pagamen-
to completo será divulgado 
em breve nos canais de comu-
nicação da prefeitura.

A Prefeitura de Macaíba 
continua com as obras da cre-
che municipal do distrito de 
Cajazeiras. O local terá capa-
cidade para atender mais de 
200 criançasdo distrito e de 
comunidades e assentamen-
tos próximos como, por exem-
plo, As Marias, Retiro, Lagoa 
do Lima, Lagoa do Espinhei-
ro, Lagoa dos Currais, Lagoa 
dos Cavalos e José Coelho.

Esta unidade de ensino 
segue o mesmo do modelo da 
Creche Proinfância Profª Eu-
nice Eugênia de Araújo Costa, 
localizada no conjunto Monte 
Líbano. A unidade é destina-
da a atender crianças entre 1 
e 5 anos de idade. Trata-se de 
mais um grande investimento 
da administração municipal 
na área de educação, com 
aporte de recursos federais.

A Secretaria Municipal de De-
fesa Social de São Gonçalo do Ama-
rante intensificou esta semana as 
fiscalizações para que a população 
e estabelecimentos comerciais 
cumpram as regras de isolamento 
social. As ações são feitas por in-
tegrantes da Guarda Municipal, 
secretarias de Saúde, Vigilância 
em Saúde, Meio Ambiente e Urba-
nismo. 

Desde a última quinta-feira 
(05), o município também ganhou 
o apoio das polícias Militar e Civil. 
Isso porque a cidade é integrante 
da  ‘Operação Pacto pela Vida’, que 
fiscaliza o cumprimento de medi-
das de prevenção e enfrentamento 
à Covid-19 em diversas cidades do 
Rio Grande do Norte.

O grupo, composto por 40 agen-
tes, está visitando estabelecimen-
tos, bares, bancos, feiras livres e 
movimentação em áreas públicas, 
como ruas e praças, entre outras. 
“As equipes estão trabalhando dia 
e noite para aumentar o índice de 
isolamento social na cidade, e fis-
calizar o cumprimento de decretos 
relacionados ao combate do novo 
coronavírus”, disse João Eider, se-
cretário de Defesa Social.

O Pacto pela Vida foi proposto 
pelo Governo do Estado em reunião 
com os prefeitos da Grande Natal 
na segunda-feira (1). São Gonçalo 
do Amarante já vinha realizando 
fiscalização no município com apoio 
da Polícia Militar. As denúncias 
podem ser feitas pelo disque 190 ou 
pela central da Guarda Municipal 
de São Gonçalo do Amarante - no 
(84) 98120-1548.

Mais 23 municípios da região 
do Mato Grande aderiram nesta 
terça-feira (09) à operação “Pacto 
pela Vida”, iniciada e coordena-
da pelo Governo do Estado. A 
operação busca executar ações 
conjuntas e coordenadas entre os 
prefeitos e gestores públicos para 
fiscalizar o cumprimento das me-
didas mais rígidas de isolamento 
no Rio Grande do Norte.

São Gonçalo intensifica 
fiscalização para o 
cumprimento das 
medidas de isolamento

Prevenção

Equipes de fiscais em São Gonçalo

Reprodução /Ascom
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O número de policiais militares 
infectados pelo novo coronavírus 
no Rio Grande do Norte cresceu de 
forma assustadora, especialmente 
na última semana. Segundo levan-
tamento da própria Polícia Militar, 
54 agentes foram infectados em 12 
dias. Com isso, os casos na corpo-
ração aumentaram de 61 (total 
registrado no dia 28 de maio) para 
115, de acordo com atualização di-
vulgada nesta terça-feira (9).

Segundo os dados, o Batalhão 
de Choque (BPChoque) tem o 
maior número de policiais infecta-
dos dentro da corporação. Já são 14 
confirmações. Em seguida, vem o 
Centro de Formação e Aperfeiçoa-
mento (CFAPM), com 13 casos; de-
pois, vem o 9º Batalhão, com 11 e, 
em seguida, o 8º Batalhão, com 10.

Além disso, há 196 casos sus-

peitos. A maioria deles (20) está 
concentrada no 1º Distrito de Po-
lícia Rodoviária (1º DPRE). Até 
agora, 16 policiais se recuperaram 
da doença.

Em 26 de maio, a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública iniciou 
plano de testagem para os servido-
res da Segurança no Rio Grande 
do Norte. Foram disponibilizados 
mais de 2 mil testes rápidos. Além 
da PM, o serviço vai atender a Polí-
cia Civil, Bombeiros e Polícia Penal 
e peritos forenses.

ÓBITOS
No estado, foram registrados 4 

óbitos até o momento. Deste total, 3 
eram policiais da reserva. A quarta 
vítima foi o cabo Elcio Carvalho, 
que estava lotado no 3º Batalhão, 
em Parnamirim. Ele morreu no dia Batalhão de Choque da PM tem o maior número de infectados dentro da corporação

Em 12 dias, casos de infecção por Covid-19 
dobram entre os policiais militares do RN
Dados oficiais fornecidos pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte mostram salto de 61 para 115 os casos de servidores da 
força contagiados pelo novo coronavírus; quatro policiais já morreram em decorrência da doença viral desde março passado 

Coronavírus

José Aldenir/AgoraRN

27 de maio.
Os dados revelam também que 

36 PMs tiveram contato com pes-
soas infectadas, e outros 19 com 
casos suspeitos da doença. 

O número total de notificações 
dentro da corporação (entre casos 
confirmados, óbitos, contatos com 
doentes ou suspeitos de estarem 
infectados, recuperados e descarta-
dos) soma 408.

196
Número

é total de casos suspeitos de Co-
vid-19 entre policiais militares do RN
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Mais de um mês depois de a 
ajuda ter sido aprovada pelo Con-
gresso, o Governo Federal deposi-
tou nesta terça-feira (9) a primeira 
parcela do socorro financeiro para 
estados e municípios. O montante, 
de R$ 15 bilhões, foi pago aos 26 
estados mais o Distrito Federal, 
além de municípios.

O Governo do Rio Grande do 
Norte recebeu quase R$ 143 mi-
lhões. Desse total, R$ 110,5 mi-
lhões poderão ser movimentados 
livremente pela gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra e R$ 32,3 
milhões terão de ser aplicados 
obrigatoriamente em ações de en-
frentamento à pandemia do novo 
coronavírus.

Ao todo, o Estado deverá re-
ceber aproximadamente R$ 597 
milhões. Os próximos repasses, 
segundo a Secretaria do Tesouro 
Nacional, estão previstos para 
acontecer nos dias 13 de julho, 12 
de agosto e 11 de setembro.

De acordo com a Secretaria 

Estadual de Planejamento e Fi-
nanças (Seplan), o socorro federal 
servirá apenas para cobrir perdas 
de arrecadação do Estado. Nesta 
terça, reportagem do Agora RN 
mostrou que, em abril e maio des-
te ano, a arrecadação do governo 
Fátima Bezerra caiu 15,2%, sem 
considerar as deduções, em com-
paração com o mesmo período do 
ano passado.

De acordo com o Portal da 
Transparência, em abril e maio 
deste ano, o Estado arrecadou R$ 
1,9 bilhão. No mesmo período do 
ano passado, a receita tinha sido 
de R$ 2,2 bilhões. Nesse cálculo, 
estão considerados impostos e 
transferências do governo federal, 
inclusive as compensações que o 
governo Jair Bolsonaro tem feito 
por causa da queda no Fundo de 
Participação dos Estados.

Quanto aos municípios, a pri-
meira parcela do socorro financeiro 
destinou R$ 22 milhões para Na-
tal. A verba servirá como apoio pa-

ra a capital, que, devido à redução 
da atividade econômica durante a 
pandemia, registrou uma queda de 
46,7% na sua arrecadação em abril 
e maio de 2020, em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Assim como no Estado, em Na-

tal, do valor recebido, uma parte 
terá de ser destinada para as ações 
de enfrentamento à Covid-19. In-
cluindo a parcela já recebida nesta 
terça, Natal irá receber, no total, 
R$ 88,1 milhões.

O auxílio previsto para os mu-

nicípios potiguares é de R$ 350 
milhões (nas quatro parcelas). O 
valor, segundo a a Federação dos 
Municípios do Rio Grande do Nor-
te (Femurn), será “fundamental 
para que os gestores possam man-
ter, minimamente, suas estrutu-
ras administrativas”. A Femurn 
avalia que a previsão para este 
ano é que o conjunto das 167 pre-
feituras do RN vai perder R$ 795,6 
milhões em arrecadação. O auxílio 
financeiro federal, portanto, cobri-
ria 44% do rombo nas contas.

O presidente da Femurn, José 
Leonardo Cassimiro (Naldinho), 
disse que a perda de arrecadação 
prejudica a estratégia das prefei-
turas no combate à pandemia do 
novo coronavírus. Ele ressaltou 
que, apesar do isolamento social, 
os serviços básicos continuam 
funcionando nos municípios, o que 
demanda gasto público. “Mais do 
que o que está sendo feito é impos-
sível, porque os municípios estão 
sufocados”, destacou Naldinho.

Bolsonaro liberou 1ª parcela da ajuda mais de um mês depois de Congresso aprovar

Governo Bolsonaro deposita 1ª parcela de 
socorro financeiro a estados e municípios
Governo do Rio Grande do Norte recebeu quase R$ 143 milhões, sendo parte para cobrir perda de arrecadação e parte para 
investimentos em saúde, para ações de combate à pandemia do coronavírus. Prefeitura do Natal teve crédito de R$ 22 milhões

Ajuda federal

Marcos Corrêa / PR
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Os pequenos empreendedores 
do Rio Grande do Norte receberam 
R$ 30 milhões em créditos emer-
genciais para enfrentar os preju-
ízos causados pela pandemia do 
novo coronavírus. 

O recurso faz parte do progra-
ma de auxílio para microempreen-
dedores do Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR) que vai 
oferecer até R$ 6 bilhões em linhas 
de crédito dos Fundos Constitucio-
nais de Financiamento do Norte 
(FNO), do Nordeste (FNE) e do 
Centro-Oeste (FCO). 

O dinheiro será utilizado capi-
tal de giro e promover investimen-
tos. Os empreendedores receberam 
os recursos após contratos de em-
préstimo com instituição financei-
ra. No caso do Rio Grande do Nor-
te, o órgão financiador é o Banco do 
Nordeste (BNB).

Segundo dados do Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 405 
contratos de empréstimo para cré-
ditos emergenciais foram firmados 
no Rio Grande do Norte. O Estado 
ficou em quarto lugar em número 
de contratos assinados pelo Fundo 
de Financiamento do Nordeste, 
ficando atrás do Ceará (599), Per-
nambuco (758) e Bahia (912). Além 
dos estados nordestinos, o fundo 

também abrange Minas Gerais e o 
Espírito Santo.

Ainda de acordo com o MDR, o 
Banco do Nordeste já havia realiza-
do 4.597 operações, totalizando R$ 
349 milhões com recursos do FNE, 
que correspondem a 11,6% dos R$ 
3 bilhões previstos para aplicação 
até o final do ano.

Para os empreendedores, estão 
disponíveis contratos de financia-
mentos nas modalidades capital 
de giro isolado e de investimentos, 
ambas com taxa efetiva de juros de 

2,5% ao ano. Essa é a menor taxa 
do mercado, voltada exatamente 
para os pequenos empreendedores.

Para a modalidade capital de 
giro isolado, serão disponibilizados 
até R$ 100 mil por beneficiário. O 
recurso poderá ser utilizado em 
despesas de custeio, manutenção e 
formatação de estoques e, também, 
para o pagamento de funcionários, 
contribuições e despesas diversas 
com risco de não serem honradas 
por conta da redução ou paralisa-
ção das atividades produtivas.

A pandemia do coronavírus vai 
inibir a troca de presentes entre 
casais no Dia dos Namorados deste 
ano, segundo cálculos da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
O varejo deve faturar R$ 937,8 
milhões em vendas para a data 
comemorada em 12 de junho, o que 
representaria um tombo recorde de 
43,1% em relação ao mesmo perío-
do de 2019, quando o volume vendi-
do movimentou R$ 1,65 bilhão.

As maiores perdas devem ocor-
rer nos segmentos do varejo consi-
derados “não essenciais”, segundo a 
pesquisa da confederação nacional. 

As lojas de vestuário, calçados 
e acessórios venderão 71,3% menos 
do que no ano passado, enquanto 
os estabelecimentos especializados 
na venda de itens de informática e 
comunicação registrarão queda de 
58,3%. 

Ministério do Desenvolvimento Regional destinou mais de R$ 3 bilhões ao Nordeste

RN recebe mais de R$ 30 milhões em 
créditos para microempreendedores 

Vendas no varejo devem ter tombo 
recorde de 43,1% no Dia dos Namorados

Programa do governo federal liberou contratação de empréstimos para que  
empreendedores tenham recursos para capital de giro e investimentos 

Auxílio

Crise

Valter Campanato/Agência Brasil

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HERIBERTO ARCANJO DE OLIVEIRA,  CPF:106.019.294-20, torna  público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA, para CARCINICULTURA MARINHA,  localizado no Sítio Santa Clara - Arês- RN

HERIBERTO ARCANJO DE OIVEIRA
PROPRIETÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes 
filiados, diretores, membros do conselho fiscal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária 
que realizar-se-á no dia 25/06/2020, em 1ª chamada às 14:30h e em 2ª chamada às 15h, na Rua Raimundo 
Chaves, 2182, Sala 501, Candelária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes 
assuntos: apreciação da prestação de contas, balanço e relatório de atividades realizadas no ano de 2019; 
apresentação do calendário esportivo 2020; apresentação dos valores de inscrições dos eventos da federação para 
2020. Será permitida a participação remota na sessão, sendo que a solicitação dos dados para acesso remoto deve 
ser encaminhada para o endereço fedrn@cbtm.org.br.

Natal, 09 de junho de 2020.

Tiago J. Martins P. Silva
 Presidente

CONCESSÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

Kátia Simonetti Bousquet, CPF: 316.368.884-53, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental e Urbanístico – SEDAU, a Dispensa de Licença Ambiental  –DL n° 001/2020 para a 
atividade de Condomínio Horizontal de Uso Residencial com 02 unidades habitacionais , localizada na Rua João 
Barbalho, Lote 03, Bairro Centro, Goianinha/RN.

Allan Ramires da Costa Trierweiler
Engenheiro Civil

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

O Município de São Vicente-RN, CNPJ n.º 08.308.470/0001-29 torna público que está requerendo ao Instituto 
de  Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande   do Norte – Idema, a Licença de Regularização e 
Operação da Unidade Mista de Saúde Cirilo Alves Dantas, localizada na Zona Urbana de São Vicente/RN.

obtêm
Iracema Pereira de Lima Campêlo

Prefeita Municipal

PEDIDO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

NETUNO INTERNACIONAL S. A. CNPJ 05.513.384/0011-31, com endereço na Fazenda Santa Isabel II, 
Zona Rural, Galinhos/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença Simplificada – Renovação - RLS para a Atividade de produção de pós larva ocupando 
uma área total de 600m2, localizado na zona rural do município de Galinhos/RN.

José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho – 
Responsável  Legal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Prazo de 10 (dez) dias
O Juiz Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte tramita a ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL nº 0804606 pelo DNIT-
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em face de VITALLIS 
DIAGNOSTICA LTDA, que tem como objeto a desapropriação por utilidade pública, para efeito 
de desapropriação e afetação a fins rodoviários, áreas de terras e benfeitoria pelos alargamentos 
pontuais da faixa de domínio da Rodovia BR 226/RN); Trecho: Divisa CE/RN - BR-226 (B) 
(Complexo Viário Trampolim da Vitória); Segmento TABAJARA); Extensão: 26,9 Km;Lote: Único; 
PNV: 304BRN0350 na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do 
Decreto para que chegue ao conhecimento de todos os expediu-se o presente EDITAL, com 
prazo de dez (10) dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.

MARIO AZEVEDO JAMBO
Juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 5ª VARA
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Prazo de 10 (dez) dias
A Juíza Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente aos 
TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0811415-24.2019.4.05.8400 ajuizada pelo 
DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em face de MARIA 
BERNADETE COSTA, que tem como objeto a desapropriação e afetação a fins rodoviários, 
área de terras e benfeitorias abrangidas pela faixa de utilidade pública, com vista a viabilizar 
as obras remanescentes e complementares de adequação de capacidade, melhoramentos, 
segurança de tráfego, eliminação de pontos críticos, aplicação de vias marginais e construção 
de obras de arte especiais e passarelas da BR-101 (Km 95,9 ao Km 109,10 - PNV101BRN0130 
- PNV101BRN0132. E, nesta data, na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado 
no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de 
dez (10) dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.

MONIKY MAYARA COSTA FONSECA
Juíza Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 5ª VARA
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Prazo de 10 (dez) dias
A Juíza Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente aos 
TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0808123-31.2019.4.05.8400 ajuizada pelo 
DNITDEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em face de EXITUS 
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, que tem como objeto a desapropriação por utilidade 
pública, para efeito de desapropriação e afetação a fins rodoviários, áreas de terras e benfeitorias 
eventualmente existentes na poligonal referida na Portaria n. 1.876/2017, com vistas a viabilizar as 
obras remanescentes e complementares da BR-101/RN, Trecho: Touros (Farol do Calcanhar) - 
Divisa/PB; Subtrecho: Entr. RN-063 (Ponta Negra) -Entr. RN-313 (p/Pium); Segmento: km 95,9 
-km 109,1; Extensão: 13,2 km; PNV: 101BRN0130 -101BRN0132. E, nesta data, na cidade de 
Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, para que chegue 
ao conhecimento de todos os interessados e eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente 
EDITAL, com prazo de dez (10) dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.

MONIKY MAYARA COSTA FONSECA
Juíza Federal

O ramo de utilidades domésti-
cas e eletroeletrônicos deve vender 
55,8% menos.

O varejo venderá menos em to-
dos os Estados, com destaque para 

as quedas em São Paulo (-41,9%), 
Rio de Janeiro (-34,6%), Minas 
Gerais (-30,7%), Ceará (-65,3%), 
Amapá (- 65,1%) e Pernambuco 
(-62,2%).



A equipe técnica da Diretoria 
de Administração Indireta do Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE) 
produziu relatório de acompanha-
mento acerca da transferência de 
R$ 4,9 milhões do Estado do Rio 
Grande do Norte para o Consórcio 
do Nordeste. O documento reco-
menda que o secretário estadual 
de Saúde, Cipriano Maia, explique 
sobre a participação do Estado no 
negócio, bem como informe as 
ações do governo para reaver os 
recursos. 

O Consórcio Nordeste iniciou, 
em 8 de abril, procedimento para 
adquirir respiradores para os es-
tados nordestinos (sendo 60 para 
o Estado da Bahia e 30 para cada 
um dos outros 8 estados). Os 300 
respiradores custaram R$ 48,7 
milhões, dos quais coube ao RN, 
segundo contrato de rateio, pagar 
R$ 4,9 milhões. No entanto, a em-
presa contratada – a Hempcare 
Pharma – não procedeu com a 
entrega dos equipamentos e tam-
pouco ressarciu os cofres públicos.

No relatório, os auditores 
propõem ao relator do processo, 
conselheiro Gilberto Jales, a noti-
ficação do secretário Estadual de 
Saúde, Cipriano Maia, para, num 
prazo de até sete dias, detalhe as 
medidas tomadas pelo Estado 
para reaver os recursos públicos 
transferidos e o que se está fazen-
do para buscar o ressarcimento 
dos recursos.

Além disso, os auditores tam-
bém querem saber por quais mo-
tivos os valores relativos à partici-
pação do RN no Consórcio foram 
transferidos antes da assinatura 
do contrato de rateio. Isso, segun-
do os técnicos do TCE, fere as re-
gras da lei ederal nº 11.107/2005 – 
a legislação que regula consórcios 
públicos.

Outro questionamento é por 
que houve uma mudança na do-

tação orçamentária responsável 
pela quitação do rateio que coube 
ao RN.

Além disso, a equipe técnica 
propôs ao relator que se peça o 
compartilhamento de informações 
ao Tribunal de Contas da Bahia 
acerca da apuração, naquele Es-
tado. Os técnicos também sugere 
que o Governo da Bahia, como 
líder do consórcio Nordeste que 
operacionalizou a compra, relativa 

à aquisição dos respiradores, tam-
bém preste esclarecimentos.

O relatório de acompanha-
mento produzido pela Diretoria de 
Administração Indireta do Tribi-
nal de Contas foi remetido para o 
relator do processo, a quem caberá 
acolher ou não as sugestões da 
equipe de auditores. Caso acate, 
haverá a notificação para que a 
Secretaria Estadual de Saúde en-
vie as informações requisitadas.

O ministro Og Fernandes, 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), é o relator do processo que 
apura a compra de 300 respira-
dores pelo Consórcio Nordeste. A 
ação judicial estava no Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJBA), mas foi 
encaminhada à instância superior 
no início desta semana.

A transferência do processo foi 
feita porque cabe ao STJ investi-
gar pessoas com foro privilegiado, 
como é o caso dos governadores dos 
estados do Nordeste. 

De acordo com o STJ, o proce-
dimento relacionado com o Con-
sórcio Nordeste está sob segredo 
de justiça. De regra, investigações 
originárias no STJ tramitam em 
sigilo para preservar o andamento 
e o sucesso das diligências.

Em 8 de abril, os gestores pú-
blicos firmaram contrato com a 
empresa Hempcare Pharma para 
a aquisição de 300 respiradores por 

R$ 48 milhões. 
O processo de compra foi feito 

encabeçado pelo Governo do Es-
tado da Bahia, que colocou R$ 9 

milhões no negócio. Os demais es-
tados nordestinos repassaram R$ 
4,9 milhões.  

No entanto, os equipamen-

tos nunca foram entregues pela 
empresa Hempacare. A empresa 
decidiu comprar equipamentos de 
outro fornecedor, a Bioenergy, mas 
os produtos ofertados não eram 
certificados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
nem se prestavam ao tratamento 
de pacientes da Covid-19.

Com isso, o Governo da Bahia 
decidiu acionar judicialmente as 
empresas para reaver os recursos. 
Na semana passada, a Polícia Civil 
deflagrou a Operação Ragnarok,  
quando foram cumpridos 15 man-
dados de busca e apreensão, para 
apurar possíveis fraude na compra 
dos 300 respiradores.

No Rio Grande do Norte, o 
processo de compra é alvo de pro-
cedimento de análise pelo corpo de 
auditores do Tribunal de Contas do 
Estado. Investigações semelhantes 
também foram abertas em Per-
nambuco, Bahia e Sergipe.
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Técnicos do TCE pedem que o relator do caso, conselheiro Gilberto Jales, solicite informações sobre a compra dos equipamentos

Em 8 de abril, o Consórcio Nordeste firmou contrato para a compra de respiradores

Relatório da auditoria do TCE recomenda 
que Estado se explique sobre respiradores

Og Fernandes é o relator do caso no STJ

Equipe técnica do Tribunal de Contas sugere que o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, seja 
convocado para que detalhe a participação do RN no processo de compra do Consórcio Nordeste

Investigação

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Governo revoga 
portaria que 
retirou recursos do 
Bolsa Famíli

R$ 83 milhões

O governo federal publi-
cou nesta terça-feira, 9, uma 
edição extra do Diário Oficial 
da União para revogar porta-
ria do Ministério da Econo-
mia que tirou R$ 83,9 milhões 
do orçamento do Bolsa Famí-
lia e transferiu o valor para a 
Secretaria Especial de Comu-
nicação Social da Presidência 
(Secom), que usaria a verba 
para ampliar gastos com pu-
blicidade.

A anulação do repasse, 
que foi assinado semana pas-
sada pelo secretário de Fa-
zenda da Economia, Waldery 
Rodrigues, ocorre depois de 
sucessivas críticas de vários 
setores da sociedade e tam-
bém depois de o o Tribunal de 
Contas da União (TCU) resol-
veu abrir investigação para 
apurar o remanejamento.

A manobra acendeu o 
alerta do órgão de controle 
para uma tentativa de burlar 
regras fiscais e usar exceções 
legais para os gastos da pan-
demia a favor de um aumen-
to em despesas que não são 
emergenciais e nada têm a 
ver com o combate à doença.

A apuração atende a um 
pedido do Ministério Público 
junto ao TCU. Na representa-
ção, o procurador Rodrigo Me-
deiros de Lima requer uma 
medida cautelar para suspen-
der o repasse de recursos do 
Bolsa Família para a Secreta-
ria Especial de Comunicação 
Social da Presidência (Secom) 
“a fim de evitar o direciona-
mento, direto ou transverso, 
de créditos orçamentários 
extraordinários (extrateto) 
para a expansão de despesas 
primárias”.

O remanejamento atingiu 
os recursos previstos para 
a Região Nordeste do País e 
causou críticas no Congresso 
por ocorrer durante a pande-
mia do coronavírus, quando 
muitas famílias estão sem 
fonte de renda. Apesar do 
remanejamento, o Ministé-
rio da Cidadania disse na 
ocasião que o pagamento do 
benefício está garantido por 
recursos do auxílio emergen-
cial. Há, no entanto, uma fila 
de espera de 433 mil pedidos 
para acesso ao Bolsa Família.

O governo já abriu até 
agora três créditos extraor-
dinários para o auxílio emer-
gencial, o primeiro de R$ 98,2 
bilhões, o segundo de R$ 25,7 
bilhões e o terceiro de R$ 28,7 
bilhões.



QUARTA-FEIRA, 10.06.2020 Cultura 13

xilogravuras 
Lembranças em

Artista potiguar, Evana Macedo usa fotografias e entalhes 
em madeira para representar narrativas pessoais e históricas

Nathallya Macedo
Subeditora do Online

As memórias particulares 
da potiguar Evana Macedo 
são as fontes de inspiração que 
impulsionam o trabalho da jovem 
no meio artístico. Contudo, ela 
também reverbera recordações 
históricas nas produções e obras 
próprias. Apaixonada pela 
trajetória das cidades onde viveu, 
a artista busca promover uma 
junção perfeita de dois mundos: a 
fotografi a e a xilogravura.  

Evana nasceu em Currais 
Novos e teve bastante contato 
com Acari, Florânia, Natal e 
Picuí, na Paraíba. É por isso que 
ela homenageou as cinco cidades 
com uma exposição no fi m do ano 
passado. “Fotografei 50 prédios, 
em preto e branco, e depois fi z 
a xilogravura de ornamentos 
e detalhes da arquitetura dos 
edifícios. Quis representar tanto 
nosso patrimônio material 
quanto o imaterial”, contou. As 
superposições foram expostas 
durante a chamada “Retro-
visões”, na Galeria Sesc. 

Formada em artes visuais, 
Evana cativa amor e dedicação 
pelas experimentações da técnica 
artística que utiliza. “A xilografi a 
é um entalhe feito na madeira, 
como se fosse um carimbo. 
As cópias impressas deste 
entalhe são as xilogravuras. Me 
apaixonei por elas desde a época 
da faculdade e agora já estou 
prestes a completar uma década 
nessa área”.  

Mas por quase dois anos, 
a artista precisou enfrentar 
uma doença infl amatória nas 
articulações, o que difi cultou 
a execução dos entalhes nas 
madeiras. “Foi o pior período 
da minha vida. Mas com o 
tratamento certo, consegui 
voltar a fazer as xilogravuras e 
ganhei um prêmio nacional até. 
Apesar de não ser uma vertente 
artística muito conhecida, é bem 
representativa e está presente 
nos cordéis nordestinos, por 
exemplo”.  

Um dos prédios representados 
por Evana nas xilogravuras, que 

antes estava abandonado, foi 
restaurado e reaberto. Hoje é um 
dos polos culturais de Currais 
Novos. “No edifício funcionava 
o antigo cartório da cidade. 
Hoje é o Solar das Artes. Já fi z 
exposições lá no ano passado 
e no começo de 2020. É muito 
gratifi cante fazer parte dessa 
narrativa”, relembrou.  

ISOLAMENTO X ARTE  
Durante o período de 

quarentena causada pelo novo 
coronavírus, a jovem classifi ca a 
arte como uma salvação. “Através 
da arte, expressamos nossos 
sentimentos bons e ruins ao mesmo 
tempo. Não sei o que estaríamos 
fazendo sem músicas, fi lmes, livros 
e outros produtos artísticos”, disse.  

O momento também está 
sendo importante para focar 
nos próximos trabalhos. 
“Recentemente, terminei 
um projeto com azulejos em 
‘xilo’. Pretendo participar de 
mais exposições e fazer outros 
tipos de xilogravuras depois 
da quarentena. Meu objetivo 
é continuar divulgando essa 
técnica milenar entre os 
potiguares”.   

Evana Macedo
conta sobre sua
arte em entrevista
ao Agora RN

Através da arte,
expressamos nossos
sentimentos bons e
ruins ao mesmo tempo.
Não sei o que estaríamos 
fazendo sem músicas,
filmes, livros e outros
produtos artísticos”

“



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela FreireDaniela 
Merece repercutir

Num momento em que o 
isolamento social provocado pela 
pandemia de coronavírus tem 
causado um aumento no número 
de violência cometida contra 
as mulheres, é preciso que se 
diga o quanto é importante a 
conquista da implantação de um 
projeto apresentado na Câmara 
Municipal de Natal.

 PARABÉNS
De autoria da vereadora Júlia 

Arruda, a Patrulha Maria da 
Penha, prevista na Lei 461/17, 
começou a operar há poucos dias.

NA PRÁTICA
Segundo Júlia, “além de 

efetivamente acompanhar 
mulheres que estejam com 
medidas protetivas”, a Patrulha 
Maria da Penha irá gerar 
nas comunidades “uma maior 
sensação de segurança” e ajudará 
a “inibir outros casos de violência 
doméstica”.

As primeiras visitas foram 
realizadas nos bairros do Alecrim, 
Planalto, Felipe Camarão, Tirol, 
Pajuçara e Gramoré.

 
MOMENTO IDEAL

“Depois de uma luta de 5 anos 
entre apresentação do projeto, 
votações, veto e ação judicial, 
a Patrulha Maria da Penha 
fi nalmente começou a operar 
em Natal. O momento é mais do 
que oportuno. Num contexto de 
isolamento social, quando esse 
tipo de crime se torna ainda mais 
difícil de combater”, avaliou a 
parlamentar.

LIVE
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT) e o suplente de 
deputado estadual professor 
Robério Paulino estarão juntos 
em uma live que será transmitida 
pelo Facebook sobre o tema “A 
luta contra o fascismo no Brasil e 
no mundo”. Também participarão 
os professores universitários 
Daniel Valença e Juary Chagas. 
É nesta quinta-feira, às 18h.

MOMENTO DE UNIÃO
Veículos de comunicação 

formaram uma bela parceria em 
prol da transparência dos dados 
sobre Covid-19 no Brasil. 

Em resposta à decisão 
criminosa e irresponsável do 
governo Jair Bolsonaro de 
restringir o acesso a dados sobre 
a pandemia de coronavírus.

 DITADURA, NÉ, MINHA FILHA?!
Em editorial publicado esta 

semana, a Folha de S.Paulo 
chamou de “golpe estatístico” 
a sonegação por parte do 
governo Jair Bolsonaro de dados 
completos sobre as mortes e casos 
de Covid no Brasil.

RÁPIDAS 
• O Banco Mundial prevê uma 

queda de nada menos que 8% do PIB 
no Brasil este ano, a maior em 120 
anos!

• O colunista do UOL Chico 
Alves comparou muito bem o 
grupo de militares que atualmente 

ocupa o Ministério da Saúde com a 
tropa cômica e o quartel fi ctício de 
Renato Aragão, em Os Trapalhões, 
“nos tempos jurássicos da TV 
brasileira”.

• Disse Chico Alves: “É 
inacreditável a barafunda que Eduardo 
Pazuello e seus colegas de farda estão 
aprontando na pasta. 

Em poucos dias conseguiram fazer 
com que os dados epidemiológicos 
do Brasil, cuja qualidade sempre 
teve reconhecimento internacional, 
caíssem no descrédito”.

• E como não poderia deixar de 
ser: o Brasil é destaque no mundo 
por esconder dados de mortes por 
Covid-19.

FIM
“Jair Bolsonaro deu fi m ao 

pouco que restava de seriedade 
na forma com que seu 
arremedo de governo trata a 
epidemia hoje fora de controle”, 
publicou o impresso em duro 
editorial no domingo.

OPINIÃO
Escreveu a Folha: 

“Os paus-mandados da 
Presidência no ministério 
anunciam uma manobra 
orwelliana na contagem 
de mortos. O pretexto 
delirante: governadores e 
prefeitos estariam a infl ar 
estatísticas reunidas no banco 
de informações federal. É 
a senha para enveredar na 
manipulação dos dados, ou ao 
menos para desacreditá-los”. 

SÓ FALAR NÃO VALE
O ex-ministro da Saúde 

Henrique Mandetta não 
poupou de ironia um 
comentário feito em seu 
Twitter sobre a tentativa de o 
governo Bolsonaro esconder os 
números da Covid-19 no País.

TEM QUE PRATICAR
Mandetta escolheu um 

versículo da Bíblia muito 
repetido pelo presidente para 
embasar a crítica: “Conforme 
João 8;32, ‘conhecereis a 
verdade e a verdade vos 
libertará’. Não basta citar, tem 
que praticar”.

AVIÃO SEM PILOTO
Outro ex-ministro de 

Bolsonaro, Sério Moro também 
usou as suas redes sociais para 
repudiar a omissão de dados 
sobre a epidemia pelo governo 
federal. Moro, além de ironia, 
usou a comparação para dizer 
o que pensa sobre o assunto.

O PILOTO SUMIU
Escreveu ele: “Imagine 

um avião em pleno voo na 
tempestade que, de repente, 
perde o piloto, depois o 
substituto do piloto e, por 
fi m, inverte a lógica dos 
instrumentos de navegação. 
Não tem como dar certo. 
Transparência e rumo são 
fundamentais, especialmente 
em cenário de crise”.

 
INCREMENTO

A Cabo Telecom tem 
apoiado artistas com o 
aumento de velocidade na 
transmissão e com consultoria 
para o uso do serviço durante 
os shows realizados por meio 
das live’s. A empresa aumenta 
o upload para a transmissão 
e oferece consultoria para o 
uso - sem custo. E o artista não 
precisa ser cliente da empresa.

Quarentena: Senador Jean Paul Prates (PT) aproveitando uma folguinha no
trabalho, no fi m de semana, para rever partidas antigas de futebol

Novos tempos: Jornalista 
antenado Eugênio Bezerra saindo 
bem protegido contra o 
coronavírus

Isolada e mascarada: Secretária de Educação de Natal 
Cristina Diniz participando da Comissão Especial 
de Fiscalização dos Atos do Poder Executivo de 
Enfrentamento à Pandemia de Covid-19
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UTILIDADE
O Grupo Reviver retomou na última segunda-

feira (8) o mutirão de mamografi as, suspenso desde 
o início da pandemia. 

A Unidade Móvel Savana Galvão estará até 
o dia 19 de junho, à exceção dos fi ns de semana e 

feriado de Corpus Chirsti (11), das 7h30 às 15h, 
na Policlínica Dr. Zeca Passos, na Praça Augusto 
Severo, na Ribeira.

A demanda de pacientes continua a ser livre, 
com distribuição de fi chas sempre no início do 
expediente.



.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para 
você hoje. Aposte na troca de ideias para estimular a 
criatividade e encontrar soluções mais rápidas e efi cazes 
para os problemas. A companhia dos amigos fará 
superbem ao seu astral. 

Se depender de otimismo e entusiasmo, seus planos 
e projetos têm tudo para dar certo nesta quarta-
feira. Contagie os colegas com seu alto-astral e fará o 
trabalho parecer bem mais divertido. Use e abuse da sua 
criatividade e aprenda com os mais experientes.

A vontade de ganhar mais e conquistar o sucesso 
será enorme e incentivará você a se dedicar ainda 
mais à carreira. Vai querer mostrar todo seu talento e 
competência aos chefes. Tanto empenho pode render 
uma grana extra.

Ótimo astral para quem planeja mudar ou reformar a 
casa. Você também pode contar com o apoio da família 
para fazer uma mudança importante na sua vida. Deixe as 
mágoas para trás e faça as pazes com alguém querido. Seu 
charme vai atrair como ímã.

Estudos continuam favorecidos e você deve investir em 
tudo que possa contribuir para melhorar o seu currículo. 
Pode ter boas notícias em assunto de justiça ou em um 
concurso. Amanhã é feriado e quem planeja viajar hoje 
terá todo apoio dos astros. 

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será 
uma boa pedida para você nesta quarta. Somar forças 
com os outros vai deixar as tarefas mais fáceis e, juntos, 
vocês terão soluções mais criativas para as coisas. A Lua 
deixa você mais comunicativa e estimula as paqueras.

Refl etir sobre os problemas ajudará você a encontrar 
soluções rápidas e defi nitivas para eles. Pare de adiar, 
tome uma atitude e mude o que for preciso. É hora de 
cortar o mal pela raiz. Pode ser mais fácil abandonar 
um antigo vício: seja fi rme.

O astral continua favorável para o seu bolso e, sabendo 
disso, você vai usar toda dua disposição e energia no 
trabalho para melhorar seus rendimentos. É um bom 
momento para negociar um aumento ou aumentar 
sua comissão. 

Os astros estimulam a cooperação e você pode fazer 
parcerias supervantajosas ao longo do dia. Somar forças 
com os colegas vai garantir boas ideias, mais agilidade 
e facilidade para alcançar seus objetivos. Romance com 
amigo(a) continua estimulado.

Suas ideias estarão ainda mais criativas e inovadoras 
hoje. Você também vai esbanjar simpatia e usará todo 
seu charme para conseguir o que quer. Com tanto 
entusiasmo, até as tarefas mais difíceis vão parecer 
fáceis hoje. É uma fase de muita sorte.

Você vai se concentrar nas tarefas e usará todo seu 
talento para se destacar no que faz. Pode assumir novos 
desafi os ou conquistar o reconhecimento que tanto 
deseja. Os astros realçam o desejo de cuidar da sua 
saúde e beleza. 

Você vai querer sossego e silêncio para cumprir suas 
tarefas e deixar o serviço em dia antes do feriadão. Terá 
facilidade para se concentrar, pesquisar e resolver os 
problemas. A família vai apoiar seus sonhos e será seu 
porto seguro. 

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)

Roda a Roda, com Rebeca Abravanel,
lidera Top 10 do SBT; Jornalismo em baixa

O “Roda a Roda”, apresentado todas as 
noites por Rebeca Abravanel, liderou o Top 10 
do SBT em maio, em São Paulo e no PNT, de 
acordo com os dados do Kantar Ibope.

Na Grande São Paulo, o “Roda a Roda”, no 
ar de segunda a sexta, marcou 9,5 pontos; “A 
Praça é Nossa”: 9,2; “Programa Silvio Santos”: 
9,0; “Eliana”:

8,7; “As Aventuras de Poliana”: 8,6; “Jogo 
das Fichas”: 6,7; “Programa do Ratinho”: 6,7; 
“Cúmplices de um Resgate”: 6,5; “Domingo 
Legal”: 6,5, e “SBT Brasil”: 5,9.

Já em cenário nacional, o “Roda a Roda” 
fechou com 9,1 pontos; “Programa Silvio Santos” 
- 9,0; “As Aventuras de Poliana” - 8,1; “Eliana” 
- 7,7; “A Praça é Nossa” - 7,5; “Cúmplices de um 
Resgate” - 6,3; “Jogo das Fichas” - 6,2; “Domingo 
Legal” - 5,9; “O Que a Vida me Roubou” - 5,9, e 
“Programa do Ratinho” - 5,8.

A força do entretenimento no SBT fi ca bem 
demonstrada nesses dois painéis, assim como 
a baixa representatividade do seu jornalismo, 
que só aparece no ranking de São Paulo e ainda 
assim em posição de pouco destaque.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

MAIS NÚMEROS
“Conversa com Bial”, nas 

três primeiras semanas da 
nova temporada, registrou um 
crescimento de 17% da audiência 
na Grande São Paulo.

E mais 4 pontos de 
participação (share), em relação 
ao mesmo período de 2019.

 CILADA
Além de “Diário de um 

Confi nado” e a próxima 
“Escolinha do Professor 
Raimundo”, Bruno Mazzeo 
também trabalha na volta do 
projeto “Cilada”, que já foi série e 
fi lme de humor.

Drica Moraes, Fafy Siqueira 
e Reynaldo Gianecchini estão 
cotados para o elenco.

CONFINAMENTO
Em relação a “Diário de um 

Confi nado”, a série estreia dia 
26, primeiro no Globoplay, e em 
julho, dia 4, na TV Globo e no 
Multishow, além de pílulas no 
GNT.

Portanto, na aberta, fi cará no 
lugar do “Zorra” até agosto.

AGORA A BOMBA
A Globo pretende voltar com 

“Amor de Mãe” na primeira 
semana de setembro.

Esse é o plano. “Fina 
Estampa” vai seguir até lá.

E O PORÉM...
“Amor de Mãe”, voltando 

em setembro, não terá capítulos 
inéditos todos os dias.

A Globo ainda estuda 
como isso vai acontecer, mas a 
possibilidade de retornar ao velho 

Bate-Rebate
Patrícia Abravanel faz uma live, “Pontinhos de Casa”, hoje, 20h, no canal do Programa Silvio Santos no YouTube...
Convidados: Lívia Andrade, Helen Ganzarolli, Flor, Cabrito Tevez e Carlinhos Aguiar...Se funcionar, existe a 

chance da experiência se repetir todas as semanas.O canal Like também vai nessa mesma onda, prometendo live 
da Fernanda Abreu, sexta, Dia dos Namorados, a partir das 20 h.Já o TNT, para o “Dia dos Namorados”, optou por 

uma maratona de Harry Porter...Serão três fi lmes, um na sequência do outro, a partir das 17h30.O lançamento 
da série “Filhas de Eva”, dirigida por Leonardo Nogueira para o Globoplay, também deve fi car para 2021...Na 

verdade, a dramaturgias da Globo está sendo obrigada a rever tudo que já estava esquematizado para este ano...E 
um problema que afeta diretamente todas as outras emissoras e produtoras de conteúdo.A Netfl ix, por sua vez, está 

confi rmando para a sexta-feira, 19, a estreia da segunda temporada da série policial “The Politician”.

sistema de exibição todas as 
noites, diante das difi culdades, 
já está descartado.

POSSIBILIDADES
“Amor de Mãe” poderá ter a 

sua exibição alternada com uma 
antiga novela.

Essa é umas das hipóteses.
A outra, não existindo a 

possibilidade de voltar com a 
novela de Manuela Dias ao 
fi m de “Fina Estampa”, será 
escolhida uma outra reprise.

MAIS ESSA
A Globo não tem nada 

defi nido ainda para os horários 
das 18h e 19h. “Amor de Mãe”, 
nessa tentativa de volta, terá 
prioridade absoluta.

A reprise de “Totalmente 
Demais”, por exemplo, vai 
seguir normalmente, sem cortes 

ou edição.

NÃO ENTENDI
Domingo, o programa 

“Acordes da Esperança”, na 
TV Aparecida, teve Thiago 
Arancam como convidado.

A Basílica Velha de 
Aparecida foi escolhida para a 
sua apresentação. Luz também 
muito bonita. Só que usaram 
playback. Estragaram tudo.

DESTAQUE ESPECIAL
Fernando Henrique, alguém 

que durante muito tempo 
trabalhou com Sonia Blota em 
Paris, agora está na CNN Brasil 
em Nova York como produtor.

E, atualmente como 
repórter, entrando várias 
vezes ao vivo de lá, cobrindo 
os incidentes após a morte de 
George Floyd.

TEMAS
Na conversa, Carlos Alerto falará sobre o que tem feito no período de 
isolamento, família, momentos da “Praça” e irá  interagir com Murilo 
Couto e Léo Lins. Os humoristas aparecerão no famoso banco como se 
fossem personagens do programa. 

Divulgação SBT
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O Catar vive um dilema nestes 
tempos de pandemia do novo coro-
navírus. Sede da próxima edição 
da Copa do Mundo, entre os meses 
de novembro e dezembro de 2022, 
o país do Oriente Médio teve de pa-
ralisar as suas atividades por con-
ta da covid-19 e entre elas estão as 
obras dos estádios que sediarão os 
jogos. Para acalmar a todos, as au-
toridades garantem que tudo ficará 
pronto a tempo e não será preciso 
adiar o evento como aconteceu com 
os Jogos Olímpicos de Tóquio e a 
Eurocopa.

Até o começo deste mês, de acor-
do com números divulgados pela 
Universidade Johns Hopkins, dos 
Estados Unidos, o Catar apresen-
tava pouco mais de 63 mil pessoas 
infectadas pelo novo coronavírus. 
Já com relação às mortes, o país 
tinha apenas 45, ocupando o 94 º 
lugar entre mais de 200 nações.

O Catar possui 2,6 milhões de 
habitantes e o Ministério da Saúde 
tem realizado, em média, 4 mil tes-
tes diariamente. Até agora, mais 
de 100 mil pessoas foram testadas 

no país. Mas a maioria dos casos de 
infecção e de morte pela covid-19 
são de imigrantes, que trabalham 
como mão de obra para inúmeros 
empreendimentos, incluindo toda 
a estrutura para a Copa do Mundo

De acordo com o Comitê Or-
ganizador da Copa do Mundo de 
2022, os operários infectados estão 

tendo acompanhamento médico 
gratuito e continuam recebendo sa-
lários. “Em coordenação com o Mi-
nistério da Saúde, nós isolamos os 
trabalhadores infectados e os que 
tiveram contato, providenciamos 
material de proteção e ensinamos 
as melhores maneiras de preven-
ção. Também fizemos outras ações 

como desinfectar os locais de traba-
lho e limitamos ao máximo o risco 
de contágio”, disse o secretário-ge-
ral Hassan Al Thawadi, em uma 
entrevista recente.

A Fifa não quis avaliar possí-
veis atrasos por causa da inter-
rupção das obras. Segundo o jornal 
francês Le Tribune, cerca de 80% 
das obras relacionadas ao Mundial 
já estão prontas e o restante será 
concluído antes do tempo previsto 
pelas autoridades.

O que pode preocupar os orga-
nizadores é se o Mundial poderá 
ser acessível aos torcedores, já o 
Catar está sendo afetado pelo fe-
chamento da atividade econômica 
em muitos países. A estatal Qatar 
Airways, uma das patrocinadoras 
da competição, já revelou que re-
duzirá empregos, pois a indústria 
global da aviação está amplamente 
prejudicada neste período. “Sem-
pre há a preocupação com a eco-
nomia global, que deve atrapalhar 
a possibilidade de os fãs poderem 
viajar para comemorar a Copa do 
Mundo”, encerrou Thawadi.

Cerca de 80% das obras relacionadas ao Mundial do Catar já estão prontas

Mesmo com pandemia, Catar confia em 
terminar obras dos estádios para a Copa

2022

Getty Images

Em crise 
financeira, ABC 
já perdeu cinco 
jogadores

Madri negocia 
para sediar final 
da Liga dos 
Campeões

Potiguar

Europa

O departamento de fute-
bol do ABC confirmou que cin-
co jogadores não fazem mais 
parte do elenco do time para 
a sequência da temporada. O 
lateral Marlon, os meias João 
Paulo e Rafinha e o atacante 
Erivan saíram após o término 
de contrato e o goleiro Caio 
por pedido de rescisão. 

Os jogadores Marlon, 
João Paulo, Rafinha e Erivan 
tinham contrato com o ABC 
até o mês de maio e depois 
de definidos os detalhes, não 
permaneceram, seja por não 
chegar a um acordo para re-
novação ou por não fazerem 
mais parte dos planos da co-
missão técnica. 

Com relação ao goleiro 
Caio, o ABC detalha que o 
atleta, que pertencia à equipe 
Sub-19, chegou a treinar com 
os profissionais no início da 
temporada, mas logo depois 
voltou a trabalhar nas catego-
rias de base. O jogador solici-
tou sua rescisão contratual e 
deixou o clube.

Madri tem interesse em 
ser sede da final da Liga dos 
Campeões deste ano, caso 
os organizadores decidirem 
transferir o jogo previsto pa-
ra Istambul, na Turquia, por 
causa da pandemia do coro-
navírus. 

O anúncio foi feito, nes-
ta terça-feira, por José Luis 
Martínez, prefeito da capital 
espanhola. “Sei que estão 
sendo feitos arranjos e quero 
declarar apoio absoluto da 
prefeitura para que a final da 
Liga dos Campeões seja rea-
lizada em Madri”, afirmou o 
político, em entrevista à rede 
13tv, de acordo com o jornal 
Marca.

O jogo mais aguardado 
da temporada europeia es-
tava previsto para o Estádio 
Ataturk, em Istambul, em 30 
de maio, mas a competição 
foi paralisada nas oitavas de 
final, em março, por causa da 
pandemia.

Os jogadores rejeitaram a al-
ternativa da CBF de diminuir o 
intervalo das partidas de 66 horas 
para 48 horas, com o intuito de 
completar o calendário de 2020, 
apesar dos problemas impostos pe-
la pandemia do coronavírus. Ainda 
não há previsão de início das com-
petições.

“Nós fizemos a consulta. Todos 
disseram não. Não pode haver jo-
go com intervalo inferior a 66h. 
A Fenapaf não está autorizada a 
quebrar o acordo, pois a categoria 
não aceita. É para cumprir o acor-
do assinado em Campinas, há três 
anos, que se estendeu para todo o 
Brasil”, disse Felipe Augusto, pre-
sidente da Federação Nacional dos 
Atletas Profissionais de Futebol, ao 
globoesporte com.

O intervalo mínimo de 66 ho-
ras entre um jogo e outro do mes-
mo clube ficou estabelecido após 
acordo homologado entre a CBF e 
a Federação Nacional dos Atletas 
Profissionais de Futebol, em 2017. 

O processo da Fenapaf prevê 
multa de R$ 25 mil em caso de des-
cumprimento do acordo.

“Se um clube deseja jogar no 
intervalo diferente, pode jogar, 
desde que os atletas não sejam os 
mesmos. Ou seja, eles podem fazer 

como entenderem para fechar o ca-
lendário, mas não com os mesmos 
atletas. Se houver jogos com os 
mesmos atletas, a Fenapaf irá co-
municar ao TRT, da 15.ª região que 
o acordo não está sendo cumprido”, 
afirmou Felipe Augusto.

A CBF e os clubes não descar-
tam a continuação das competições 
até janeiro de 2021. Os campeo-
natos nacionais estavam previstos 
para terem início em maio. Eles só 
terão início após o fim dos estadu-
ais.

Intervalo mínimo de 66 horas entre um jogo e outro do mesmo clube ficou estabelecido entre a CBF e atletas em 2017

Atletas rejeitam proposta da CBF para 
intervalos de jogos inferiores a 66 horas
Sugestão da CBF era de permitir intervalo entre as partidas de apenas 48 horas, com o intuito de 
completar o calendário de 2020, mas não houve consenso entre os atletas profissionais do Brasil

Futebol

Vitor Silva / Botafogo


