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Revelação no cenário 
artístico, Lizia lança
EP independente

RN bate recorde e 
confirma 41 mortes por 
Covid-19 em 24 horas

Justiça autoriza 
Município a seguir 
revisão do Plano Diretor

“Cen$ored” tem cinco 
composições em inglês e uma 
em português. Em entrevista, 
cantora fala sobre influências

Há 764 pessoas internadas 
no Estado, todas confirmadas 
ou suspeitas de Covid, em 
unidades públicas ou privadas

Interrupção aconteceu a pedido 
do Ministério Público, que 
cobra audiência pública antes 
da pré-conferência

Música 13Pandemia 06 Em Natal 07

Câmara rejeita contas 
de Maurício Marques

Lei é promulgada, e servidores já podem 
pedir suspensão de cobrança dos consignados

Prefeitura libera 
reabertura de Pipa

Motoristas de ônibus 
entram em greve

Vereadores mantiveram parecer 
do Tribunal de Contas e podem 
impedir ex-prefeito de ser 
candidato por oito anos

Suspensão da cobrança de empréstimos vale por 180 dias. Apenas 
empréstimos junto a cooperativas de crédito não estão contemplados. 
Parcelas deverão ser acrescidas ao fim do contrato, sem juros ou multas

Para abrir as portas, segmentos 
econômicos precisarão seguir 
cartilha com diversas regras de 
higiene e funcionamento

Categoria cobra cumprimento da 
data-base e restauração dos planos 
de saúde e vale-alimentação; última 
greve geral foi em 2016
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Seu bolso 05
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Fábio Faria toma posse como 
ministro e fala em “pacificação”
Em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro,
novo ministro das Comunicações falou que “é hora de um armistício patriótico” e “hora de
pacificar o País”. Ele disse que inclusão digital será uma das prioridades de sua administração

Presidente do 
PSL no RN pede 
expulsão de 
General Girão
Deputado do RN foi suspenso pelo diretório 
nacional em novembro de 2019, por apoiar a 
criação do Aliança pelo Brasil. Também é um dos 
11 parlamentares que tiveram sigilo quebrado

Rompimento 03
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Natal empenhou R$ 26 
milhões em ações contra 
Covid-19, diz Prefeitura
Controlador contesta 
informações do MP, que 
analisou gastos com a 
pandemia nos municípios

Coronavírus 07
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Que a notícia espetacular 
ganhou força com a internet, 
não há a menor dúvida. Mas 
esses domínios não são apenas 
o principado das fake news. 

Hoje, os veículos de 
comunicação são pautados 
mais por recados de 
autoridades em redes sociais 
do que propriamente pelo 
trabalho concreto de suas 
gestões ou mandatos.

Da mesma forma, os “offs” 
tomaram conta das notícias 
divulgadas pela imprensa a 
partir da necessidade de ambos 
os lados, fontes e jornalistas, 
produzirem material 
de audiência garantida, 
atendendo seus interesses.

Só para explicar, o “off the 
record” ou “fora de registro” 
na tradução literal do inglês, 
é a declaração, informação ou 
avaliação de fonte anônima, 
cuja a autoria o jornalista 
tem o direito profi ssional de 
proteger.                                                                                        

Em outras palavras, é 
quando a fonte não quer se 
identifi car ao passar uma 
informação privilegiada ao 
repórter.

Trata-se de um expediente 
legítimo, mas que tem sido 
excessivamente usado nos 
tempos atuais, contribuindo 
para pôr em risco o crédito de 
muitas dessas informações, 
embora garantindo com 
frequência bons “furos”, 
expressão usada no meio 
para qualifi car as notícias 
exclusivas.

Com o presidente Jair 
Bolsonaro, esse uso ostensivo 
das redes sociais meio que 
enfraqueceu o poder os “offs”a 
partir do Palácio do Planalto 
na medida em que ele próprio 
fabrica e põe para circular suas 
próprias “bombas”. E, assim, 
mobilizar simpatizantes, 
enquanto manda recados aos 
desafetos.

Ao tomar posse nesta 
quarta-feira como ministro 
das Comunicações, o deputado 
federal Fábio Faria fez todo 
um discurso pela conciliação 
com a mídia e lembrou a força 
que tem a internet nas mãos 
do presidente a quem elogiou 
como um inovador dessa mídia.

Que a sorte brinde o 
parlamentar nessa nova 
empreitada, já que a 
estrada à frente é repleta de 
armadilhas.

Ao tomar posse como novo ministro das Comunicações, o de-
putado federal potiguar licenciado Fábio Faria (PSD) disse 
que é grave o momento pelo qual passa o Brasil e o mundo e 

pediu um “armistício patriótico”, deixando a “arena política” para 
2022. Sem citar nomes, Fábio Faria defendeu que se deixe de lado 
diferenças políticas e ideológicas para que seja possível enfrentar o 
“inimigo invisível comum”, em referência ao coronavírus.

É certo que o novo ministro se referiu ao cenário nacional. Di-
fícil de acreditar, porém, que, ao apelar para que “se deixe de lado 
diferenças políticas e ideológicas”, o potiguar estaria alcançando 
um novo patamar na sua trajetória política – o da coerência! Será 
que é possível alguém evoluir de padrão tão ligeiramente?

A política é uma verdadeira caixinha de surpresas – ou nem 
tanto. Depois de ter sido um dos maiores aliados do PT no Rio 
Grande do Norte, as declarações de Fábio se moldam para um no-
vo momento de sua carreira – adequam-se ao cenário nacional do 
presidente Jair Bolsonaro. Mas, essas declarações alvissareiras de 
união em prol do desenvolvimento não se ajustam a sua relação 
com a governadora Fátima Bezerra, alvo de críticas politiqueiras 
do fi lho do ex-governador Robinson Faria.

Diante da nova postura do genro de Silvio Santos, caberá ao 
próprio novo ministro provar aos eleitores, sobretudo potiguares, 
que eles estão enganados quando formam ideia acerca da incoe-
rência dos políticos. Ou então, como Fábio irá justifi car o “se deixar 
de lado as diferenças políticas e ideológicas”, se ele mesmo con-
tinuar insistindo com as diferenças políticas e ideológicas no Rio 
Grade do Norte?
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FÁBIO FARIA E O
DESAFIO DA COERÊNCIA

A MÍDIA E O PODER
RECOMPENSA

Como forma de valorização 
e reconhecimento do trabalho 
executado pelos profi ssionais 
da saúde municipal no 
enfrentamento à Covid-19, 
a Prefeitura do Natal pagou 
ontem, em folha suplementar, 
uma gratifi cação transitória 
aos servidores efetivos, 
comissionados e municipalizados 
que estão na linha de frente no 
combate à doença. Serão 5.540 
servidores benefi ciados com a 
medida.

ECONOMIA SEBOSA
Para o vereador Maurício 

Gurgel (PV), é injusta a decisão 
da Prefeitura do Natal de 
reduzir em 75% a bolsa dos 
estagiários de educação. “Isso 
não irá resolver as fi nanças 
do município e é perverso 
economizar de quem ganha 
menos de um salário mínimo”.  

SEM FRITURA
Que dizer da “saída honrosa” 

buscada por Jair Bolsonaro para 
o seu ministro da Educação, 
Abraham Weintraub? Ministros 
mais qualifi cados, como 
Sérgio Moro e Luiz Henrique 
Mandetta, não contaram com o 
mesmo privilégio.

DEMISSIONÁRIO
O novo ministro de Jair 

Bolsonaro, Fábio Faria, 
está cumprindo o papel de 
interlocutor com o Centrão. 
Segundo a Folha de S. Paulo, 
ele disse a parlamentares que o 
presidente “não voltará atrás e 
já bateu o martelo da demissão” 
de Abraham Weintraub.

EMPOSSADA
Quem também tomou posse 

ontem foi Carla Dickson (Pros). 
Assumiu a vaga de Fábio Faria 
na Câmara dos Deputados.
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>>Hoje, 18 de junho, é Dia do 
Químico, Dia da Imigração Japonesa 
e Dia da Gastronomia Sustentável.

>> Nesta data, em 1908 – há 
112 anos –, a imigração japonesa no 
Brasil iniciou com a chegada do navio 
Kasato Maru, em Santos. Numa 
viagem de 52 dias, os 781 primeiros 
imigrantes chegaram para trabalhar 
nas fazendas de café e aliviar a 
tensão social no Japão, causada por 
seu alto índice demográfi co.

>> Nesta quinta, às 9h, começa 

o Seminário Interprogramas em 
Comunicação das Regiões Norte 
e Nordeste. A primeira palestra irá 
falar sobre o ensino e a pesquisa 
de pós-graduação em comunicação 
para as duas regiões do país. Os 
interessados devem se inscrever 
em https://www.even3.com.br/
pesquisacom/.

>> A Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Assembleia 
Legislativa organiza reunião sobre “A 
importância da aprovação do novo 

Fundeb para a educação do RN”. A 
transmissão será na TV Assembleia, 
hoje, às 14h.

>> O Departamento de Turismo 
da UFRN realiza a terceira edição da 
LiveTur, que contará com a mesa-
redonda virtual sobre os impactos do 
uso das tecnologias de informação 
na atividade turística durante e 
pós-pandemia. A ação acontece 
nesta quinta-feira, às 16h, no Youtube 
Datashow Brasil.

>> A Subsecretaria da Juventude 

promove debate sobre “Em defesa 
da vida da juventude potiguar” e o 
lançamento da Revista OBVIUM, 
que divulga a mortandade dos jovens 
do RN entre 2015 e 2019. O evento 
ocorre nesta quinta, às 17h, na 
página no Facebook.

>> A vida e a obra do regente 
monsenhor Padre Pedro Ferreira, 
da Camerata de Vozes do RN, é 
o tema da live “Diálogos Culturais” 
da Fundação José Augusto. A 
transmissão será hoje, às 17h.
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PLANTÃO
A Federação das Indústrias 

do Rio Grande do Norte 
prorrogou até o dia 23 de junho 
a suspensão das atividades 
internas e externas, com 
retorno para o dia 24. A Fiern 
também continua nesse 
período com o plantão jurídico 
e o plantão da indústria de 
atendimento às empresas e 
clientes em geral do Sesi, Senai 
e IEL.

RESULTADO
A Secretaria de Saúde de 

Natal realizou 1.033 testes 
rápidos para Covid-19 no 
primeiro dia da ação na Arena 
das Dunas. Desse total, 319 
pacientes apresentaram algum 
resultado positivo para IgG 
ou IgM, imunoglobulinas 
que identifi cam a infecção do 
coronavírus no organismo.   

HOMICÍDIOS I
O Rio Grande do Norte 

teve um aumento de 37,6% no 
número de assassinatos em 
abril deste ano em comparação 
ao mesmo mês de 2019. Os 
dados são do índice nacional de 
homicídios criado pelo G1, com 
base nos dados ofi ciais dos 26 
estados e do Distrito Federal.

HOMICÍDIOS II
De acordo com o 

levantamento, foram 139 
mortes violentas em abril 
de 2020, contra 101 no 
mesmo mês do ano passado. 
Com relação ao mês de 
março deste ano, quando 
foram contabilizados 113 
assassinatos, o aumento em 
abril foi de 23%.

HOMICÍDIOS III
Entre janeiro a abril de 

2020 no RN, foram 485 vítimas 
de assassinatos neste ano.

“
Está chegando a hora de tudo 
ser colocado no devido lugar”

Presidente Jair Bolsonaro, 
sobre crise com o Supremo Tribunal Federal

MELHOR QUE HOSPITAL
O Governo do RN preparou uma contraofensiva às críticas por ter 

optado por não fazer um hospital de campanha – alvo de polêmicas 
em todo o Brasil, relacionadas a superfaturamento e irregularidades 
diversas. Na estratégia, argumenta que foi melhor, porque abriu mais 
de 175 leitos em Natal e região metropolitana e criou 381 novos leitos 
em todo o Estado, com mais 55 a serem criados nos próximos 15 dias. 
Ao todo, o Governo do Estado terá criado mais de 400 leitos, quatro 
vezes mais do que teria no antigo projeto do hospital de campanha.
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O médico Daniel Sampaio, pre-
sidente do PSL no Rio Grande do 
Norte e pré-candidato a prefeito de 
Mossoró, disse nesta quarta-feira 
(17) que vai entrar com um pedido 
de expulsão do deputado federal Ge-
neral Girão do partido.

Bolsonarista, Girão foi suspenso 
pelo diretório nacional em novem-
bro de 2019, por apoiar a criação do 
Aliança pelo Brasil. Também é um 
dos 11 parlamentares que tiveram 
seu sigilo quebrado por ordem do 
ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
no inquérito sobre atos antidemo-
cráticos.

Em nota, Daniel Sampaio tam-
bém disse que Girão “não está auto-
rizado” a fazer tratativas em nomes 
do PSL sobre as eleições municipais 
deste ano.

“A respeito da atuação parti-
dária do deputado General Girão, 
com vistas às eleições municipais 
deste ano no Rio Grande do Norte, 

informamos que o mesmo não está 
autorizado a fazer qualquer tratati-
va em nome do PSL, especialmente 
em relação a acordos eleitorais com 
outras legendas, destacadamente o 
PRTB”, afirmou Daniel Sampaio.

A decisão de Alexandre de Mo-
raes, que conduz as investigações 
do inquérito sobre atos antidemo-
cráticos e o das fake news, foi toma-
da em 27 de maio a pedido do vi-
ce-procurador-geral da República, 
Humberto Jacques de Medeiros.

Moraes também determinou 
que YouTube, Facebook e Insta-
gram prestem informações se as 
páginas mantidas pelos alvos da 
operação recebem algum tipo de 
pagamento por cada postagem. 
Um dos objetivos da investigação 
é apurar se as convocações de atos 
antidemocráticos e as postagens 
contra as instituições são ou não 
remuneradas.

As diligências do inquérito, 
aberto a pedido da Procuradoria-

-Geral da República (PGR), come-
çaram a andar na segunda-feira 
(15), quando a Polícia Federal 
deu início ao cumprimento de 
seis mandatos de prisão contra 
integrantes do grupo bolsonarista 

“300 do Brasil”. Uma de suas lide-
ranças, a extremista Sara Fernan-
da Giromini, foi presa na segunda.

De acordo com a PGR, uma 
linha de apuração é que os inves-
tigados teriam agido articulada-

mente com parlamentares para 
“financiar e promover atos que se 
enquadram em práticas tipifica-
das como crime pela Lei de Segu-
rança Nacional”.

Na terça (16), uma força-tare-
fa voltou às ruas para fazer bus-
cas e apreensões em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Maranhão, Santa Catarina e no 
Distrito Federal. Entre os alvos 
da ação estiveram o deputado fe-
deral bolsonarista Daniel Silveira 
(PSL-RJ), que está na lista dos 
que tiveram sigilo fiscal quebra-
do, o blogueiro Allan dos Santos, 
o empresário e advogado Luís Fe-
lipe Belmonte, principal operador 
político do Aliança pelo Brasil, o 
publicitário Sérgio Lima, mar-
queteiro do partido que o presi-
dente Jair Bolsonaro tenta criar, 
e o investidor Otavio Fakhoury, 
financiador do site Crítica Nacio-
nal. A ofensiva mira ainda youtu-
bers bolsonaristas.

Deputado federal General Girão (PSL) teve sigilo fiscal quebrado por odem do STF

Presidente do PSL no RN anuncia que
vai pedir expulsão de Girão do partido
Bolsonarista, Girão foi suspenso pelo diretório nacional em novembro de 2019, por apoiar a criação do Aliança pelo Brasil. 
Também é um dos 11 parlamentares que tiveram seu sigilo quebrado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF

Conflito

Claudio Andrade / Câmara dos Deputados

A Câmara Municipal de Parna-
mirim, na Grande Natal, rejeitou 
nesta quarta-feira (17) a prestação 
de contas de 2014 apresentada pe-
lo então prefeito Maurício Marques 
dos Santos. A decisão pode impedir 
o ex-gestor de concorrer a cargos 
públicos pelos próximos oito anos.

Em sessão que aconteceu por 
videoconferência, os vereadores 
decidiram manter o entendimento 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), que recomendou a desa-
provação das contas. Para que o 
parecer do TCE fosse rejeitado e as 
contas de Maurício Marques fossem 
aprovadas, eram necessários 12 
votos, mas apenas 9 parlamentares 
votaram para derrubar o relatório.

Outros 6 vereadores se posi-
cionaram a favor da manutenção 
do parecer do Tribunal de Contas 
do Estado. O presidente da Casa, 
vereador Irani Guedes (Republica-
nos), só votaria em caso de empate. 
Houve uma ausência, do vereador 
Pastor Alex (Solidariedade), que 
alegou problemas de saúde.

Ao reprovar as contas, o Tri-

bunal de Contas apontou que a 
Prefeitura de Parnamirim teve, 
em 2014, um cenário de desequi-
líbrio nas contas públicas, com o 
agravante de baixa arrecadação da 
dívida ativa.

Além disso, o TCE concluiu 
que dois relatórios de gestão fiscal 
daquele ano estavam incomple-
tos e que a gestão não incluiu, na 
prestação de contas, a relação de 

bens incorporados (construídos ou 
adquiridos) ao patrimônio do mu-
nicípio em 2014.

O ex-prefeito acompanhou o 
julgamento das contas do plenário 
da Casa. Antes da votação, Maurí-
cio Marques defendeu que o relató-
rio do TCE fosse derrubado porque, 
na opinião dele, nenhum dos itens 
levantados justificava a reprovação 
de suas contas. A palavra final so-
bre prestação de contas é da Câma-
ra Municipal.

Maurício atribuiu o desequilíbrio 
apontado nas contas à crise financei-
ra que se abateu sobre o município 
em 2014. Em relação aos outros 
pontos, ele classificou como erros for-
mais e disse que não teve dolo, isto é, 
intenção de praticar as falhas. “São 
falhas formais, sanáveis”, disse.

Com base na Lei Complemen-
tar nº 64, de 1990, a Justiça Eleito-
ral tem barrado candidaturas pelo 
País afora por entender que a lei 
torna inelegível quem teve contas 
reprovadas nos oito anos anterio-
res à eleição. Maurício se diz pré-
-candidato a prefeito neste ano.

Ex-prefeito Maurício Marques dos Santos

Câmara rejeita contas, e Maurício 
pode ser impedido de ser candidato

Parnamirim

Agora RN

Um projeto de lei em dis-
cussão na Câmara dos De-
putados exige que a Câmara 
Municipal, a Assembleia Le-
gislativa ou o Congresso Na-
cional autorize a instituição 
de quarentena ou bloqueio 
total (lockdown) no País, em 
um estado ou em um municí-
pio, respectivamente, nos ca-
sos de emergência em saúde 
pública que envolva agente 
infeccioso. A proposta é do de-
putado Luiz Philippe de Orle-
ans e Bragança (PSL-SP).

Conforme o texto, tais me-
didas só poderão ser tomadas 
se houver viabilidade finan-
ceira e fiscal para tanto, por 
tratarem de restrições à liber-
dade de ir e vir, à reunião pa-
ra fins pacíficos, ao trabalho, 
à educação, ao transporte e 
ao livre exercício de atividade 
econômica, como enumera o 
parlamentar.

Projeto exige 
aprovação 
parlamentar 
para lockdown

Legislativo

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, mudou seus 
planos e decidiu que irá 
trabalhar para fazer quatro 
grandes privatizações este 
ano. A decisão foi tomada na 
última reunião do Conselho 
do Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI), na 
semana passada.

O PPI agora é comanda-
do por Guedes. A intenção 
dele é privatizar a Eletro-
bras, os Correios, o Porto de 
Santos e a Pré-Sal Petróleo 
S.A. (PPSA), além de abrir 
o capital (por meio de uma 
oferta pública de ações) da 
Caixa Seguridade.

Parte dessas privatiza-
ções, como da Eletrobras, 
porém, precisa passar pelo 
Congresso Nacional, e há 
dúvidas sobre o apoio dos 
parlamentares à venda das 
estatais.

Paulo Guedes 
defende quatro 
privatizações 
para 2020

Economia



O Idema emitiu nesta quarta-feira (17) a Licença de Regularização 
de Operação (LRO) para o Porto de Natal, que é administrado 
pela Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern). O 

processo estava em curso desde 2011 e, ao longo dos anos, vários es-
tudos e documentos foram protocolados, bem como foram realizadas 
análises técnicas e solicitações para complementação dos estudos com 
o objetivo de viabilizar a emissão da licença. Desde então, o porto ope-
rava sem a licença. “Esse licenciamento ambiental vai nos proporcionar 
mais segurança para atrair novos clientes”, afirma o presidente da Co-
dern, Elis Treidler Öberg.

Porto de Natal operou
por 9 anos sem licença

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

DESBUROCRATIZAÇÃO
O governo Jair Bolsonaro 

vai simplificar a análise de 
custo dos projetos de até 
R$ 1,5 milhão que recebem 
recursos da União por meio 
de convênios e contratos 
com estados e municípios. 
Na largada, a medida deve 
acelerar a tramitação de 
mais de 9 mil instrumentos 
de repasse que somam R$ 
15,6 bilhões e estão à espera 
do sinal verde do Governo 
Federal.

ESTAGIÁRIOS I
O deputado estadual 

Sandro Pimentel (PSOL) 
lamentou nesta quarta 
uma medida que reduzirá 
75% da bolsa destinada aos 
estagiários da educação 
municipal de Natal. O corte, 
segundo o parlamentar, foi 

anunciado em carta aberta 
divulgada pelos próprios 
bolsistas. Ainda segundo 
Sandro, o valor atual da 
bolsa é de R$ 712 acrescido 
de R$ 88 referente ao auxílio-
transporte. Cerca de 1,3 mil 
estagiários terão as bolsas 
reduzidas.

ESTAGIÁRIOS II
“Isso é inaceitável. 

Como o prefeito Álvaro 
Dias não se preocupa com a 
educação? Os estágios são 
importantes tanto para os 
alunos que estão concluindo 
o ensino superior, quanto 
para o município que não 
tem quadro com professor 
suficiente. São esses 
estagiários que cumprem 
esse papel, um papel 
educacional muito relevante”, 
questionou o deputado.

APOIO ÀS EMPRESAS
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, 

disse que o governo estuda que o risco de inadimplência de 
linhas de crédito para empresas pequenas seja bancado 100% 
pela União. O governo já lançou o Programa de Apoio às 
Micro e Pequenas empresas (Pronampe), em que cobre 80% 
da inadimplência de toda a carteira.

BLOQUEIO DE BENS
O juiz José Guedes 

Cavalcanti Neto, da 3ª Vara 
Criminal de João Pessoa, 
determinou o bloqueio de R$ 
6,5 milhões do ex-governador 
da Paraíba Ricardo Coutinho 
e também de outros alvos 
investigados por corrupção 
em contratos na antiga 
gestão estadual. A ordem 
é decorrente da Operação 
Calvário, que investiga um 
esquema generalizado de 
fraudes em contratos em troca 
de pagamentos de propina que 
teria funcionado durante o 
governo de Coutinho.

DENÚNCIA I
O Ministério Público 

Federal (MPF) no Distrito 
Federal denunciou a extremista 
Sara Giromini, apoiadora do 

presidente Jair Bolsonaro, pelos 
crimes de injúria e ameaça 
contra o ministro do Supremo 
Tribunal Federal Alexandre de 
Moraes.

DENÚNCIA II
Se condenada, Sara 

Giromini será obrigada a 
reparar o ministro em valor 
mínimo de R$ 10 mil por danos 
morais, segundo o MPF.

FÉRIAS E FGTS
A Câmara dos Deputados 

aprovou nesta quarta-feira 
(17) o texto-base da medida 
provisória que flexibiliza regras 
trabalhistas e permite antecipar 
férias individuais e adiar 
depósitos no FGTS durante 
o estado de calamidade da 
pandemia do novo coronavírus. 
Agora, a MP vai ao Senado.

*Com informações da Redação do Agora RN
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A Comissão de Direitos Huma-
nos da Câmara Municipal de Natal 
aprovou em reunião remota, ocor-
rida nesta quarta-feira (17), proje-
tos que fortalecem os direitos das 
crianças, adolescentes e idosos. As 
vereadoras Divaneide Basílio (PT), 
Ana Paula (PL), Eleika Bezerra 
(PSL), juntamente com o vereador 
Ary Gomes (PDT), também deba-
teram a situação dos refugiados na 
cidade e no Estado, e encaminha-
ram a criação de uma Frente Par-
lamentar para manter a discussão 
permanente sobre o tema.

O projeto de autoria do verea-
dor Dagô de Andrade (PSDB) pre-
vê a notificação compulsória por 
parte dos órgãos municipais sobre 
casos de violência contra os idosos. 
“Essa proposta se refere à agressão 
física, psicológica, verbal contra o 
idoso. Todas as entidades munici-
pais poderão identificar esse tipo 
de violência e fazer essa notifica-
ção, encaminhando ao Ministério 
Público”, explica a vereadora Ana 
Paula, relatora do projeto.

O outro projeto, este de autoria 
da vereadora Júlia Arruda (PC-
doB), prevê que no material im-

presso dos órgãos municipais haja 
frases sobre os direitos da criança 
e do adolescente extraídas do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente.

“Nossa comissão debateu pro-
jetos e entramos numa parceria 
com o Comitê Estadual Interse-
torial de Atenção aos Refugiados, 
Apátridas e Migrantes do estado 
(Ceram) para pensar políticas pú-
blicas efetivas com a participação 

de organismos internacionais e 
representantes da população de 
imigrantes”, explicou a presidente 
da Comissão, vereadora Divaneide 
Basílio.

Além da Frente Parlamentar, 
há a perspectiva da formação de 
uma rede municipal, elaboração do 
censo de refugiados e de um projeto 
de lei voltado à garantia de políti-
cas públicas para os imigrantes.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), disse que é favorável à pro-
posta de aumentar o tempo de te-
levisão dos candidatos nas eleições 
municipais deste ano, como forma 
de compensar as dificuldades que 
encontrarão nas campanhas em 
razão da pandemia do novo coro-
navírus.

“Aumentar o tempo de televi-
são, eu acho uma boa ideia”, disse. 
“(A propaganda nas redes de rádio 
e TV) é feita por meio de renúncia 
fiscal, por parte das emissoras. Não 
seria nenhum valor absurdo, dada 
a importância de se conhecer os 
candidatos”, propôs Maia.

Maia participou nesta terça-fei-
ra (16) de encontro com o presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Luís Roberto Bar-
roso; o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP); líderes 
partidários e especialistas para de-
bater o tema. Segundo o presidente 
da Câmara, houve consenso entre 

os especialistas pelo adiamento do 
pleito por algumas semanas, po-
dendo ser realizado entre os dias 
15 de novembro e 20 de dezembro. 
Para ser alterada, a data precisa 
ser definida por meio de emenda 
constitucional aprovada no Con-

gresso Nacional.
Os atuais prefeitos e vereado-

res têm mandato até 31 de dezem-
bro de 2020. Eventual prorrogação 
de mandato também necessitaria 
de aval dos deputados e senadores, 
via emenda constitucional.

Vereadoras Ana Paula (esq.), Divaneide e Eleika Bezerra (vídeo) durante a reunião

Presidente da Câmara dos Deputados diz que há consenso para adiamento das eleições

Câmara vota projetos para idosos
e debate situação dos refugiados

Maia defende aumentar tempo
de propaganda eleitoral neste ano

Reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Natal aconteceu 
nesta quarta. Frente parlamentar vai discutir questão dos refugiados na cidade

Em Natal

Pandemia

Marcelo Barroso / CMN

Maryanna Oliveira / Câmara dos Deputados
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O presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte, deputado Ezequiel Ferrei-
ra (PSDB), promulgou a lei que 
autoriza a suspensão temporária 
da cobrança de empréstimos con-
signados contraídos por servido-
res públicos estaduais.

A medida vale tanto para civis 
quanto para militares, sejam ati-
vos, inativos, pensionistas ou da 
reserva remunerada.

A promulgação foi publicada 
na edição desta quarta-feira (17) 
do Diário Oficial da Assembleia 
Legislativa, após expirar o prazo 
para que a governadora Fátima 
Bezerra sancionasse ou vetasse a 
proposta. Ela não se pronunciou 
sobre o assunto, dando aval para 
que Ezequiel Ferreira transfor-
masse o projeto aprovado pela 
Assembleia em lei.

“Quero lamentar a omissão e 
a insensibilidade da governadora 
Fátima Bezerra, que desprezou 
essa iniciativa, lavando as mãos 
como Pilatos. Seu silêncio afetou 
os milhares de funcionários públi-
cos, inclusive os que votaram ne-
la”, declarou o deputado Coronel 
Azevedo (PSC), autor da proposta.

Segundo o parlamentar, a lei 
é um reconhecimento aos que 
estão na linha de frente comba-
tendo a pandemia do novo coro-

navírus e ainda com salários em 
atraso. “Muitos estão comprando 
do seu bolso os equipamentos e 
materiais de proteção individual 
com o intuito de se proteger da 
Covid-19, atendendo ao povo do 
Rio Grande do Norte e para não 
infectar suas próprias famílias”, 
disse Azevedo.

De acordo com a lei, agora 
promulgada, a suspensão da co-
brança de empréstimos consig-

nados vale por 180 dias. Apenas 
empréstimos junto a cooperativas 
de crédito não estão contempla-
dos. As parcelas que ficarem em 
aberto durante este período deve-
rão ser acrescidas ao fim do con-
trato, sem a incidência de juros 
ou multas.

Servidores interessados em 
obter o benefício devem entrar em 
contato com o órgão ao qual estão 
vinculados.

Autor da lei, Coronel Azevedo (PSC) criticou governadora por não ter sancionado

Lei suspende cobrança de 
empréstimos por seis meses

Consignados

João Gilberto / ALRN

Setor de serviços 
tem perda de 15% 
em abril, afirma 
pesquisa do IBGE

Economia

O volume de serviços pres-
tados no Rio Grande do Norte 
teve uma redução de 15,3% 
em abril, na comparação com 
março. Essa foi a segunda 
maior redução em toda a sé-
rie histórica do Estado, ini-
ciada em 2011. Só em março 
de 2020, o tombo foi maior 
(19,4%). De janeiro a abril de 
2020, o volume de serviços é 
9,3% menor do que no mesmo 
período do ano passado.

O resultado foi divulgado 
nesta quarta-feira (17) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O índice de receita nomi-
nal de serviços de abril teve 
redução de 27,1%, a maior re-
dução para um mês em com-
paração com o mesmo período 
do ano anterior.

O resultado negativo na 
comparação de abril frente a 
março não é exclusividade do 
RN. A diminuição média no 
Brasil foi de 11,7%. “O estado 
de quarentena vigente impli-
cou no fechamento obrigatório 
de diversos estabelecimentos 
considerados não essenciais, 
impactando fortemente a re-
ceita das empresas prestado-
ras de serviços”, diz o estudo.

Carla Dickson toma 
posse e anuncia 
adesão à bancada 
evangélica

Deputada federal

A ex-vereadora de Natal 
Carla Dickson (Pros) tomou 
posse nesta quarta-feira (17), 
em Brasília, como deputada 
federal.

Ela renunciou à vaga na 
Câmara Municipal para ocu-
par a vaga na Câmara dos 
Deputados deixada por Fábio 
Faria (PSD), que se licenciou 
do mandato de deputado para 
assumir o Ministério das Co-
municações. Ela é a primeira 
suplente da coligação.

“Quero me colocar à dis-
posição da bancada evangé-
lica para fazer um trabalho 
forte de defesa da vida e da 
família”, disse Carla, duran-
te cerimônia na Câmara. Ela 
também agradeceu às boas-
-vindas recebidas pela banca-
da feminina.

Carla Dickson durante a posse

Najara Araújo / Câmara dos Deputados

O deputado federal licencia-
do Fábio Faria (PSD-RN) tomou 
posse nesta quarta-feira (17) como 
ministro das Comunicações e dis-
se que, entre as suas prioridades, 
está inclusão digital da população. 
Para Fábio, o momento atual do 
país também exige uma postura de 
compreensão e abertura ao diálogo.

“É tempo de levantarmos a 
guarda contra o novo coronavírus 
e também é hora de um armistí-
cio patriótico e deixarmos a arena 
eleitoral para 2022. É preciso so-
bretudo respeito e que deixemos as 
nossas diferenças político-ideológi-
cas de lado para enfrentarmos esse 
inimigo invisível comum que tem 

tirado a vida de milhares de pes-
soas e gerado danos incalculáveis 
à economia. É hora de pacificar o 
País”, disse, ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro, em cerimônia no 
Palácio do Planalto.

Fábio Faria destacou a trans-
formação e o impacto da pandemia 
de Covid-19 na vida das pessoas e 
os efeitos na saúde pública e na eco-
nomia, especialmente na área das 
comunicações. Ele citou avanços na 
tramitação digital de atos, na tele-
medicina e no comércio eletrônico. 
“É prioritário, entretanto, fazer o 
processo de inclusão digital andar 
a passos largos, porque ainda há 
uma grande parcela da população 

sem acesso à internet, milhões de 
crianças que não conseguem as-
sistir às aulas online e adultos que 
não tem como trabalhar remota-
mente”, disse.

De acordo com o novo ministro, 
a internet banda larga avança de 
maneira consistente e já tem po-
tencial de alcançar 80% dos lares 
brasileiros. 

Mas, segundo ele, a orientação 
do presidente Bolsonaro é que che-
gue a todos os cidadãos já que esse 
é um passo fundamental para a 
implementação da infraestrutura 
para a chegada da tecnologia 5G ao 
País. “O 5G permitirá uma banda 
larga móvel de altíssima potência 

em qualidade com impacto signi-
ficativo na economia, além de pro-
porcionar aos brasileiros grande 
cesso ao conhecimento”, explicou 
Fábio Faria.

O novo ministro das Comunica-
ções também falou sobre a importân-
cia da TV fechada, que oferece agili-
dade na informação jornalística, e a 
força de abrangência da TV aberta, 
do rádio e dos jornais, que, somados 
à internet, “formam o símbolo e o 
palco da liberdade de expressão.”

Em seu discurso durante a 
cerimônia, o presidente Jair Bol-
sonaro disse que, “quanto melhor 
estiverem as nossas comunicações, 
melhor estaremos todos nós”. Ministro das Comunicações, Fábio Faria

Em posse como ministro, Fábio Faria diz 
que buscará pacificação e inclusão digital
De acordo com o novo ministro, internet banda larga avança de maneira consistente e já tem potencial de alcançar 80%
dos lares brasileiros. Deputado licenciado também falou que “é hora de um armistício patriótico” e “hora de pacificar o País”

Comunicações

Carolina Antunes / PR
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Ministros do Supremo Tribunal Federal não se sujeitam a re-
soluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como a de 
nº 305, que proíbe magistrados de se manifestarem a favor 

ou contra políticos, e ordena que evitem emitir opiniões que bus-
quem “superexposição”. A resolução cita redes sociais. A regra não 
vale para ministros como Celso de Mello e Alexandre de Moraes, 
que se revezam criticando o governo. Procurado, o CNJ esclarece 
que o STF não se subordina às suas decisões.

A resolução considera rede social todos os sites, plataformas 
digitais e aplicativos voltados à interação ou compartilhamento 
de mensagens.Somente o Senado tem competência de processar 
e julgar ministros do STF. Ou de aprovar lei que os subordine às 
resoluções do CNJ.Presidido pelo ministro Dias Toffoli (STF), o CNJ 
previu, e acertou em cheio: opiniões de juízes afetam a “confi ança 
do público no Judiciário”.A superexposição dos ministros na mídia é 
garantida por declarações ásperas ligando o presidente da Repúbli-
ca ao autoritarismo, nazismo etc.

Manifestações de juízes são 
proibidas. Já no STF...

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

AGIOTAGEM FEDERAL
Enquanto a taxa básica de 

juros (Selic) foi reduzida para 
2,25% ao ano ontem, a Receita 
Federal cobra juros de agiota de 
quem ouse atrasar o pagamento 
de impostos. Os juros são de 
0,33% por dia de atraso.

PACIFICAÇÃO DIFÍCIL
Superou as expectativas 

a posse do novo ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, 
prestigiada por autoridades 
dos Três Poderes que andam 
se pegando. O ponto alto foi o 
discurso de Faria, conciliador, 
necessário e preciso. Se operar 
o milagre da pacifi cação que 
prometeu, fará história.

APOIO DESCONSERTOU
Bolsonaro fi cou surpreso 

com o apoio ao novo ministro, 
com a presença de astros do 

futebol, presidentes de poderes, 
empresários do setor etc. Até 
fi cou um pouco nervoso, trocou 
nomes, mas no fi nal parecia 
feliz.

ASTRONAUTA MALA
Marcos Pontes virou piada 

na posse do novo ministro. Pediu 
para ser nomeado de novo, agora 
em Ciência e Tecnologia, para 
constar que foi ministro duas 
vezes, apesar de ter sido retirado 
das Comunicações por défi cit de 
desempenho. Fez do limão uma 
limonada de Q-Suco.

SÓ PENSAM NAQUILO
Aliança entre DEM e PDT, 

quase inédita na Câmara dos 
Deputados, elogia o adiamento 
em pouco mais de um mês das 
eleições municipais de outubro. 
A defi nição deve sair até dia 30 
de junho.

A fi rmeza, a liderança e a clareza do ministro João Otavio de 
Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fazem 
falta neste momento de ânimos exaltados, quando ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) tomam partido e trocam acusações 
com um chefe do Poder Executivo de pavio curto. Em recente 
entrevista à Rádio Bandeirantes, Noronha mostrou que o equilíbrio 
determinado pela Constituição é coisa simples: “nenhum Poder diz ao 
outro o que fazer”.

FRASE LAPIDAR
“O Poder Executivo não 

ensina o Judiciário a julgar, 
o Judiciário não legisla e o 
Legislativo não governa”, disse 
Noronha durante a entrevista.

LIMITES CONSTITUCIONAIS
Não é tão complicado: “É 

preciso respeitar a harmonia 
entre poderes de acordo 

com os limites traçados na 
Constituição”, diz o presidente 
do STJ.

Ainda há juízes
Noronha faz lembrar a 

frase atribuída por François 
Andriex a um moleiro, diante 
o Imperador Frederico II, o 
Grande: “Ainda há juízes em 
Berlim”.

Noronha: ‘Nenhum Poder 
diz ao outro o que fazer’

Pelo segundo dia consecutivo, 
o Brasil confi rmou nesta quarta-
-feira (17) mais de 1 mil mortes 
provocadas pelo novo coronavírus. 
De terça para quarta, foram 1.269 
mortes confi rmadas. De acordo 
com o Ministério da Saúde, o País 
já registrou 46.510 mortes pela do-
ença, desde o início da pandemia.

Nesta quarta-feira, também 
subiu o número de casos confi rma-
dos. Agora são 955.377, com 32.188 
notifi cados nas últimas 24 horas.

O Brasil segue sendo o segundo 
país do mundo com mais casos e 
mais mortes provocadas pela Co-
vid-19, atrás só dos Estados Unidos.  

Em análise do Imperial College 
de Londres, pesquisadores inferi-
ram que, atualmente, cada grupo 
de 100 pessoas infectadas com o 
vírus, no Brasil, transmite a doen-
ça para outras 105. O índice ainda 
é considerado alto e faz com que a 
epidemia se espalhe em velocidade 
progressiva no País.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, houve 

recorde no número de mortes diá-
rias. De terça para quarta, segun-
do a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), foram 41 óbitos 
por Covid-19 confi rmados. Agora, 
o Estado tem, no total, 626 mortes 
provocads pelo coronavírus.

O número de casos confi rma-
dos, por sua vez, se aproxima a 
15,7 mil. Até ontem, eram 15,2 mil.

De acordo com a Sesap, há 764 
pessoas internadas no Estado, to-

das confi rmadas ou suspeitas de 
Covid-19, em unidades públicas ou 
particulares. Desse total, 356 estão 
em leitos críticos (356) . São 13 pes-
soas a mais que na terça.

“Os dados refl etem o comporta-
mento social nos últimos 15 dias. 
Quanto mais pessoas circulando, 
maior a probabilidade de novos 
casos de Covid. Por isso, insistimos 
que é preciso aumentar o isola-
mento e fi car em casa. Só sair para 
atender necessidades essenciais. 
Respeitar o ‘Pacto pela Vida’ é fun-
damental”, afi rmou o secretário ad-
junto de Saúde, Petrônio Spinelli.

A taxa de ocupação de leitos 
permanece distante dos 70% neces-
sários para iniciar o plano de fl exi-
bilização das medidas de proteção 
para o retorno às atividades nor-
mais. Nesta quarta-feira, 100% dos 
leitos Covid na região Oeste e em 
Pau dos Ferros estavam ocupados. 
Na Grande Natal, a ocupação é de 

95,8%. No Seridó, o índice chega a 
77,7%. Na região do Mato Grande, 
os três leitos de Guamaré estão 
com ocupação de 100%.

LEITOS
Segundo a Sesap, os hospitais 

de João Câmara e Santo Antônio 
(regiões Mato Grande e Agreste) e 
São Paulo do Potengi (Central) vão 
receber leitos em breve, conforme 
entendimentos que estão sendo 
mantidos junto às prefeituras dos 
municípios. Há expectativa de 
abertura de leitos em Pau dos Fer-
ros, Caicó e Mossoró, assim como 
na cidade de Caraúbas, onde há 3 
leitos de estabilização com respira-
dores, e em Macau, onde o Governo 
busca parceria com a prefeitura.

A fi la de regulação de leitos 
hospitalares tem 10 pacientes com 
prioridade 1, outros 57 com priori-
dade 2, mais 79 com prioridade 3 e 
outros 3 com prioridade 4.

O presidente do diretório es-
tadual do PV, Rivaldo Fernandes, 
solicitou ao prefeito de Natal, Álva-
ro Dias, que autorize a instalação 
de um hospital de campanha para 
atender especifi camente a popula-
ção da Zona Norte da cidade que 
vier a ser contaminada com o novo 
coronavírus, que causa a Covid-19.

O dirigente fez a cobrança re-
gistrando que o Hospital Santa 
Catarina, da rede estadual, opera 
no limite de sua capacidade.

Rivaldo Fernandes sugere que 
o espaço do Ginásio Nélio Dias, no 
bairro de Lagoa Azul, seja aprovei-
tado para a montagem do hospital 

de campanha.
De acordo com o Laboratório de 

Inovação Tecnológica em Saúde da 
UFRN, os cinco bairros de Natal 
com mais óbitos confi rmados por Co-
vid-19 estão na Zona Norte: Potengi, 
Nossa Senhora da Apresentação, 
Pajuçara, Redinha e Lagoa Azul.

“A situação sanitária na capital 
potiguar tem se agravado, e cabe 
ao Governo do Estado e à Prefeitu-
ra do Natal tomar todas as provi-
dências para enfrentar essa crise”, 
afi rma o presidente do PV.

Até o fechamento desta edição, 
Natal tinha 6.409 casos confi rma-
dos de Covid-19, com 222 óbitos.

Secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli, durante entrevista coletiva nesta terça

Rivaldo Fernandes, líder do PV no RN

RN confirma 41 mortes por Covid-19 
em 24 horas; Brasil passa de 46 mil

Presidente do PV cobra hospital de 
campanha na Zona Norte de Natal

De acordo com Secretaria de Saúde, há 764 pessoas internadas no Estado, 
todas confirmadas ou suspeitas de Covid, em unidades públicas ou privadas

Pandemia

Saúde

Elisa Elsie / Governo do RN

Facebook / Reprodução
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A Prefeitura do Natal infor-
mou nesta quarta-feira (17) que 
foi empenhado R$ 26 milhões pa-
ra despesas diretas nas ações de 
combate aos efeitos da Covid-19. 
Além disso, a gestão municipal 
contabiliza como receita realiza-
da, ou seja, receita incorporada 
para o custeio de ações relaciona-
das com a pandemia, o valor total 
de R$ 36 milhões. 

O controlador-geral do Mu-
nicípio, Rodrigo Ferraz Quidute, 
contesta as informações do Mi-
nistério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN), que analisou os 
gastos relacionados com a pande-
mia de todos 167 municípios poti-
guares. Segundo o levantamento 
ministerial, a capital potiguar ti-
nha efetivado o pagamento de R$ 
2,2 em despesas diretas e receita 
total de R$ 119 milhões. 

Os dados foram compilados 
pelo sistema Confúcio, do MPRN, 
que verifica os Portais de Trans-
parência dos Municípios em gas-
tos com ações de combate ao novo 
coronavírus. “Eles devem ter feito 
a soma de todas as suplemen-

tações orçamentárias [créditos 
extraordinários] com a receita 
efetivamente realizada, que foi 
R$ 36 milhões”, rebate Rodrigo 
Quidute.

Além disso, ainda segundo 
o controlador-geral, os créditos 
extraordinários disponibilizadas 

pela Prefeitura – no caso, os re-
cursos oriundos da suplementa-
ção orçamentária dirigida – não 
são componentes da receita. “O 
crédito de suplementação orça-
mentária não é receita. É apenas 
autorização para a despesa. Nem 
todo crédito foi incorporação de 

recurso (dinheiro novo), uma par-
te significativa foi remanejamen-
to, ou seja, a despesa já estava 
prevista no orçamento e foi anu-
lada parcialmente para destinar 
ao enfrentamento da Covid-19. 
Nem toda incorporação já foi re-
cebida”, encerra.

A Comissão de Fiscalização e 
Finanças (CFF) da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
decidiu cobrar formalmente in-
formações sobre a relação entre o 
Estado e o Consórcio Nordeste. Os 
parlamentarem querem esclareci-
mentos sobre o processo de compra 
de 300 respiradores hospitalares 
feito pelos nove estados do Norde-
este. Apesar de repasse de R$ 48,7 
milhões à empresa contratada, a 
Hempcare Pharma, os produtos 
nunca foram entregues.

Nesta quarta-feira (17), os 
parlamentares decidiram encami-
nhar convites para representantes 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), Procuradoria Geral do Es-
tado (PGE) e do Consórcio Nordes-
te. Durante a reunião, o presidente 
da comissão, deputado Kelps Lima 
(SDD), reforçou que serão encami-
nhados ofícios ao governador da 
Bahia e presidente do Consórcio 
Nordeste, Rui Costa (PT), e ao ge-

rente do Consórcio, Carlos Gabas, 
para que eles sejam ouvidos pela 
CFF e também sobre a comissão 
que trata diretamente sobre o en-
frentamento ao novo coronavírus. 
Além deles, Kelps Lima também 

sugeriu, e teve o apoio dos demais 
parlamentares da comissão, o con-
vite ao procurador-geral de Contas, 
Thiago Martins Guterres, e ao 
procurador-geral do Estado, Luiz 
Antônio Marinho.

“Precisamos de informações so-
bre essa relação, quanto foi gasto, 
no que foi gasto e cobrar explica-
ções. O presidente do Consórcio e o 
gerente receberam R$ 5 milhões do 
Rio Grande do Norte para a com-
pra de respiradores e queremos 
explicações sobre o que foi feito 
com o dinheiro que é do povo do 
Rio Grande do Norte”, disse Kelps 
Lima.

A relação entre o Estado e Con-
sórcio Nordeste foi o principal tema 
da discussão também por parte dos 
demais parlamentares que com-
põem a CFF. O deputado Tomba 
Farias (PSDB) criticou a contrata-
ção de uma empresa que tinha sido 
fundada a menos de um ano, com 
capital inferior a R$ 100 mil, para 
receber R$ 48,7 milhões e disponi-
bilizar respiradores. “O Rio Grande 
do Norte mandou cinco milhões de 
reais que não voltam mais nunca. 
Não entendo como ainda defendem 
esse Consórcio”, finalizou Tomba.

Controladoria Municipal diz que a receita incorporada para o custeio de ações relacionadas com a pandemia é de R$ 36 milhões

Governador da Bahia, Rui Costa (PT), será convidado pelos deputados potiguares

Prefeitura do Natal diz que empenhou 
R$ 26 milhões em ações contra a Covid-19

Deputados do RN querem que governador 
da Bahia explique compra de respiradores

Controlador-geral do Município, Rodrigo Ferraz Quidute, contesta informações do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, que analisou gastos com a pandemia de todos 167 municípios potiguares

Despesas

Consórcio Nordeste

José Aldenir/AgoraRN

Governo da Bahia

Justiça autoriza 
Município a seguir 
revisão do Plano 
Diretor de Natal

Continuidade

A desembargadora Ze-
neide Bezerra, do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do 
Norte (TJRN), autorizou a 
Prefeitura do Natal a pros-
seguir com as atividades 
do Plano Diretor de Natal 
(PDN). A decisão foi emitida 
nesta quarta-feira (17). 

A medida judicial der-
ruba a sentença da 6ª Vara 
de Fazenda Pública de Na-
tal, que havia paralisado a 
revisão do Plano Diretor. 
A interrupção aconteceu a 
pedido do Ministério Públi-
co do Rio Grande do Norte 
(MPRN), sob a alegação da 
necessidade de realização de 
uma audiência pública antes 
da pré-conferência para a es-
colha dos delegados de forma 
virtual.

Em recurso ao TJRN, a 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) demonstrou 
que o Regimento de Revisão 
do Plano Diretor não exigia 
a forma presencial da audi-
ência. A alegação municipal 
é que a realização da pré-con-
ferência de forma virtual fi-
caria mais fortalecida nestes 
tempos de pandemia. Apesar 
de ainda não ter ocorrido o 
julgamento do mérito, a PGM 
considera que a sentença da 
desembargadora Zeneide Be-
zerra restabelece o bom senso 
sobre a questão.

Com a devida autoriza-
ção judicial, a Prefeitura 
vai definir as novas datas e 
procedimentos da revisão do 
Plano Diretor de Natal. O 
processo havia sido suspen-
so na fase de inscrição dos 
eleitores habilitados a esco-
lher os delegados que ficarão 
responsáveis por definir o 
projeto final do PDN a ser 
encaminhado à apreciação 
da Câmara Municipal.

Processo foi iniciado em 2017

José Aldenir/AgoraRN
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O Sindicato dos Trabalhadores 
e Transportadores Rodoviários do 
Rio Grande do Norte (Sintro) afir-
mou que motoristas de ônibus fa-
rão greve por tempo indetermina-
do, a partir desta sexta-feira (19).

A motivação para paralisação 
é a falta de pagamento do vale ali-
mentação e plano de saúde dos pro-
fissionais que trabalham no trans-
porte público em Natal. A útima 
greve geral da categoria aconteceu 
em 2016. À época, a categoria deve  
manter 30% da frota funcionando.

O edital com a deflagração da 
greve foi publicado pelo Sintro 
nesta segunda-feira (15), às 21h50. 
Como a lei determina que a parali-
sação deve ser inciada após 72h do 
anúncio, o sindicato vai começar a 
greve nas primeiras horas da sex-
ta.

A direção do sindicato, por de-
terminação da assembleia geral da 
categoria, reafirmou que o dissídio 
coletivo ainda não foi julgado. Em 
nota, indicou que “na certeza de 
um resultado justo para nossa ca-
tegoria e para combater esse abuso 
da patronal, a nossa única arma 
em nossa defesa é a greve”. O Sin-

tro tem exigido o cumprimento de 
garantias da data-base para a cate-
goria e o fim das demissões de tra-

balhadores no setor. Os protestos 
da categoria começaram em maio. 
As solicitações são os cumprimen-

tos das garantias da data-base, 
além da restauração dos planos de 
saúde e vale-alimentação.

O Sindicato de Hotéis, Bares, 
Restaurantes e Similares do Rio 
Grande do Norte (SHRBS-RN) 
emitiu uma nota, assinada pelo 
presidente Habib Chalita, com co-
branças aos poderes públicos para 
a retomada da economia no estado.

De acordo com o SHRBS, uma 
retomada dos serviços com plane-
jamento, segurança e responsabi-
lidade já deve ser viabilizada pelo 
Governo, pois, de acordo com a no-
ta, já se passaram três meses em 
que os membros da categoria espe-
ram ações concretas e iniciativas 
por parte do poder público.

O Governo do RN havia pro-
gramado a retomada na última 
segunda (15), mas foi adiado para o 
próximo dia 24, devido aos avanços 
do coronavírus.

Conforme consta na nota, uma 
das principais preocupações do 
Sindicato é o índice crescente de 
desemprego, devido aos estabeleci-
mento estarem fechados durante a 

pandemia.
Para o SHRBS os decretos pu-

blicados não estão indo em direção 
a uma solução para o problema na 
economia potiguar.

“Como fazer a economia “girar” 

quando não se tem garantias para 
isso? De que forma agir quando 
entra Decreto, sai Decreto e é como 
se as coisas tivessem sendo ‘empur-
radas com a barriga’?”, relatou na 
nota.

 Sindicato dos Rodoviários deve começar as atividades grevistas já nas primeiras horas da sexta-feira em Natal

Hotéis, bares e restaurantes estão com as portas fechadas desde 19 de março

Motoristas de ônibus de Natal iniciam 
greve a partir desta sexta-feira (19)

Bares e restaurantes cobram ações 
para retomada da economia no RN

Solicitações da categoria são os cumprimentos das garantias da data-base, além da restauração dos 
planos de saúde e vale-alimentação; última greve geral dos rodoviários de Natal aconteceu em 2016

Tempo Indeterminado

Serviços

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Tibau do Sul  
libera reabertura 
de Pipa, mas fixa 
ações preventivas

1º de Julho

A Prefeitura de Tibau do 
Sul anunciou que vai liberar 
a reabertura das atividades 
econômicas da cidade a partir 
do dia 1º de julho. O município 
abriga o segundo maior desti-
no turístico do Estado, a Praia 
de Pipa.

Para viabilizar essa rea-
bertura, a Prefeitura elaborou 
uma cartilha com as medidas 
preventivas que deverão ser 
adotadas pelos diversos seg-
mentos de todo o setor produ-
tivo do destino turístico.

Os estabelecimentos auto-
rizados a retomar as ativida-
des com público devem seguir 
todas as medidas sanitárias 
para garantir a higiene, evitar 
aglomeração de pessoas para 
combater a disseminação do 
coronavírus, como manter 
distância de, no mínimo, 1,5 
metro entre as pessoas. 

Os estabelecimentos têm 
de disponibilizar álcool em 
gel, marcar o distanciamen-
to no solo, exigir o uso de 
máscaras por funcionários e 
clientes e dispensar do tra-
balho presencial funcionários 
com possíveis sintomas, que 
tenham doenças crônicas ou 
mais de 60 anos, entre outras 
medidas.

Todos os detalhes das 
ações estão descritas em carti-
lha produzida pela Prefeitura 
de Tibau do Sul.

O municíio potiguar está 
fechado, em isolamento, como 
medida de enfrentamento à 
pandemia ao novo coronaví-
rus, desde março. 

Segundo a gestão muni-
cipal, este período foi o sufi-
ciente para que a população se 
conscientizasse da responsabi-
lidade social coletiva frente aos 
riscos de contaminação, além 
de preparar a rede básica de 
saúde para os atendimentos 
voltados à emergência, dentre 
outras providências.

Ainda de acordo com o 
município litorâneo, é impor-
tante mencionar que, haven-
do agravamento dos casos ou 
qualquer situação que apre-
sente risco à coletividade, a 
Prefeitura poderá rever sua 
decisão a qualquer momento.

O Poder Judiciário potiguar 
pagou o montante de R$ 202 mi-
lhões em precatórios até meados 
de junho de 2020. Foram R$ 119,6 
milhões em 2019 e R$ 82,1 milhões 
este ano. Os dados são da Divisão 
de Precatórios do Tribunal de Jus-
tiça. Em termos de média, o TJ 
conseguiu pagar R$ 11,2 milhões 
por mês, na gestão 2019-2020, 
resultado expressivo levando-se 
em conta a situação de pandemia 
causada pelo novo coronavírus, re-
gistrada a partir de março.

“Durante esses 18 meses, o 
TJRN conseguiu pagar 2.655 pes-
soas que aguardavam receber os 
valores a que tinham direito, o que 
é uma satisfação para nós, que 
vemos o Poder Judiciário do Rio 
Grande do Norte avançar na ges-
tão deste segmento”, observa o juiz 
auxiliar da Presidência do TJRN, 
Bruno Lacerda, responsável pela 
Divisão de Precatórios.

Tribunal de Justiça do 
RN supera R$ 200 mi 
em pagamento de 
precatórios

Judiciário

Praia de Pipa, em Tibau do Sul 

José Aldenir / Agora RN
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O diretor-geral da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, celebrou 
nesta quarta-feira, 17, notícias de 
"resultados iniciais positivos" no 
ensaio clínico Recuperação, do Rei-
no Unido, sobre o uso da dexame-
tasona contra a Covid-19. Durante 
entrevista coletiva da entidade, 
ele disse que o medicamento, "um 
esteroide comum", mostrou efeito 
benéfico em pacientes graves com 
a doença, no estudo britânico.

Ghebreyesus disse que, de acor-
do com conclusões preliminares 
compartilhadas com a OMS, para 
pacientes que estavam no oxigênio 
apenas, o tratamento reduziu a 
mortalidade em cerca de um quin-

to Para aqueles que já estavam 
com respirador, a mortalidade caiu 
em um terço. "A dexametasona, 
porém, não mostrou efeito bené-
fico para aqueles com sintomas 
mais leves da doença, que não 
precisavam de apoio respiratório", 
explicou, dizendo que ainda são 
necessárias mais terapias que pos-
sam ser usadas para enfrentar o 
vírus, inclusive para aqueles com 
sintomas leves. De qualquer modo, 
Ghebreyesus afirmou que a notícia 
era "bem-vinda" para os pacientes 
em estado grave. 

A OMS já começou a coordenar 
uma análise e a avaliar dados de 
vários ensaios clínicos com pacien-
tes graves, para entender melhor o Dexametasona aumentou sobrevida de pacientes, segundo a pesquisa britânica

Há notícias positivas sobre benefícios da 
dexametasona contra Covid-19, diz OMS
Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebrou notícias sobre os dresultados iniciais 
positivos" no ensaio clínico Recuperação, promovido no Reino Unido, a partir do uso da dexametasona contra a Covid-19

Saúde

José Aldenir/AgoraRN
quadro. Ghebreyesus informou que 
em breve a organização atualizará 
sua diretriz clínica "para refletir co-
mo e quando a dexametasona deve 
ser usada para tratar a covid-19".

Os pesquisadores de Oxford 
anunciaram que a dexametasona 
aumentou a sobrevida de pacientes 
de covid-19 que estavam hospita-
lizados. O resultado, segundo os 
cientistas, mostrou que as taxas de 
mortalidade dos pacientes graves e 
submetidos à ventilação mecânica 
que tomaram o medicamento fo-
ram reduzidas em um terço. 

A droga, antiga e barata, tem 
ação anti-inflamatória e, em doses 
mais altas, também é imunossu-
pressora.
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Quarentena
Carro parado exige cuidados
Veja dicas para manter o veículo em boas condições durante o período 
de isolamento; conservação em dia pode evitar custos com conserto

Em tempos de isolamento so-
cial, com orientações claras para 
que as pessoas não saiam de casa 
sem necessidade, é preciso lem-
brar que um carro parado por mui-
to tempo exige alguns cuidados.

LIMPE O VEÍCULO
Vale fazer uma boa limpeza do 

carro. Para o interior, um aspira-
dor de pó pode ajudar com tecidos e 

carpetes. No painel, a higienização 
pode ser feita com o álcool isopro-
pílico, o mesmo usado para limpar 
eletrônicos. Se o material não esti-
ver disponível, faça a limpeza com 
um pouco de detergente neutro.

RODAS
Prepare-se para encontrar 

pneus murchos após a “quarente-
na”. Caso haja algum equipamento 

para fazer a calibragem em casa, 
mantenha os pneus sempre cheios, 
de acordo com as especificações do 
fabricante. Se for possível, movi-
mente o carro alguns metros na 
garagem, para que os pneus não 
fiquem sempre em contato com o 
chão na mesma posição. Isso evi-
ta que o carro fique com os pneus 
murchos e “quadrados”, causando 
um desconforto na rodagem.

FREIO DE MÃO SOLTO
Para que os componentes dos 

freios do veículo não grudem, uma 
recomendação é deixar o freio de 
mão solto. Nesse caso, obviamente, 
é preciso apoiar o carro com travas 
de madeira. 

CUIDADO COM OS FLUÍDOS
Se o período de quarentena 

for estendido por mais meses, é 
prudente deixar o mínimo de com-
bustível no tanque. Isso porque ga-
solina e álcool podem estragar no 
reservatório, e o prejuízo posterior 
pode ser maior, com o entupimento 
de bicos e dutos. 

Caso o carro parado esteja com 
o tanque mais cheio, a remoção em 
casa só é indicada com os equipa-
mentos corretos: uma bomba de 
sucção e um reservatório próprio 
para combustível.

NÃO DEIXE DE RODAR UM POUCO
Além dos problemas com com-

bustível, manter o veículo parado 
por muito tempo pode levar ao 

esgotamento completo da bateria, 
já que mesmo desligado o carro 
consome energia. 

É sempre bom ligar o carro 
de tempos em tempos e rode por 
pequenos trajetos sempre que 
possível. Isso será o suficiente pa-
ra carregar a bateria e, com isso, 
queimar parte do combustível.

PALHETA DO LIMPADOR
Sempre que o carro for ficar pa-

rado por um longo período, é indi-
cado que você levante ou até mes-
mo remova a palheta do limpador. 
Assim, você evita que ela deforme 
e perca as suas propriedades, di-
minuindo a eficiência quando for 
usada.

BATERIA
Coloque como primeiro item do 

seu check list, pois costuma falhar 
no momento de grande necessida-
de. Ao desligar o veículo, verifique 
sempre se todos os componentes 
estão desligados, como farol, de-
sembaçador, ar condicionado, rá-
dio, entre outros.
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O Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema) emitiu nesta quarta-feira 
(17) a Licença de Regularização de 
Operação (LRO) para o Porto de 
Natal, administrado pela Compa-
nhia Docas do Rio Grande do Norte 
(CODERN).

O processo foi aberto em 2011 
e, ao longo dos anos, vários estudos 
e documentos foram protocolados, 
bem como foram realizadas aná-
lises técnicas e solicitações para 
complementação dos estudos com o 
objetivo de viabilizar a emissão da 
licença. De acordo com o diretor do 
Idema, Leon Aguiar, o órgão reali-
zou todo um esforço durante o ano 
de 2019 e início de 2020 para poder 
concluir o processo.

“A postura da atual gestão do 
Idema foi de priorizar a análise dos 
22 volumes do processo. Após tan-
tos anos tramitando no órgão, nós 
fi zemos uma força-tarefa para tra-
tar das análises técnicas, na busca 
de trazer desenvolvimento susten-
tável para nosso Estado. O Porto 
de Natal é um projeto estratégico 
para todo o Rio Grande do Norte, e 
nós possuímos uma equipe técnica 
bastante competente para analisar 
os estudos que foram determinan-
tes para a emissão da licença am-
biental”, relata o diretor.

O Porto de Natal tem uma 
grande relevância para o Estado 
por ser a infraestrutura de maior 
movimentação de cargas para 
exportação e importação do RN, 
referência para o mercado da fru-
ticultura. Leon Aguiar afi rma, ain-

da, que com a emissão da licença, 
o Porto terá acesso mais fácil a 
investimentos que resultarão em 
mais melhorias ambientais, com 
as adequações que deverão ser im-
plantadas. “A emissão da licença 
ambiental, a qual possui uma série 
de condicionantes, permitirá a en-
trada do RN em novos mercados, 
gerando desenvolvimento susten-
tável e fortalecendo a economia do 
nosso Estado”, ressalta.

Para a tomada de decisão re-
lativa à LRO do Porto de Natal 
foram levados em consideração 
pontos relevantes, tais como: o lap-
so temporal deste licenciamento 
ambiental; a complexidade do tipo 
de empreendimento; as melhorias 
demonstradas pela  para a Compa-
nhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern) área do empreendimento 

com o objetivo de evitar e reduzir 
impactos; os compromissos assu-
midos pelos dirigentes; a relevân-
cia e impactos ambientais positivos 
no aspecto social e econômico, além 
da redução de impactos negativos 
no meio físico e biológico na área do 
empreendimento; a quantidade de 
solicitações de providências e pen-
dências, bem como a quantidade de 
técnicos e multidisciplinaridade da 
equipe ao longo de todo o processo.

Nos dois últimos meses, du-
rante o período de pandemia, as 
equipes do Idema envolvidas no 
processo participaram de reuniões 
para discutir todas as nuances do 
Parecer Técnico que foi fi nalizado, 
e além dele, o órgão ambiental fez 
um despacho conjunto entre os 
setores para que não houvesse di-
vergência técnica. “Realmente foi 
uma força-tarefa, uma nova forma 
de análise que não é comum acon-
tecer. Dessa vez nos reunimos por 
videoconferência para discutir em 
conjunto tudo o que era preciso pa-
ra fi nalizar o processo e consegui-
mos chegar a um consenso”, afi rma 
o diretor do Idema.

Para o Diretor-Presidente da 
Codern, Elis TreidlerÖberg, a con-
quista é muito importante. “Há 
nove anos tramitava esse processo, 
agora concretizado. É fruto de uma 
união de esforços da Companhia 
com o Idema, e reforça o olhar da 
Codern para o desenvolvimento 
sustentável. Esse licenciamento 
ambiental vai nos proporcionar 
mais segurança para atrair novos 
clientes”, encerra.

A infl ação ofi cial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), causou 
maiores impactos à cesta de com-
pras da população mais pobre do 
país, aquela que tem renda muito 
baixa (renda familiar média men-
sal até R$ 1.534,55). A constatação 
é do Indicador por Faixa de Renda 
do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea).

De acordo com os dados do Ipea, 
a população brasileira mais pobre, 
que gasta 25% de sua renda com 
alimentação, foi bastante afetada 
pela alta de preços dos alimentos 

registrada neste início de ano.
A cesta de compras para famí-

lias com renda muito baixa acu-
mula alta de preços de 0,45% no 
ano (de janeiro a maio), enquanto 
o IPCA acumula defl ação (queda 
de preços) de 0,16% no período. As 
famílias com renda baixa (entre R$ 
1534,56 e R$ 2.301,83) também ti-
veram infl ação no período (0,08%). 
Já a população com renda alta 
(maior que R$ 15.345,53) teve de-
fl ação de 0,45%.

Mesmo no mês de maio, quan-
do todas as faixas de renda tiveram 
queda de preços, a defl ação das 

famílias com renda muito baixa foi 
menos intensa, de 0,19%, enquanto 
a defl ação das famílias com renda 
alta chegou a 0,57%. A média do 
IPCA no mês teve uma defl ação de 
0,38%.

Apenas em fevereiro, as famí-
lias com renda alta tiveram infl a-
ção superior à renda mais baixa, 
devido aos reajustes das mensali-
dades de escolas e universidades. 

Nos outros quatro meses, no 
entanto, a população mais rica foi 
benefi ciada pela queda de preços 
de itens como passagens aéreas e 
combustíveis.

Licenciamento foi iniciado em 2011

Após nove anos de espera, Idema 
emite licença para Porto de Natal

Inflação oficial impactou mais os 
pobres neste início de ano, diz Ipea

Licença de Regularização de Operação permite que o terminal portuário 
potiguar possa atuar em novos mercados para movimentação de cargas

Liberação

Dados

José Aldenir/AgoraRN

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALANE DA SILVA FERREIRA, CPF 090.251.434-23, torna público que está requerendo a Secretaria Municipal 
de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre-RN, a LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração 
de areia, numa área de 45,95ha, inserida na poligonal do Processo DNPM 848089/20, localizada na Pajussara II, 
Município de Monte Alegre - RN. 

ALANE DA SILVA FERREIRA
Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE/SRP Nº 002/2020

Pregão Eletrônico Nº 002/2020 - aquisições de fraldas descartáveis - data da sessão - 
03/07/2020 as 09:00 (nove) horas (Horário de Brasília). Motivo - Publicação do Decreto Municipal Nº 
020/2020. Informações e-mail licitacoesab@gmail.com e no Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN - 17/06/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. JANETE DE ANDRADE FLORES, brasileira, divorciada, corretora, portadora do CPF/MF n° 518.611.860-
53, RG n° 4034440919 – SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Três Poderes, n° 261, Centro, Tibau do Sul -RN, CEP: 
59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Murici, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
340,00m² (trezentos e quarenta metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN, número 1.0101.033.04.1818.0000.5, e sequencial número 1.009028.2, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes 
descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto P01 ao P02 com 17,00m com a 
Rua Murici; Ao Leste, do ponto P02 ao P03 com 20,00m com o Sr. Fris son Luiz da Silva; Ao Sul, do ponto P03 ao P04 com 
17,00m com a Sra. Antônia Barbosa da Silva; Ao Oeste, do ponto P04 ao P01 com 20,00m com a Rua Batinga. Memorial 
correspondente ao serviço registrado no CREA-RN sob o n° RN20190290256.  Imóvel não registrado no cartório. O valor 
atribuído a este imóvel é R$ 55.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, 
somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Antonia Barbosa Silva, o Sr. Fris Son Luiz da Silva, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-
se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 18/06.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

1º Ofício de Notas de Macaiba 
Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóvel /  Maria Ozélia da Silva Chaves - Substituta 

EDITAL 
FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados que, foi apresentado requerimento por parte da Srª. MARIA ELZA CARLOS DE GOIS, e 
seu esposo Sr. JOAQUIM FERNANDES DE GOIS, brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens, portadores das Carteiras 
de Identidades nºs 1.624.636/SSP/RN, 002.456.460/SSP/RN e inscritos nos CPF/MF sob os nºs 430.518.474-53 e 579.847.518-20, 
respectivamente, residentes e domiciliados na Alameda dos Bosques, nº. 88, Casa 133, Bairro Parque Jiqui, Parnamirim/RN, CEP:  
59153-903, PROPRIETÁRIOS UM TERRENO encravado no lugar denominado Ferreiro Torto, zona urbana desta cidade, com uma 
área total de 5.242,08m² de superfície, com os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com terreno que pertence ou pertenceu ao Dr. 
José Inácio, medindo 81,20 metros; ao Sul, com terreno que é ou foi do Sr. Vicente Tavares, medindo 83,00 metros; ao Leste, com a 
estrada e terreno pertencente ao Sr. José Antunes de Carvalho, medindo 62,30 metros; e ao Oeste, com terreno que pertenceu ou  
pertence ao Sr. Espedito Nascimento da Silva, medindo 65,40 metros. Objeto da Matrícula nº 7.808, do Livro “2” Registro Geral do 1º 
Ofício de Macaíba/RN, apresentou requerimento datado de 04.06.2020 – Planta Georreferenciada e Memorial Descritivo, datados de 
05/05/2020 e, ART/OBRA/SERVIÇO Nº RN20200334267, datada de 31.05.2020 assinado pelo Engenheiro Civil – RNP 2117837190 e 
demais documentos exigida por Lei, elaborados para atender a retificação da área do terreno acima mencionado, desse modo o terreno 
considerado passa a contar com as seguintes caracterizações: “DOMÍNIO PLENO DE UM TERRENO URBANO, situado com Frente 1:  
pela Avenida José Barreto da Silva e Frente 2: pela Rua Vicente Tavares (marginal da BR 304), CEP:59.280-000, lugar Ferreiro Torto, 
no município de Macaíba-RN, na Circunscrição do Registro de Imóveis desta Comarca, a cargo do 1º Ofício de Notas, possuindo uma 
área total de 22.314,72 m² de superfície, tendo os seguintes limites e dimensões: ao Norte, com a Senhora Maria Goretti  de L ima 
Montano e Mário Sérgio de Lima Barroso, com um perímetro de 131,56m; ao Sul, com a Rua Vicente Tavares (marginal da BR 304), 
com um perímetro de 117,63m; ao Leste, com a senhora Tereza  Raquel de Almeida Tavares Ferreira, com um perímetro de 156,41m 
e com a Avenida José Barreto da Silva, com um perímetro de 61,02m, e, ao Oeste, com a Travessa Vicente Tavares, com um perímetro 
de 162,72m, tendo os seguintes pontos de Georreferenciamento em UTM, iniciando-se no vértice P1, definidos pelas coordenadas em 
UTM: P1(241973, 9351021); P2 (241994, 9350964); P3 (241933, 9350949); P4 (241941, 9350927); P5 (241941, 9350925); P6 (241952,  
9350905); P7 (241956, 9350878) e P8 (241958, 9350855) P9 (241959, 9350846) P10 (241962, 9350840) P11 (241961, 9350798) , P12 
(241913, 9350811) P13 (241849, 9350834) P14 (241843, 9350885) P15 (241839, 9350909) P16 (241857, 9350915) P17 (241843, 
9351001) P18 (241881, 9351005).”  Nota: QUALQUER dos interessados, os quais não foram consultados, que se julgarem prejudicados, 
devem dirigir-se, ao 1º Ofício de Notas (Privativo do RGI) da cidade de Macaíba/RN, localizado na Rua Ivanildo Gama Pacheco  nº 20 
– Centro, para apresentar por escrito suas razões. Advertência: - Prazo de quinze (15) dias úteis, após a publicação deste edital, findo 
o prazo e não havendo impugnações, será procedido o registro. Dado e passado nesta cidade de Macaíba, Estado do Rio Grande do  
Norte, aos dezesseis (16) dias do mês de Junho de dois mil e vinte (2020). Eu (a)(Maria Ozelia da Silva Chaves) 1ª Substituta do 1º 
Ofício de Notas (Macaíba/RN), determinei a digitação, subscrevo, assino e dou fé. 

Macaíba/RN, 16 de Junho de 2020 
Maria Ozelia da Silva Chaves -  1ª Substituta  do CRI – CPF-455.315.104-97   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 604.010/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE PNEU ORIGINAL DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO (SEM USO). LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 18 DE 
JUNHO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 30 DE JUNHO 
DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 30 DE JUNHO DE 2020 ÀS 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 
07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, como também nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 17 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal
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O Ministério da Educação 
(MEC) prorrogou até o dia 31 de 
dezembro o prazo para a utilização 
de atividades remotas no ensino 
superior. O órgão também vai au-
torizar a realização de estágios à 
distância durante a pandemia. 

Em março, o MEC já havia 
publicado a primeira portaria que 
trata sobre o tema com validade de 
30 dias. 

Esta já é a terceira vez que o 
prazo é prorrogado. Porém, desta 
vez, a autorização para aulas on-
line é estendida até o fim de 2020. 

Ainda segundo a portaria, as 
instituições de ensino terão auto-
nomia para definir o currículo de 
substituição das aulas presenciais, 
a disponibilização de recursos a 
estudantes para que eles possam 
acompanhar as aulas, e a realiza-
ção de atividades durante o perío-
do.

O documento prevê ainda que 
as instituições podem suspender 
as atividades acadêmicas presen-

ciais pelo mesmo prazo, mas elas 
deverão ser “integralmente repos-
tas” quando for seguro voltar ao 
ensino presencial. 

Com a nova portaria, as insti-
tuições de ensino superior podem 
efetivar seus planos pedagógicos 

com o ensino híbrido e implantar 
inovações educacionais e tecnoló-
gicas.

Na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Consepe) aprovou o ca-
lendário suplementar da gradua-
ção para período letivo Suplemen-
tar Excepcional 2020.3 no dia 1º de 
junho. A medida abrange os meses 
de junho e julho deste ano.

Podem aderir ao período letivo 
suplementar alunos com status 
ativo ou formando no histórico es-
colar. Cada discente pode cursar, 
no máximo, 180 horas, distribuí-
das em componentes curriculares 
do tipo disciplina, módulo ou bloco, 
que serão contabilizados para in-
tegralização dos cursos de gradu-
ação. 

As aulas foram iniciadas de 
forma remota no dia 15 de junho. 
O término das atividades do Pe-
ríodo Suplementar está marcado 
para o dia 29 de julho.

Pesquisadores da empresa pau-
lista Nanox desenvolveram um te-
cido com micropartículas de prata 
na superfície que demonstrou ser 
capaz de inativar o coronavírus 
(SARS-CoV-2).

Em testes de laboratório, o ma-
terial foi capaz de eliminar 99,9% 
da quantidade do vírus após dois 
minutos de contato.

O desenvolvimento do material 
teve a colaboração de pesquisado-
res do Instituto de Ciências Bio-
médicas da Universidade de São 
Paulo (ICB-USP), da Universitat 
Jaume I, da Espanha, e do Centro 
de Desenvolvimento de Materiais 
Funcionais (CDMF).

“Já entramos com o pedido de 
depósito de patente da tecnologia 
e temos parcerias com duas tece-
lagens no Brasil que irão utilizá-la 
para a fabricação de máscaras de 
proteção e roupas hospitalares”, 
diz Luiz Gustavo Pagotto Simões, 
diretor da Nanox.

O tecido é composto por uma 
mistura de poliéster e de algodão 
(polycotton) e contém dois tipos de 
micropartículas de prata impreg-
nadas na superfície por meio de 

um processo de imersão, seguido 
de secagem e fixação, chamado pa-
d-dry-cure.

A Nanox já fornecia para indús-
trias têxteis e de diversos outros 
segmentos essas micropartículas, 
que apresentam atividade antibac-
teriana e fungicida, e em tecidos 
evitam a proliferação de fungos e 
bactérias causadoras de maus odo-
res.

Para realizar os ensaios, a em-
presa se associou a pesquisadores 
da USP que conseguiram logo no 
início da epidemia no Brasil isolar 
e cultivar em laboratório o SARS-
-CoV-2. Amostras de tecido com 
e sem micropartículas de prata 
incorporadas na superfície foram 
colocadas em tubos contendo uma 
solução com grandes quantidades 
de SARS-CoV-2, crescidos em cé-
lulas. As amostras foram mantidas 
em contato direto com os vírus em 
intervalos de tempo diferentes, de 
dois e cinco minutos, para avaliar a 
atividade antiviral.

Os experimentos foram feitos 
duas vezes, em dois dias diferentes 
e por dois grupos diferentes de pes-
quisadores, de modo que a análise 
dos resultados fosse feita de forma 
cega. 

Os resultados das análises por 
quantificação do material genético 
viral por PCR indicaram que as 
amostras de tecido com diferentes 
micropartículas de prata incor-
poradas na superfície inativaram 
99,9% das cópias do novo coronaví-
rus presentes nas células após dois 
e cinco minutos de contato.

UFRN suspendeu aulas em março

Tecido inativa 99,9% do coronavírus

MEC autoriza aulas online no ensino 
superior até dezembro deste ano

Empresa paulista desenvolve tecido 
capaz de eliminar o coronavírus

Universidades têm o poder de definir quais currículos serão substituídos e 
devem disponibilizar recursos aos alunos para acompanhamento das aulas

Educação

Pesquisa

José Aldenir/AgoraRN

A.Baeta

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AUTO POSTO SAO TOMÉ LTDA - CNPJ: 04.839.900/0007-73 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de 
Operação, N 0 2017-107110/TEC/RLO-0176, com prazo de validade até 15/08/2022, para a atividade de comércio 
varejista de combustíveis liquidos, do empreendimento localizado na Rua Joaquim Capitão, 217, Centro, Lajes/RN

Ivo Nilson Lopes de Medeiros 
Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 

CLIVERSON FERREIRA DE ARAUJO, CPF 009.744.794-38, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
SIMPLIFICADA - RLS, de número 2020-150655/TEC/RLS-0098, com prazo de validade até 29/05/2026, em favor 
do empreendimento de extração mineral de areia, numa área de 2,00 ha, inserida na poligonal do Processo ANM 
848.157/2014, localizada no leito do Riacho Olho D’Água, Sítio Jenipapeiro, zona rural do município de Carnaubais/
RN.

CLIVERSON FERREIRA DE ARAUJO
Requerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Comercial de Gás Novo Horizonte LTDA – ME inscrito sobre CNPJ: 10.141.376/0001-70, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de nº 2018-125131/TEC/LO-0214 para Armazenamento e Revenda de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) Classe IV com capacidade total de armazenamento  de 12.480 kg  localizado na Rua 
Rita Costa de Andrade 349 – Bairro Maracujá – Santa Cruz - RN  

BENTO DE LIMA VASCO
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

Dois K Autopeças e Serviços Ltda, CNPJ: 17.689.658/0001-55, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, Licença Simplificada – LS 
para extrair areia no leito do Rio Ceará Mirim, em uma área de extração de 9,95 ha, situada no interior da área 
requerida de 28,05 ha do Processo ANM nº 848.146/2017 localizada em terras da Fazenda São João, município 
de Ceará Mirim/RN.

Dois K Autopeças e Serviços Ltda 
Proprietário

PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

JOSÉ EDUARDO VILA, CPF: 019.973.274-49 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-
LS, para projeto de uma casa residencial unifamiliar, com área de 716,61m2 composta por 2 pavimentos e 1 
subsolo, localizado na Avenida Beira Mar, S/N, Pirangi do Sul, Nísia Floresta/RN.

JOSÉ EDUARDO VILA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

Posto de combustiveis João Dias Ltda, CNPJ 09.162.487/0001-83, com endereço à Rua Teodorico Beijamim, 
Nº109, João Dias/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Licença de Regularização de Operação - LRO para atividade de posto de combustível no 
município de João Dias/RN.

Maria Edinete Pereira da Silva
Responsável Legal

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

SEBASTIÃO ELOI DANTAS CERAMICA EIRELI, CNPJ 05.488.731/0001-41, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a renovação de licença 
simplificada (RLS), com prazo de validade até 13/06/2026, em favor do empreendimento de Indústria Cerâmica 
para a fabricação de tijolos de barro cozido, localizada na Fazenda Santa Terezinha, 20-A, Zona Rural, Município 
de Tangará-RN.

Sebastião Eloi Dantas
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

V & W Empreendimento LTDA, 13.039.653/0001-26, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada - LS n°2019-136939/TEC/
LS-0456 para o Extração Mineral, localizada na São Lourencinho – Zona Rural – Apodi – RN, CEP: 59.700.000

Vanderlei Raposo de Lima
Sócio
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>> Canções de isolamento 

Lançado no último dia 12, Lizia 
participou do projeto “Nightbird 

Apresenta: Canções de Isolamento”, 
promovido por um selo potiguar de 

fomento à produção cultural no estado. 
Entre várias criações locais, a jovem 

teve uma música escolhida para fazer 
parte da coletânea. “Optamos por 

‘Mother Earth’, que aborda o assunto 
natureza. Fui infl uenciada pelas 

queimadas que estavam acontecendo 
no país e tive que falar sobre. Fico feliz 
que foi selecionada para participar de 

um projeto tão importante”. 

Nathallya Macedo
Subeditora do Online

Jovem, mas experiente. A potiguar Lizia, de 
17 anos, já tem uma bagagem musical extensa 
– entre vivências e infl uências diversas, ela 
compõe as letras e produz os próprios arranjos 
instrumentais. Nascida no Rio Grande do Norte, 
Lizia foi criada no Rio Grande do Sul e essa 
conexão foi importante para o desenvolvimento 
artístico da cantora.  

Aos 8 anos, Lizia começou a tocar piano e 
violão por infl uência do pai, que participava da 
banda do Exército Brasileiro. “A música sempre 
esteve presente na minha casa”, relembrou. 

Pouco tempo depois, começou a compor 
e a gravar canções sozinha, com a ajuda da 
tecnologia. 

Em maio, a artista lançou um EP intitulado 
“cen$ored”, de maneira independente. Com cinco 
composições em inglês e uma em português, Lizia 
quase que desenha o universo lírico que a cerca, 

uma atmosfera contemporânea. “Gosto muito 
de indie, pop e black metal. Costumo escrever 
em inglês porque é natural para mim, já que 
sempre ouvi bastante bandas de fora. É uma 
forma de me mostrar e expor minhas infl uências 
autenticamente”, contou.  

Infl uências essas que passeiam entre artistas 
consolidadas, como Madonna, e revelações, como 
Aurora. “Também adoro a vibe de Lana Del 
Rey e Florence And The Machine. Tenho certo 
apreço por músicas consideradas ‘estranhas’ 
e underground, ou seja, alternativas ao que já 
estamos acostumados a ouvir na indústria de 
maior alcance”.  

Ainda no mês passado, a cantora lançou 
um clipe para o single “Sunfl owers”, disponível 
no YouTube. “O vídeo foi produzido, gravado 
e editado por mim durante esse período de 
quarentena”, revelou. 

Com uma estética divertida, os takes 
exibem imagens de girassóis, entre coreografi as 
improvisadas.  

die
>> Canções de isolamento 

Lançado no último dia 12, Lizia 
participou do projeto “Nightbird 

Apresenta: Canções de Isolamento”, 
promovido por um selo potiguar de 

fomento à produção cultural no estado. 
Entre várias criações locais, a jovem 

teve uma música escolhida para fazer 
parte da coletânea. “Optamos por 

‘Mother Earth’, que aborda o assunto 
natureza. Fui infl uenciada pelas 

queimadas que estavam acontecendo 
no país e tive que falar sobre. Fico feliz 
que foi selecionada para participar de 

um projeto tão importante”. 

quase que desenha o universo lírico que a cerca, quase que desenha o universo lírico que a cerca, 

Universo

e contemporâneo de Lizia  

Revelação do cenário potiguar, a cantora 
de apenas 17 anos acaba de lançar 
um EP com seis músicas escritas e 
produzidas de forma independente  
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Daniela FreireDaniela 
Poder do sogro

“Genro de Silvio Santos”. 
É assim que a imprensa tem 
se referido, na maioria das 
vezes, ao novo ministro das 
Comunicações, o potiguar 
Fábio Faria. Que agora é 
também responsável pela 
Secretaria Especial de 
Comunicação (Secom) do 
governo Jair Bolsonaro.

AFAGO
Ontem, Fábio tomou 

posse no cargo, em 
cerimônia no Palácio 
do Planalto, falando em 
“armistício político” e em 
“prioridade” para a mídia 
neste governo. 

E ele ainda elogiou 
“o dinamismo dos canais 
fechados, a força e 
abrangência da TV aberta”... 
“Assim como rádio, veículo 
poderoso”.

APOIO FORTE
A escolha de Fábio 

como ministro do governo 
Bolsonaro rendeu até 
elogio de um personagem 
importante no xadrez atual 
da política: o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia. Que 
afi rmou que agora Bolsonaro 
realmente começou a “fazer 
política”.

Quem acompanha a 
“novela” sabe que Maia não 
“simpatiza” com a gestão 
federal.

SURPREENDEU
Outra “baixada de tom” 

observada na cerimônia de 
posse do novo ministro foi 
do próprio Bolsonaro, que, 
diante do presidente do 
STF, Dias Toffoli, também 
presente ao evento, falou em 
“fazer valer a democracia 
mesmo que alguns não 
concordem com artigos da 
Constituição”.

NOVATA
Lembrando que, a partir 

de agora, o RN tem nova 
deputada federal. Carla 
Dickson assume a vaga 
de Fábio. Ela é esposa do 
deputado estadual Albert 
Dickson. Os dois do Pros.

JUSTO
O médico-deputado Dr. 

Bernardo fez um apelo ao 
Governo do Estado durante 
pronunciamento na sessão 
ordinária da ALRN por 
videoconferência, nesta 
terça-feira (16). Para que 
seja atualizado o pagamento 
dos médicos que estão 
atuando nas UTI’s em plena 
pandemia.

RÁPIDAS 

•Ao menos 287 índios já 
perderam a vida em decorrência do 
novo coronavírus.

 E as comunidades dizem que 
invasores aproveitam a fi scalização 
menor com a pandemia. A informação 
está no El País Brasil.

•Ensaio clínico da OMS encerra 
testes com cloroquina por falta de 
efi cácia. A doutora Ana María Henao, 
do departamento de vacinas da OMS, 
explicou que a droga “não reduz a 
mortalidade dos pacientes de covid-19”.

•OMS parou os testes com 
hidroxicloroquina e pediu cautela com 

a dexametasona, comemorada pelo 
Reino Unido.

•STF forma maioria pela 
legalidade do controverso inquérito 
das fake news que mira bolsonaristas. 
O inquérito apura a disseminação de 
notícias falsas e ameaças a integrantes 
da corte. Ponto para o Brasil.

DESCASO
O parlamentar disse que 

muitos plantonistas que 
estão no combate à covid-19 
ainda não tinham recebido 
pelos plantões do mês de 
abril.

APARECENDO
Ex-prefeito de Natal e 

ex-candidato a governador, 
Carlos Eduardo Alves 
surgiu ontem no Twitter 
aproveitando as notícias 
sobre suspeitas envolvendo 
o Consórcio Nordeste e a 
compra de respiradores 
- que foram pagos e não 
chegaram – para alfi netar o 
PT da governadora Fátima 
Bezerra.

COMPARANDO
“Brasil ainda 

traumatizado com os 
escândalos de corrupção do 
PT no Mensalão e Petrolão 
vê ressurgir no tal Consórcio 
Nordeste, presidido pelo 
PT, mais um escândalo 
de corrupção em pleno 
pandemônio da pandemia. 
‘Cesteiro que faz um cesto 
faz um cento’. Será?”, 
postou.

FALANDO NISSO
O deputado estadual 

Kelps Lima, que é membro 
da Comissão de Fiscalização 
e Finanças (CFF), 
protocolou um requerimento 
na Assembleia 
Legislativa convidando os 
responsáveis pelo Consórcio 
Nordeste para explicarem 
sobre os quase 
R$ 5 milhões que a 
governadora Fátima 
Bezerra (PT) pagou na 
compra de respiradores. 
Segundo Kelps, “até hoje os 
equipamentos não chegaram 
para o tratamento dos 
pacientes de coronavírus na 
rede de saúde potiguar”.

MAIS
Os dois convidados 

serão Rui Costa, presidente 
do Consórcio Nordeste e 
governador do Estado da 
Bahia, e Carlos Eduardo 
Gabas, secretário executivo 
do Consórcio Nordeste.

NO ALVO DO CORONA
Deu na Folha: Aéreas 

perdem mais de R$ 1 bi 
por dia e são as empresas 
mais penalizadas 
pelo coronavírus. O 
levantamento do jornal 
apurou que 13 das 20 
maiores empresas já 
receberam ou negociam 
ajuda de governos para se 
manterem.

A nova deputada federal do RN Carla Dickson (dir.) marcou presença na posse do agora ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, de quem é suplente. Na foto, a parlamentar novata ao lado do marido e deputado estadual
Albert Dickson e da esposa do ministro potiguar, Patrícia Abravanel 

Pandemia: Jornalista e professora Criz Vidal protegida e no estilo contra o coronavírus
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Chegou aquele dia perfeito sem defeitos que você pediu 
aos céus! As estrelas estão inspiradíssimas e vão mandar 
as melhores energias nessa quinta. Momento oportuno 
para focar nos interesses materiais, resolver pepinos e 
buscar meios de quitar uma dívida. 

Uma movimentação intensa acontece no céu e os 
astros estão na maior inspiração, formando uma porção 
de aspectos positivos. Quem vai sair no lucro é o seu 
signo, que terá pela frente um dia de oportunidades e 
transformações benéfi cas. 

O céu está forrado de aspectos nessa quinta e todos vão 
favorecer seu signo em vários setores. A Lua passa o dia 
inteiro em sua companhia e fi ca de boas com Marte, 
Júpiter e Plutão, dando uma tremenda força para os 
seus interesses. 

Os astros vão conspirar a seu favor e prometem um dia 
de alegrias e conquistas. A Lua fi cará até o fi m da tarde 
em Touro, seu signo oposto, e vai trocar likes com Marte, 
Júpiter e Plutão, favorecendo e facilitando suas relações 
pessoais e profi ssionais. 

A Lua passa o dia em seu inferno astral, aconselhando 
a controlar sua empolgação e comer pelas beiradas. 
Ela garante que é o momento de agir com discrição 
e batalhar pelos seus objetivos, mas sem revelar seus 
planos a ninguém se não quiser fazer papel de trouxa.

Trabalhar em casa e com família pode ser muito 
produtivo e lucrativo para você hoje. Se está realizando 
as suas atividades remotamente, pode usar a sua 
experiência para resolver algumas questões e ganhar 
pontos com os chefes. 

Hoje os astros iluminam seus relacionamentos, 
acolhem suas esperanças e dão sinal verde para você 
transformar seus sonhos em realidade. É pra glorifi car 
de pé, hein? A Lua taurina troca likes com Marte, 
Júpiter e Plutão, indicando um momento oportuno.

Sua estrela brilhará intensamente nesta quinta e quem 
garante é a Lua, que vai encher seu paraíso astral de 
boas energias ao formar aspectos superpositivos com 
Marte, Júpiter e Plutão. A sorte vai soprar em sua 
direção e você pode conseguir tudo que quiser hoje.

As estrelas despejam excelentes energias em seu 
Horóscopo e prometem uma quinta gloriosa para 
o seu signo. A Lua troca likes com Marte, Júpiter e 
Plutão, impulsionando seus interesses e seu progresso, 
sobretudo na vida profi ssional. 

Marte traz boas novas para o seu signo logo cedo 
e abre o dia em sintonia com Lua, dando uma bela 
injeção de ânimo para o seu signo batalhar pelos 
interesses materiais. Você terá pique de sobra para 
correr atrás dos assuntos que envolvem dinheiro.

A quinta-feira chega com ótimas promessas dos astros, 
que hoje estão no maior fervo e anunciam mudanças 
positivas em sua vida. A Lua segue o rolê em sua Casa 
9, setor que tem relação estreita com suas esperanças e 
dá carta branca para você sair da sua zona de conforto.

Os astros fazem muitos movimentos hoje e prometem 
uma quinta-feira das mais animadas para o seu signo. 
A Lua realça o seu dom para se comunicar e revela 
que o diálogo será o caminho mais curto para resolver 
qualquer situação, sobretudo de manhã e à tarde. 

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)

TVs precisam preparar a volta do antigo normal
O programa do Bial, na Globo, voltou ao 

ar, remotamente, melhor do que foi até o 
ano passado. Da mesma forma, na Record e 
também improvisando, Rodrigo Faro passou 
a gravar o quadro “Vai Dar Namoro” e o SBT 
criou a “plateia virtual”, entre outras iniciativas 
possíveis ou das mais apropriadas para esses 
tempos de recolhimento.

Diante das difi culdades que estamos 
vivendo, o uso da internet passou a ser aceito 
sem restrições, até porque ainda não tem como 
ser de outra maneira.

Só que a verdadeira televisão exige uma 
maior qualidade na elaboração e transmissão 
dos seus conteúdos, sem imagem frisada ou 
outras defi ciências. 

Vai chegar a hora, quando tudo isso passar, 
que a volta da boa luz ou de uma melhor 
captação de áudio, os cortes de câmera, que já 
deixam saudades, ou a maior criatividade nas 
produções e edições serão novamente exigidas.

É bom que todas as emissoras, desde já, 
comecem a se preparar para o retorno do antigo 
normal.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

ATRÁS DE UM NOME
A direção de jornalismo da 

Rede TV!, por aí se entenda 
Franz Vacek, ainda não defi niu a 
substituta de Mariana Godoy na 
bancada do “Rede TV News”.

A certeza é que será alguém 
de fora e essa busca, inclusive, já 
existe.

AREIA MOVEDIÇA
Parte do casting da Band se 

sentiu traída com a contratação 
de Mariana Godoy.

Reclamam que além do 
corte no salário, muitos estão 
sendo obrigados a apresentar 
programas nas rádios e TV a 
cabo sem nenhuma compensação. 
Aumentou o trabalho e o dinheiro 
diminuiu, concluem.

PACOTE DE MUDANÇAS
Independentemente de tudo, 

a direção da Band tem defi nido 
que em agosto serão realizadas 
importantes alterações na grade e 
em alguns programas.

A situação de cada um, até lá, 
será cuidadosamente analisada.

CONFIRMADO NA FILA
A dramaturgia da Globo dá 

a certeza que uma adaptação 
de “Vanity Fair”, de William 
Makepeace Thackeray, escrita 
por Gilberto Braga, está 
assegurada na fi la de novelas das 
18h.

Serão 100 capítulos, mas a 
produção está parada como todas 
as outras.

VOLTA ENSAIADA
Donny De Nuccio jura de 

pés juntos que não tem nada 
encaminhado com nenhuma TV 
até agora.

Bate-Rebate
Sonia Abrão, em parceria com a KeraSciense, vai lançar uma linha de produtos para cabelo vegana...O contrato 

foi fechado nesta semana. Chegou ao fi m o programa de artesanato “Faça Você Mesmo”, com Rogério Chiaravalli, 
que ia ao ar das 11h30 às 12h...Com isso, a Gazeta ampliou ainda mais a duração do “Gazeta Shopping”, seu 

programa de televendas.O canal Space apresenta no domingo, a partir das 17h35, a maratona “Mad Max”, com 
todos os quatro fi lmes em sequência.O Arte 1, por sua vez, tem “lives” agendadas até o fi nal de julho...Simone 
e Olívia Hime estão entre essas atrações.Está confi rmada a volta das produções de novelas, na Globo, a partir do 
dia 13 de julho ...Pela ordem, como se sabe, “Amor de Mãe” será a primeira, a princípio com gravações no dia 

27... Mas isso ainda na dependência de como estará o controle da Covid-19 até lá.Morreu ontem em São Paulo o 
roteirista Marcelo Tadeu Hermano, após sofrer um infarto.

Sobre possível interesse da 
CNN Brasil, diz que prefere 
“não comentar conversas 
em andamento, convites e 
negociações com emissoras”. 
E que, data hoje, tem todas as 
atenções voltadas para as suas 
empresas.

REFORMAS
O prédio que abriga a 

sede do SBT, no bairro de São 
Cristóvão, Rio, tem passado 
por obras. Isso só reforça a 
informação que a mudança para 
o Edifício Charles de Gaulle, 
perto do aeroporto Santos 
Dumont, vai demorar.

Ou, talvez, nem aconteça 
mais.

E ATENÇÃO
A Globo vai reexibir a série 

“Tapas & Beijos”, a partir do 
fi nal de julho, até meados do 
mês de outubro. Fernanda 

Torres e Andréa Beltrão 
encabeçam o elenco.

Todas as quintas-feiras, na 
segunda linha de shows.

CENA MARCANTE
Vai ao ar nesta sexta-feira, 

em “Êta Mundo Bom!”, na 
Globo, a cena em que Candinho 
(Sergio Guizé) encontra sua mãe 
Anastácia (Eliane Giardini).

Foi a grande virada da 
novela em sua primeira 
exibição.

FAZENDA 12
Já está decidido, para a pró-

xima edição de “A Fazenda”, 
que serão 20 participantes con-
fi nados, e não 16 como alguns 
veículos têm divulgado. Haverá 
também um número maior de 
stand-by, celebridades que fi ca-
rão no modo  espera: desta vez 
serão quatro, em vez de dois co-
mo das outras vezes.

HOMENAGEM
Rodrigo Faro apresenta 
mais uma edição iné-
dita do quadro “Dança 
Gatinho” no seu 
programa do próximo 
domingo, a partir das 
15h15, na Record. Faro 
vai homenagear a du-
pla “Sandy & Junior”. 
Ele, de Sandy, enquanto 
o assistente de palco Pi-
rulito encarna o Junior.

Antonio Chahestian/Record TV
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A Federação de Futebol do Es-
tado do Rio de Janeiro (Ferj) publi-
cou nesta quarta-feira (17) em seu 
site ofi cial, depois da fi nalização 
do Conselho Arbitral no início da 
madrugada, as datas e os horários 
da retomada do Campeonato Ca-
rioca. Pela quarta rodada da Taça 
Rio, o segundo turno do Estadual, 
Bangu e Flamengo será o primei-
ro jogo da volta nesta quinta-feira 
(18), às 21 horas, no estádio do 
Maracanã.

Caso aconteceça, a partida 
não terá transmissão para a TV. 
O Flamengo não entrou em acor-
do com a Globo para transmitir a 
partida.

A sugestão das datas para a 
retomada do futebol no Rio de Ja-
neiro estão mantidas, com a con-
dicionante da publicação ofi cial 
do aval do governo estadual. Caso 
este não seja publicado até esta 
quarta-feira, assim que aconte-
cer o primeiro jogo será realizado 
no dia seguinte. O Vasco entrará 

em campo neste domingo, às 16 
horas, no estádio de São Januá-
rio, contra o Macaé. Inicialmente 
estava previsto que todos os jogos 
seriam realizados em apenas três 
estádios da cidade do Rio de Ja-
neiro - Maracanã, Engenhão e São 

Januário -, mas no site da Ferj 
constam partidas em Conselheiro 
Galvão (Madureira x Resende) e 
Luso Brasileiro (Portuguesa-RJ x 
Boavista).

Botafogo e Fluminense tive-
ram os seus jogos mantidos para 

esta segunda-feira. O time alvi-
negro tem duelo marcado contra 
a Cabofriense para o Engenhão, 
às 17h30. Já o confronto do clube 
tricolor diante do Volta Redonda 
está agendado para 20 horas, no 
Maracanã. Após a conclusão do 
Conselho Arbitral, o presidente do 
Fluminense, Mário Bittencourt, 
falou em recorrer à Justiça Des-
portiva para remarcar os jogos do 
clube para julho e o mandatário 
do Botafogo, Nelson Mufarrej, 
afi rmou que o time não tem como 
cumprir a determinação da Ferj.

Durante o Conselho Arbitral, 
o presidente do Madureira, Elias 
Duba, apelou para que Botafogo 
e Fluminense revissem as suas 
posições. E o vice-presidente de 
futebol do Volta Redonda, Flávio 
Horta, afi rmou entender que os 
dois clubes que optaram por não 
treinar, quando tinham autoriza-
ção pelas autoridades, não podem 
servir de argumento agora de que 
não têm condições de jogar.

Partida entre Flamengo e Bangu não terá transmissão para a televisão 

Flamengo enfrenta Bangu nesta quinta 
sem público e sem transmissão de TV

Retomada

Alexandre Vidal /Flamengo

FNF convoca 
clubes filiados 
para analisar a 
volta do futebol 

Potiguar

Com intuito de saber a 
opinião dos dirigentes dos 
clubes sobre planejamento 
de retomada do futebol, a 
Comissão Médica da Federa-
ção Norte-rio-grandense de 
Futebol (FNF) convocou mais 
uma reunião entre as equipes 
que estão disputando a Copa 
RN, válido pelo segundo tur-
no do Campeonato Potiguar 
e representante do Governo. 
A reunião será na próxima 
segunda-feira (22), às 10 ho-
ras, na sede da entidade, em 
Natal. A pauta do encontro 
a qual todos os médicos dos 
clubes foram convocados será 
para retorno do Campeonato 
Potiguar de 2020. 

A Federação diz que será 
permitido a entrada de um 
representante por clube,  se-
guindo as recomendações da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS). 

O governador de São Paulo, 
João Doria, anunciou nesta quar-
ta-feira (17) que os clubes de fute-
bol da primeira divisão - Série A1 
do Campeonato Paulista - estão 
liberados para voltar a treinar a 
partir do dia 1º de julho, seguindo 
normas de segurança que evitem 
a propagação do novo coronavírus.  

Segundo o coordenador do 
Centro de Contingência do Esta-
do, Carlos Carvalho, o protocolo 
da Federação Paulista de Futebol 
(FPF), elaborado em conjunto com 
as agremiaçõe, foi aprovado com 
ajustes e será repassado à enti-
dade e às equipes. O Campeonato 
Paulista foi paralisado há três 
meses devido à pandemia do novo 
coronavírus.

“Diante das propostas [de re-
tomada de atividades] que chega-
ram, a mais bem formatada nos 
critérios de saúde foi a do futebol”, 
afi rmou Carvalho, durante entre-
vista coletiva. 

“Com esses ajustes, o protocolo 

será levado à FPF, que o passará 
aos clubes, e eles terão esse período 
de mais ou menos duas semanas 
para realizar ajustes de seguran-
ça e testes em todos os envolvidos 
para sabermos a condição dessas 
pessoas para a volta aos treinos”, 
completou.

O documento elaborado em 
conjunto pela FPF e clubes esta-
belece medidas como higienização 
e desinfecção dos locais de treina-
mento; realização de testes - a ca-
da mundança de fases - em todos 
os envolvidos; e uso obrigatório de 
máscara (exceto aos atletas em 
atividade física). O protocolo deter-
mina ainda a retomada dos treinos 
com trabalhos individuais e ao ar 
livre, que os profi ssionais tenham 
equipamentos de hidratação in-
dividuais e adotem uma rotina 
“casa-treino-casa”, mantendo isola-
mento social.

O estado de São Paulo está des-
de 24 de março em quarentena. Na 
última quarta-feira (10), o período 

foi prolongado até o próximo dia 28 
de junho. No início do mês, o gover-
no paulista colocou em prática um 
protocolo gradual e regionalizado 
para reabertura de atividades em 
cinco fases, caracterizadas por co-
res, chamado “Plano São Paulo”. 

Quanto mais avançada a etapa, 
maior a fl exibilização. A maior 
parte das cidades se encontra na 
segunda fase, que permite a rea-
bertura de concessionárias, escri-
tórios, comércio e shoppings, com 
restrições.

O “Plano São Paulo” é revisto 
a cada duas semanas. A próxima 
atualização será em 26 de junho. 
Segundo Carvalho, o sistema de 
fases deverá ser respeitado, mesmo 
após a liberação dos treinos. “Se o 
clube estiver na zona vermelha 
(equivalente à primeira fase, que 
autoriza só atividades essenciais), 
ele não poderá praticar o treina-
mento naquele município, somente 
em cidades que estejam em outra 
fase”, resumiu.

As equipes estão afastadas dos 
gramados há três meses, desde a 
suspensão do Campeonato Paulis-
ta. A última partida foi disputada 
em 16 de março, quando o Guarani 
venceu a Ponte Preta por 3 a 2 em 
Campinas (SP), com portões fecha-
dos - como ocorrerá quando a com-
petição for retomada. 

O torneio foi paralisado na 
10ª rodada, faltando duas para o 
término da primeira fase. A FPF 
defende que a competição seja fi na-
lizada “em campo”.

Última partida aconteceu em 16 de março, quando o Guarani venceu a Ponte Preta

Governo de São Paulo autoriza que clubes 
voltem aos treinos a partir de 1º de julho
Clubes paulistas terão período duas semanas para planejar ajustes de segurança sanitária e aplicar testes em atletas, comissões 
técnicas e funcionários; Campeonato Paulista foi paralisado na 10ª rodada, faltando ainda duas para o término da primeira fase 

Futebol

Álvaro Junior/Pontepress


