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Conheça Boats: a música indie
rock autoral em Pau dos Ferros

Governo do Estado 
prorroga medidas
de isolamento social

Nascida há cerca de nove anos, a banda Boats pode ser considerada 
uma resistência cultural em Pau dos Ferros, no Oeste potiguar.
Grupo tem letras autorais nada clichês e já tocou em vários outros 
lugares do Estado e também do Nordeste

Medida decorre dos registros 
diários de ocupação dos leitos 
de UTI e do atual índice de 
contágio da Covid-19 no RN

Cultura 13Até dia 1º 07

MP pede investigação 
contra General Girão

Senado aprova 
adiamento da eleição

RN ultrapassa a marca 
de 20 mil infectados

Testagem em
massa começa
na Zona Norte
de Natal

Procuradoria-geral da República 
acusou deputado do PSL de usar 
dinheiro público para divulgar 
manifestações antidemocráticas

Senadores decidiram marcar 
eleição para 15 de novembro (1º 
turno) e 29 de novembro (2º turno). 
Projeto vai à análise da Câmara

Secretaria Estadual de Saúde 
confirmou ainda 20 novos óbitos 
nesta terça-feira, elevando total no 
Rio Grande do Norte para 750

Juiz Francisco Seráphico 
Nóbrega pediu esclarecimentos 
ao prefeito de Natal e ao 
secretário de Saúde sobre 
a testagem em massa para 
Covid-19. Ministério Público 
teme que estoque nas unidades 
de saúde seja comprometido 
com ação nas ruas

No TCU 03 Nova data 03 Coronavírus 07

Exames 09

Em crise, empresas de ônibus de
Natal ganham redução de impostos 
Diminuição na cobrança do ISS, pela Prefeitura do Natal, e do ICMS sobre combustíveis, pelo Governo do Estado, vai reduzir 
impactos da crise da Covid-19 para o transporte público; greve dos rodoviários em Natal entra no terceiro dia nesta quarta

Incentivo 12
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SEM CARNATAL
O Carnatal completa 

30 anos em 2020. Durante 
esses anos, o evento já 
sofreu algumas mudanças, 
mas nunca teve que 
enfrentar a incerteza 
sobre sua realização, 
como acontece neste ano 
em virtude da pandemia 
causada pela Covid-19. 
Marcado inicialmente para 
acontecer entre 3 e 6 de dezembro, em Natal, o maior carnaval fora de 
época do mundo pode ter a celebração de três décadas de existência 
sem festa, trio e foliões.

O tabu do isolamento 
social parece ser mesmo o 
calcanhar de Aquiles dos 
governadores brasileiros, 
inclusive da nossa 
governadora, Fátima 
Bezerra.

Tão sensível ele é que, 
na hora de autoridades, com 
poder conferido para isso, 
decretarem quarentenas 
mais duras, simplesmente 
nada aconteceu.

De outro lado, os críticos 
do isolamento parecem não 
ter entendido nada sobre os 
motivos para se evitar a todo 
custo aglomerações, tendo 
em vista o achatamento da 
curva da pandemia, esta sim 
a única maneira de apressar 
uma volta normal às 
atividades sem uma vacina.

Assim, as pessoas 
continuam se acotovelando 
nas ruas, muitas com as 
máscaras no queixo, quando 
não sem elas, enquanto 
as mortes dispararam e a 
sociedade se mantem alheia 
à tragédia enquanto ela não 
bate à porta de cada pessoa 
individualmente.  

De fato, nem a guerra 
biológica patrocinada pela 
Covid 19 foi sufi ciente para 
tirar boa parte da sociedade 
e os políticos de seus guetos 
e apenas uma parcela 
mínima de cidadão e agentes 
públicos parece ter percebido 
o quão grave é o problema.

Sob a ótica sanitária 
e econômica, os prejuízos 
já estão precifi cados, 
até porque não são ônus 
exclusivos da sociedade 
brasileira, mas de todos 
os países com relações 
comerciais e diplomáticas 
com o Brasil.

Enquanto a pressão 
pela reabertura açodar 
governadores a partir 
de uma equação política 
desconectada da 
racionalidade, teremos uma 
tragédia em andamento, com 
consequências de médio e 
longo prazos incalculáveis.

Nesse sentido, a Covid 
19 não deixará outro legado 
a não ser consagrar o 
individualismo e a falta de 
sensibilidade de políticos 
para uma crise de efeitos 
mais duradouros que de 
desejávamos.

A governadora Fátima Bezerra prorrogou para o próximo dia 
1º de julho a retomada gradual das atividades econômicas 
no Rio Grande do Norte. A decisão seguiu recomendação do 

Ministério Público e do Comitê Científi co, que alertaram para o 
risco que uma reabertura traria atualmente para a saúde pública 
do Estado.

“Estamos em um momento que ainda nos inspira muitos cui-
dados. Em que pesem todas as ações do Governo para fi scalizar e 
fazer valer as medidas restritivas – e estarmos atualmente em um 
patamar igual ou acima do índice de isolamento do país -, nossa 
taxa de isolamento ainda bate na casa dos 40%”, argumentou Fá-
tima Bezerra.

Segundo a chefe do executivo estadual, é preciso que todos os 
municípios - a exemplo de muitos que conseguiram reduzir os ca-
sos de coronavírus exatamente por cumprirem a contento as orien-
tações - se integrem com afi nco ao chamado “Pacto pela Vida”, para 
que o Estado possa conscientizar ainda mais a população a fi car 
em casa e a mudar até o dia 1º essa realidade. 

“Vamos juntos, de maneira segura e com responsabilidade, 
vencer essa pandemia e voltar à vida normal. Mas para isso preci-
samos que a população faça a sua parte”, declarou a governadora.  
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FÁTIMA QUER “VIRADA” 
CONTRA COVID ATÉ DIA 1º

O ISOLAMENTO QUE
NÃO ACONTECEUHUMILHAÇÃO

Ganha contornos de 
humilhação o que a Justiça 
faz com o presidente Jair 
Bolsonaro – muito embora 
ele tenha dado azo para isso. 
Obrigá-lo a usar máscara 
de proteção é deveras 
humilhante para um chefe 
da nação. É quase que um 
atestado de insanidade.

MAIORIA
Levantamento aponta que 

70% da população da capital 
considera acertada medida de 
isolamento social como forma 
de mitigar o alastramento da 
epidemia de Covid-19.

JÁ É HORA
O presidente da Fiern, 

Amaro Sales, lamentou, em 
nota, o adiamento do início 
da retomada gradual das 
atividades econômicas. Ele 
defende que, “gradualmente, 
já agora, era possível ter 
autorizado o funcionamento 
de algumas [atividades], em 
particular, as que geram 
pouco fl uxo de pessoas”.

CONFIRMADO
O coronel-aviador Hélio 

Oliveira confi rma pré-
candidatura a prefeito de 
Natal este ano pelo PRTB. 
Com discurso direitista, 
arregimenta forças para 
disputar o pleito eleitoral da 
maior cidade do Rio Grande 
do Norte.

VOANDO ALTO
Voando em céu de 

brigadeiro. Assim se defi ne o 
prefeito Álvaro Dias. Médico, 
em plena pandemia, pré-
candidato à reeleição, com 
ações concretas e discurso 
afi ado. Só uma catástrofe o 
fará perder essas eleições.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>>Hoje, 24 de junho, é Dia 
de São João, Dia do Disco 
Voador, Dia do Observador 
Aéreo, Dia do Caboclo, Dia 
Nacional da Araucária, Dia 
da Indústria Gráfi ca, Dia 
Internacional do Leite e Dia da 
Comunidade Britânica.

>> Nesta data, em 1948 
- há 72 anos - iniciava o 
Bloqueio de Berlim na Guerra 
Fria. Foi o começo da divisão 
da Alemanha.

>>O Governo do RN 

organiza, às 14h, evento 
com a temática “Criatividade 
e subjetividade na pesquisa 
qualitativa”. Será no Google 
Meets.

>> A UFRN elabora 
entrevista sobre o 
desenvolvimento de 
medicamentos e vacinas para 
a Covid, hoje, às 15h, no 
YouTube da TVU.

>> O Sistema Faern/
Senar transmite live sobre 
sustentabilidade na visão da 

assistência técnica, hoje, às 
16h, no YouTube Agro Forte 
Brasil Forte.

>>Em 1995, há 25 anos, 
a África do Sul vencia a Nova 
Zelândia na fi nal da Copa 
do Mundo de Rugby. Foi um 
marco na união de raças no 
pós-apartheid.

>> O CDL Mossoró exibe, 
no seu Instagram, conversa 
com a temática “Plano de 
retomada do turismo no RN”. 
Será nesta quarta, às 19h.

>> O Senai-RN foi 
aprovado no edital do 
Instituto de Petróleo Gás e 
Biocombustíveis (IBP) para 
produção de respiradores 
mecânicos.

>>A Unimed Natal continua 
sua programação de exercícios 
diários, divididos nos três 
turnos, os vídeos estão no 
IGTV.

>> Em 2015, há 5 anos, 
morria, aos 29 anos, o cantor 
sertanejo Cristiano Araújo.
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DEFENESTRADO
O vereador licenciado 

de Mossoró João Gentil foi 
exonerado da Secretaria de 
Esporte e Lazer da Prefeitura 
do Natal. Os motivos ainda são 
desconhecidos. Gentil poderá 
voltar a assumir sua cadeira de 
vereador em Mossoró.

EXPOFRUIT
Por causa da pandemia 

da Covid-19, o Coex-RN e o 
Sebrae, realizadores da Feira 
Internacional da Fruticultura 
Tropical Irrigada, a Expofruit, 
adiaram o evento que seria 
realizado em agosto deste ano. 
A nova data agora é agosto do 
ano que vem. Essa é a primeira 
vez em 23 anos em que a feira 
é adiada.

ESCULACHO
“Servir a todos e qualquer 

governo. Esse é o lema da 
Fecomércio. Uma entidade de 
classe bajuladora, subserviente, 
áulica, tacanha, fraca, 
acocorada ao governante de 
plantão, cabide de negócios 
para quem administra”. 
Aspas do blogueiro Gustavo 
Negreiros. O que está havendo?

SEM CHAMAS
A Prefeitura do Natal 

ofi cializou a proibição do 
acendimento de fogueiras 
durante o período dos festejos 
juninos. A medida foi aprovada 
pela Câmara Municipal e 
sancionada pelo prefeito 
Álvaro Dias com o objetivo 
evitar o aumento de casos de 
doenças respiratórias durante 
a pandemia da Covid-19.

MILHÃO
Em Ceará Mirim, populares 

causaram aglomerações em 
uma feira ao lado da prefeitura 
ontem atrás de milho.

“ Fiquem com Deus. Fiquem em casa”

Fátima Bezerra,
governadora do RN
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O Brasil confirmou nesta 
terça-feira (23) 1.374 novas 
mortes por Covid-19, segun-
do o Ministério da Saúde. É o 
novo recorde diário de regis-
tro de óbitos. Com isso, subiu 
para 52.645 o número de víti-
mas da doença no País.

Além disso, foram con-
firmados ontem 39.436 
diagnósticos positivos da 
Covid-19, o que elevou para 
1.145.906 o total de casos 
confirmados.

No Rio Grande do Norte, 
o número de casos confirma-
dos chegou a 20.070, com 
750 mortes.

Com resistência da oposi-
ção, os deputados federais apro-
varam, por 353 votos a 125, o 
texto-base do projeto que altera 
o Código de Trânsito Brasileiro 
e amplia o prazo de validade 
das carteiras nacionais de 
habilitação e a quantidade de 
pontos, por multas, para a sus-
pensão do documento.

Até o fechamento desta 
edição, os deputados avalia-
vam os destaques ao projeto, o 
que pode trazer novas altera-
ções ao texto.

O projeto aumenta de 20 
para 40 pontos o limite para 
cassação da CNH.

Brasil bate 
recorde no 
número de 
mortes diárias

Câmara aprova 
projeto que 
altera Código
de Trânsito

Covid-19 Limite para CNH

Os pedestres de Natal ganha-
ram uma nova ferramenta para a 
proteção ao direito de ir e vir. Nesta 
terça-feira (23), a Câmara Munici-
pal derrubou um veto do Poder 
Executivo ao projeto de lei que cria 
o Estatuto do Pedestre na capital 
potiguar. Com isso, a lei será pro-
mulgada pela Câmara.

A matéria visa garantir o desen-
volvimento de ações voltadas à melho-
ria da infraestrutura que dá suporte 
à mobilidade a pé da população, me-
lhorias na acessibilidade e melhores 
condições das calçadas da cidade.

O estatuto também assegura os 
direitos do pedestre como seguran-
ça urbana nas vias, praças e cor-
redores; manutenção de passeios 
públicos; calçadas limpas, bem con-
servadas, com piso antiderrapante, 

inclinação e largura previstas nas 
normas técnicas e leis específicas 
e adequadas à circulação e mobili-

dade. O autor, vereador Maurício 
Gurgel (PV), explicou a importân-
cia do projeto para a cidade.

“O estatuto já virou lei em vá-
rias capitais do País, como Porto 
Alegre, Goiânia, São Paulo, Be-
lém e ele cria não só os direitos do 
pedestre, mas também os deve-
res. Nós sabemos, na questão lo-
cal, que na nossa cidade circular 
a pé  é muito complicado, com a 
questão de falta de padronização 
das calçadas, falta de segurança, 
os abrigos de passageiros ficam 
nas calçadas e muitas vezes nem 
existe. Em outros estados foi pos-
sível até reduzir os atropelamen-
tos. Então, o projeto vem para que 
de fato, nós possamos  respeitar 
o pedestre da cidade”, explicou 
Maurício Gurgel. 

Vereador Maurício Gurgel, autor do projeto

Câmara Municipal aprova
estatuto do pedestres em Natal

Legislativo

Elpídio Júnior / CMN

O Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU) enviou nesta terça-feira (23) 
uma representação ao TCU solici-
tando a abertura de uma investiga-
ção para apurar possível desvio de 
verba pública da cota parlamentar 
com intenção de financiar a divul-
gação de manifestações antidemo-
cráticas em redes sociais.

O pedido, assinado pelo subpro-
curador-geral Lucas Rocha Fur-
tado, cita reportagem do jornal O 
Globo que mostrou que a Procu-
radoria-geral da República (PGR) 
acusou quatro deputados do PSL 
de usarem dinheiro público para 
divulgar manifestações antidemo-
cráticas — Bia Kicis (DF), Guiga 
Peixoto (SP), Aline Sleutjes (PR) e 
General Girão (RN).

Além desses quatro, seis de-
putados do PSL tiveram os sigi-
los bancário, fiscal e telemático 
quebrados por determinação do 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de Mora-
es, no âmbito do inquérito que in-
vestiga ataques à Corte. São eles: 
Daniel Silveira (RJ), Carolina de 
Toni (SC), Alê Silva (MG), Carla 
Zambelli (SP), Cabo Junio Amaral 
(MG) e Otoni de Paula (RJ), assim 
como o senador Arolde de Oliveira 

(PSD-RJ).
A representação enviada ao 

TCU menciona trechos dessa 
decisão do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Alexan-
dre de Moraes. No documento, o 
magistrado afirma que os indícios 
apresentados em manifestação da 
PGR apontam para a participação 
de parlamentares nos atos incons-
titucionais.

O subprocurador-geral afirma 
que “diante desse cenário comple-
xo e de gravidade ímpar”, cabe ao 
TCU quantificar a eventual utili-
zação ilegal de recursos públicos 

destinados à cota parlamentar. “E, 
se for o caso, condenar os respon-
sáveis a ressarcir os cofres públicos 
e aplicar as sanções cabíveis, a 
exemplo de multa pecuniária e ina-
bilitação para o exercício de cargo 
público”, completa.

E acrescenta que “importa con-
siderar, ainda, para além da atual 
linha investigatória seguida pela 
Procuradoria-Geral da República, 
outras possíveis formas como os 
parlamentares investigados esta-
riam utilizando-se indevidamente 
dos dinheiros públicos”. Nesse 
sentido, ele cita a possível utiliza-

ção de materiais, infraestrutura e 
mão de obra custeados pelos cofres 
públicos.

Além de pedir a abertura da 
investigação, Furtado pede tam-
bém o compartilhamento de infor-
mações do inquérito do STF que 
investiga manifestações antidemo-
cráticas, “no intuito de obter ele-
mentos necessários à averiguação 
das possíveis irregularidades ora 
sob representação”.

FINANCIAMENTO
Segundo o inquérito que apu-

ra possível financiamento a atos 
antidemocráticos, os deputados 
General Girão, Bia Kicis, Guiga 
Peixoto e Aline Sleutjes, todos do 
PSL, repassaram verbas para a 
Inclutech Tecnlogia, empresa do 
marqueteiro Sérgio Lima, res-
ponsável por cuidar da marca do 
Aliança pelo Brasil, partido que o 
presidente Jair Bolsonaro tentar 
criar. A empresa é suspeita de 
produzir de conteúdos para divul-
gação de atos com pautas antide-
mocráticas.

De acordo com o Portal da 
Transparência, a Inclutech rece-
beu do gabinete de General Girão 
na Câmara R$ 22.200 apenas este 
ano, em março, abril e maio.

Deputado federal General Girão (PSL-RN) usou verba de gabinete para pagar Inclutech

MP pede investigação no TCU 
contra Girão e outros deputados
Procuradoria-geral da República acusou quatro deputados do PSL de usarem dinheiro público para 
divulgar manifestações antidemocráticas em suas redes sociais. Girão teve sigilo bancário quebrado

Financiamento de atos

José Aldenir / Agora RN

O Senado aprovou, por 
67 votos a 8, o adiamento das 
eleições municipais deste ano 
para 15 de novembro (1º turno) 
e 29 de novembro (2º turno), 
em função da pandemia de Co-
vid-19. Houve duas abstenções. 
A Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) sobre o tema, 
porém, poderá ser alterada. Até 
o fechamento desta edição, os 
senadores ainda analisavam 
mudanças no texto e prepara-
vam a realização de um segun-
do turno de votação.

Se passar no Senado, a pro-
posta seguirá para a Câmara 
dos Deputados, onde há uma 
resistência maior à medida. 
Atualmente, a disputa está 
marcada para 4 de outubro (1º 
turno) e 25 de outubro (2º tur-
no). Ou seja, se a PEC for apro-
vada, o primeiro turno da elei-
ção vai ser adiado por 42 dias.

A proposta autoriza o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) a adiar as eleições por 
um período ainda maior em 
municípios com alto grau de 
disseminação do novo corona-
vírus, se houver necessidade.

O argumento é evitar a 
aglomeração de pessoas em 
locais com índices preocu-
pantes de avanço da doença. 
A nova data, porém, deverá 
ser dentro de 2020.

Senado aprova 
adiamento das 
eleições para 
novembro

Pandemia



Na avaliação do presidente da Câmara Municipal de Natal, Pauli-
nho Freire (PDT), se prevalecer a proposta do Tribunal Superior 
Eleitoral – de realizar as eleições municipais a qualquer custo em 

2020, mesmo que adiando a votação por algumas semanas –, o próxi-
mo pleito será “o mais ilegítimo dos últimos tempos”.

Durante sessão virtual da Câmara nesta terça (23), o vereador 
endossou o coro dos que acreditam que não há condições de haver 
eleição ainda este ano; muito menos alongando a campanha, isto é, 
mudando a data da votação, mas mantendo todo o calendário eleitoral, 
dando mais tempo para os candidatos pedirem voto. Ele afirma que, se 
a proposta prevalecer, a próxima eleição terá uma abstenção recorde.

Segundo Paulinho Freire, mudar apenas a data da votação vai alon-
gar demasiadamente o período de campanha (que foi encurtado para 
45 dias quatro anos atrás) e atrapalhar o desempenho de candidatos 
que não têm mandato atualmente e que, por isso, são menos conhe-
cidos.

“Ninguém tem medo de enfrentar eleição. Eu mesmo vou para a 
minha oitava eleição. Mas tem que existir respeito a quem vai votar. 
Só estão preocupados com a data da eleição, e não em como vai ser a 
eleição. Estão infringindo o princípio da igualdade, que é dar condições 
iguais a todos os candidatos”, disse Paulinho, durante sessão da Câma-
ra nesta terça-feira (23).

“Da maneira como estão querendo aprovar, o processo vai ser o 
mais ilegítimo dos últimos tempos”, afirmou Paulinho, repudiando ain-
da a proposta para que o voto seja facultativo para determinados gru-
pos de eleitores. Isso aumentaria, segundo ele, as práticas de compra 
de voto. “Que façam em fevereiro (a eleição). Agora, o que não pode é 
fazer uma eleição ilegítima. Vão piorar a situação. O dinheiro vai rolar 
solto para o eleitor ir votar”, afirmou.

E finalizou: “Espero que a Câmara e o Senado tenham juízo e tenha-
mos uma eleição em segurança, não só para os candidatos, mas para 
a população”.

Eleição ilegítima
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

TRAMITAÇÃO
Em pouco mais de 

um mês, essa vai ser a 3ª 
comissão pela qual a reforma 
vai passar na Câmara. Antes, 
o texto recebeu aprovação 
das comissões de Justiça e 
de Finanças, sem emendas. 
Depois da de Saúde, ainda 
restará uma comissão: a de 
Direitos Humanos.

PARECER CONTRÁRIO
À coluna, Lucena 

antecipa que seu parecer 
será contrário à reforma. Ele 
disse que não concorda com 

o aumento da contribuição 
previdência nos moldes como 
foi proposto pelo prefeito 
Álvaro Dias, sobretudo para 
os servidores que recebem 
um salário mínimo. Pela 
proposta, a alíquota de 
desconto subirá dos atuais 
11% para 14% para todos os 
servidores, independente da 
renda. “O servidor que está 
há seis anos sem aumento, 
cujo salário-base é R$ 700 e é 
complementado com abono, 
não tem condições de pagar 
mais nada de Previdência”, 
argumenta o vereador.

AUTODENOMINAÇÃO
O vereador Fernando Lucena (PT) pretende chamar para 

si a responsabilidade pelo parecer da reforma da Previdência 
no âmbito da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência 
Social da Câmara de Natal. Presidente da comissão, ele vai se 
autodenominar relator da proposta.

NOTA DE REPÚDIO I
A vereadora Nina Souza 

(PDT), vice-presidente da 
Câmara de Natal, repudiou 
nesta terça-feira (23) o vídeo 
que o senador Styvenson 
Valentim (Podemos) publicou 
em suas redes sociais no fim de 
semana, expondo uma irmã que 
recebeu o Auxílio Emergencial.

NOTA DE REPÚDIO II
No vídeo, Styvenson 

afirma que a irmã tinha 
direito ao auxílio por estar 
desempregada, mas que a 
prática era imoral, por ela 
ser irmã de um senador da 
República. No vídeo, a irmã 
chora e diz que não cometeu 
ato ilícito. “Senador, o senhor 
humilhou e desmoralizou uma 
mulher. Tire o vídeo da rede 
social. Aquele vídeo denigre a 
imagem de todas as mulheres”, 
afirma Nina.

*Com informações da Redação do Agora RN
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Pré-candidato a vereador de 
Parnamirim nas próximas eleições, 
o gestor público Rubão avalia que 
o seu partido, o PSDB, é um dos 
favoritos para indicar o candidato 
a vice na chapa do prefeito Rosano 
Taveira à reeleição.

“O momento é de preocupação 
com a saúde, porém, nos bastido-
res da política de Parnamirim, as 
conversas para a definição do plei-
to deste ano já começaram há um 
bom tempo. Uma das principais 
discussões gira em torno de qual 
partido indicará o cargo de vice pa-
ra o atual prefeito Rosano Taveira, 
que tenta reeleição”, afirma Rubão.

A atual vice-prefeita, Elienai 
Cartaxo, rompeu com Taveira em 
março deste ano, alegando que a 
gestão municipal se “distanciou” 
das pessoas. Agora, ela é pré-can-
didata a prefeita.

Rubão acredita que o PSDB 
reúne as melhores condições e tem 
o melhor nome para apoiar o atual 
prefeito Rosano Taveira no pleito 
de 2020. “Temos um bom nome 
para o cargo de vice. Nosso partido 
tem uma base forte em Parnami-
rim. As conversas já estão aconte-
cendo e acredito que teremos uma 

definição para o melhor de Parna-
mirim”, revela, sem citar que nome 
o partido indicaria.

Recentemente, em conversa 
reservada com os vereadores, Ta-
veira teria dito que o candidato a 
vice em sua chapa sairá da Câma-
ra Municipal. Hoje, o PSDB tem 
dois vereadores: Betinho da Mala e 
Professor Ítalo, o mais cotado.

Após mais de 20 anos atuando 
nos bastidores da política de Par-

namirim, Rubão se apresenta como 
pré-candidato a vereador.

O pré-candidato é formado em 
Gestão de Políticas Públicas, pós-
-graduando em Poder Legislativo 
e Políticas Públicas. Além disso, já 
foi coordenador-geral do Detran-
-RN e coordenador da Secretaria 
de Esportes de Parnamirim, além 
de ter atuado na Secretaria de As-
sistência Social de Parnamirim e 
Assembléia Legislativa do RN.

Formado em Gestão de Políticas Públicas, Rubão é pré-candidato a vereador este ano

“Articulações para vice de Taveira 
estão avançadas”, afirma Rubão
Pré-candidato a vereador acredita que seu partido, o PSDB, reúne as 
melhores condições e tem o melhor nome para apoiar o atual prefeito

Eleições 2020 - Parnamirim

Reprodução

Candidato a assumir o Minis-
tério da Educação, Renato Feder se 
reuniu nesta terça-feira (23) com o 
presidente Jair Bolsonaro no Palácio 
do Planalto.  Na conversa de quase 
uma hora, Bolsonaro falou ao atual 
secretário de Educação do Paraná 
que deseja um plano para a retoma-
da das aulas pós-pandemia do coro-
navírus.  O pedido ocorre após uma 
comissão da Câmara dos Deputados 
apontar “omissões” e ausência de po-
líticas públicas para tentar reduzir 
o impacto da crise na vida de estu-
dante. O caso aconteceu na gestão de 
Abraham Weintraub, que, pressio-
nado, deixou o governo na semana 
passada.

Em entrevista ao jornal O Es-
tado de S. Paulo após a reunião no 
Planalto, Feder disse que Bolsonaro 
quer saber como MEC vai auxiliar 
estados e municípios na retomada 
das aulas. “Na visão do presidente, é 
esse tipo de debate que o MEC deve-
ria ter. Qual o retorno que minimiza 

os riscos de vida à saúde dos estu-
dantes. Como os países desenvol-
vidos estão retornando, que tipo de 
protocolo as escolas devem adotar. 
Este tipo de discussão o MEC deve 
encabeçar na opinião do presidente”, 

disse Feder após a reunião.
O secretário estadual de Educa-

ção do Paraná foi recebido no Pla-
nalto com apoio do governador do 
Paraná, Ratinho Junior, ministros e 
empresários.

Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, cotado para assumir o MEC

Bolsonaro pede plano de retomada 
de aulas pós-pandemia de Covid-19

Educação

Governo do Paraná / Divulgação
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O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou nesta terça-feira 
(23) que a proposta que autoriza 
o início da execução da pena para 
condenados em segunda instância 
judicial e a reforma tributária po-
dem ser votadas em agosto.

Segundo ele, os dois textos são 
uma demanda da sociedade e pre-
cisam ser votadas pelo Parlamento 
logo. Maia participou de uma live 
promovida pela Câmara de Co-
mércio França-Brasil.

Em relação à proposta que 
prevê a prisão após o julgamento 
em segunda instância, Maia disse 
que o texto não será voltado ape-
nas para casos penais, mas valerá 
também para questões tributárias 
e trabalhistas, por exemplo. Na 
avaliação do presidente da Câma-
ra, a medida vai desafogar os pro-
cessos nas cortes superiores.

“Políticos e empresários conti-
nuam roubando dinheiro público. 
Não são só políticos, também te-
mos empresários corruptos. E va-
mos aprovar a PEC para todos os 
setores, não só penal, mas conflitos 
trabalhistas, tributários, sejam 
resolvidos na segunda instância. 
Isso tira a pressão do Supremo que 
vai continuar ser uma corte consti-
tucional”, defendeu.

A PEC antecipa o chamado 
trânsito em julgado, ou seja, a sen-

tença final em um processo, depois 
de esgotados todos os recursos. 
Atualmente, o trânsito em julgado 
se dá após o julgamento de recur-
sos ao Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) ou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) ou ambos.

Já a PEC transforma os recur-
sos a esses tribunais em ações revi-
sionais, permitindo a execução da 
pena a partir de decisão em segun-
da instância, representada pelos 
tribunais de Justiça dos estados e 
pelos tribunais regionais federais 
(TRFs).

O relatório sobre a PEC precisa 

ser aprovado pelos deputados inte-
grantes da comissão especial antes 
de ir para o Plenário da Câmara. 
Devido à pandemia, a votação do 
texto não foi realizada.

REFORMA TRIBUTÁRIA
Maia também defendeu que a 

Câmara vote a reforma tributária 
até o fim de agosto. Segundo ele, 
com a reforma, estados e muni-
cípios, que têm enfrentado uma 
grave crise fiscal, agravada com a 
pandemia, terão acesso a recursos, 
como, por exemplo, os recursos do 
regime de partilha, que poderiam 

compor um fundo de desenvolvi-
mento regional. Maia afirmou que 
as mudanças no sistema tributário 
vão melhorar o ambiente de negó-
cios no País.

“Não é possível que em julho ou 
agosto a gente não consiga termi-
nar um texto na comissão e no Ple-
nário da Câmara. É urgente que 
esse texto possa avançar”, cobrou.

“A reforma tributária é a re-
forma que estamos há mais tempo 
tratando no Parlamento e o que 
saiu (de reforma) foram coisas 
ruins, como a CPMF”, criticou Ro-
drigo Maia.

O Ministério da Mulher, da Fa-
mília e Direitos Humanos, coman-
dado por Damares Alves, divulgou 
nesta terça-feira (23) os dados de 
denúncias sobre violência policial 
registrados através do Disque 100 
— canal de denúncias do ministé-
rio —, que haviam sido suprimidos 
do relatório sobre direitos huma-
nos divulgado pela pasta.

No Rio Grande do Norte, se-
gundo o relatório, foram registra-
dos 39 casos de violência policial no 
ano de 2019.

A publicidade dos dados foi fei-
ta após decisão da Justiça Federal, 
que deu o prazo de até cinco dias 
para que os números se tornassem 
púbicos.

Segundo o levantamento do 
ministério, em 2019, foram 1.486 
casos registrados. O estado com 
mais reclamações foi São Paulo, 
com 319; seguido de Minas Gerais, 
com 227; e Ceará, com 122.

O ministério havia justificado 
que não publicou os dados porque 
“foram identificadas inconsistên-
cias em seus registros”.

Os dados disponibilizados, tam-
bém de acordo com a pasta, utili-
zaram a mesma metodologia para 
serem contabilizados.

O dado consolidado de 2019 é 
menor do que o de 2018, quando 
foram registradas 1.637 reclama-
ções sobre violência policial nos 
estados.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) afirmou que as mudanças no sistema tributário vão melhorar o ambiente de negócios

Policiais militares durante ação de repressão a manifestantes em São Paulo

Prisão em 2ª instância e reforma tributária 
poderão ser votadas em agosto, diz Maia

RN teve 39 casos de violência policial em 
2019, diz Ministério dos Direitos Humanos

Segundo presidente da Câmara dos Deputados, texto sobre prisão em 2ª instância não será voltado 
apenas para casos penais, mas valerá também para questões tributárias e trabalhistas, por exemplo

Câmara dos Deputados

Relatório

Michel Jesus / Câmara dos Deputados

Fernando Frazão / Agência Brasil  / Arquivo

TJ, MP, Defensoria
e TCE decretam 
ponto facultativo 
na sexta e segunda

PF quer ouvir 
Bolsonaro sobre 
denúncias de Moro

Folga

Interferência na PF

O Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio Grande do 
Norte (TJ/RN), o Ministério 
Público do Estado do Rio 
Grande do Norte (MPRN), a 
Defensoria Pública do Estado 
do Rio Grande do Norte (DPE/
RN) e o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do 
Norte (TCE/RN) assinaram 
um ato conjunto decretando 
ponto facultativo nos dias 26 
e 29 de junho.

O ponto facultativo refe-
rente ao Dia de São João, co-
memorado no dia 24 de junho, 
foi adiado para a sexta-feira 
(26). O ato conjunto registra 
que também será adotado 
ponto facultativo no Dia de 
São Pedro, a segunda-feira 
seguinte, 29 de junho, seguin-
do o calendário de feriados do 
Poder Judiciário.

A medida visa contribuir 
com o isolamento social con-
siderando a persistência do 
quadro de emergência em 
saúde pública envolvendo o 
novo coronavírus.

A delegada da Polícia 
Federal Christiane Correa 
Machado encaminhou na úl-
tima sexta (19) um ofício ao 
ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), pedindo que o decano 
determine o depoimento do 
presidente Jair Bolsonaro no 
inquérito que apura se o chefe 
do Executivo tentou interfe-
rir politicamente na PF para 
blindar aliados e familiares 
de investigações, como alegou 
o ex-ministro Sérgio Moro ao 
deixar o governo.

No ofício, a delegada afir-
ma que “as investigações se 
encontram em estágio avan-
çado”.

Sede do Tribunal de Justiça do RN

José Aldenir / Agora RN
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O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que con-
versou nesta terça com Jair Bolsonaro, continua liderando 
os cotados para ser ministro da Educação, mas o presidente 

ainda não bateu o martelo porque precisa fazer consultas e consi-
derar opções como Sérgio Sant’Ana, ex-assessor especial do MEC, 
que produziu o “milagre” de não sair “queimado” da gestão de triste 
memória de Abraham Weintraub.

Bolsonaro saiu bem impressionado da reunião com o secretá-
rio do governo Ratinho Júnior, mas quer saber mais sobre Renato 
Feder. Bolsonaro não quer repetir no MEC escolhas das quais se 
arrependeu, de pessoas que não conhecia, como Sérgio Moro e 
Nelson Teich. O presidente orientou seus articuladores a manterem 
partidos e políticos longe das conversações para a escolha do novo 
ministro da Educação.Se a qualifi cação de Renato Feder “enche os 
olhos” do presidente, Sérgio Sant’Ana preenche ‘requisitos ideoló-
gicos’ caros ao bolsonarismo.

Bolsonaro refl ete sobre MEC 
para não repetir erros

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

ÍNDICE MAIA DE QUEBRA
Se o presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, difundiu a fake 
news da “quebra” do Banco 
Votorantim, a expectativa é 
sobre o que ele dirá do leilão de 
dezenas de imóveis do Banco 
Safra, nesta quinta (25).

VIDA PREGRESSA
A turma do Sinc, que 

vasculha a vida de aspirantes a 
cargos federais, fi cou espantada 
com o histórico de Wenderson 
Monteiro, ex-assessor de Agnelo 
Queiroz (PT) no DF, agora 
indicado pelo deputado Silas 
Câmara (Republicanos-AM) 
para a Secretaria Especial de 
Saúde Indígena.

NÃO É PÉ NA COVA
O mundo já superou a marca 

de 5 milhões de pessoas curadas 
do novo coronavírus, segundo o 
Worldometer. 

Outra boa notícia da 
plataforma é que 98% das 3,8 
milhões pessoas ainda doentes 
têm sintomas leves.

PROBLEMA É O PICHE 
Candidato a prefeito do 

Recife, o deputado João Campos 
ignora duas investigações da 
Polícia Federal contra o amigo 
Geraldo Júlio (PSB) e uma CPI 
que bate à porta. 

Dá as costas à cidade e olha 
para o mar, esperando o tempo 
passar. Olhou tanto que viu 
manchas de piche.

ADIAMENTO FLEX
O Senado aprovou o 

adiamento das eleições 
municipais para 15 de 
novembro, mas novos 
adiamentos poderão ser feitos, 
pontualmente, em municípios 
cujas “condições sanitárias” não 
recomendem o pleito.

A pandemia matou um número maior de brasileiros que o confl ito 
mais sangrento na qual o País se envolveu em sua História: a guerra 
do Paraguai. Provocada pela ousadia paraguaia de tentar anexar o 
Rio Grande do Sul, em 1865, a guerra durou 5 anos e matou 50 mil 
brasileiros. Até esta terça (23), já são 52,6 mil brasileiros mortos em 4 
meses, desde o primeiro caso de infecção no dia 27 de fevereiro.

SEIS VEZES MAIS
Se mais de 50 mil 

brasileiros não voltaram para 
casa daquela guerra, no caso 
dos paraguaios as baixas foram 
mais expressivas: 300 mil 
mortos.

DEU TUDO ERRADO
A ideia era criar o “Grande 

Paraguai” com parte da 

Argentina, o Uruguai e o 
Rio Grande do Sul. Acabou 
pequeno e ocupado por quase 
dez anos.

SEM CHANCES
A derrota veio com a 

união dos países alvos. Brasil, 
Argentina e Uruguai formaram 
a Tríplice Aliança e liquidaram 
as pretensões paraguaias.

Covid-19 já matou mais 
que a guerra do Paraguai

Foram defi nidas, pelo Núcleo 
Gestor para a revisão do Plano 
Diretor de Natal, as novas datas 
para realização da pré-conferên-
cia para a escolha dos delegados 
e a lista dos eleitores que terão 
direito a voto na escolha dos seus 
representantes. 

O processo será realizado de 
forma virtual, em razão da pan-
demia. A nova resolução foi pu-
blicada nesta terça-feira (23), no 
Diário Ofi cial do Município.

A eleição vai acontecer nos 
dias 8, 9 e 10 de julho, de forma 
virtual, iniciando a partir das 14h 
do dia 8 e encerrando as 16h do 
dia 10. O Concidade vai dar todas 
as orientações aos participantes 
do processo, com a realização de 
lives para capacitação tanto de 
candidatos quanto de eleitores, 
que foram previamente homolo-
gados pelo Conselho.

No dia 7 de julho, a partir das 
10h, haverá uma reunião virtual 
com os candidatos e eleitores dos 
segmentos Movimentos Popula-
res e ONGs, com objetivo de orien-
tá-los quanto ao processo eleito-
ral. Já no dia, 8 de julho, às 10h, 
o Núcleo Gestor vai realizar uma 

live por meio das mídias ofi cias da 
Prefeitura Municipal de Natal, 
no Instagram @natalprefeitura e 
no YouTube, para demonstrar as 
regras e o funcionamento do siste-
ma virtual de votação. E no dia 11 
de julho, a coordenação técnica do 
Plano Diretor de Natal realizará 
uma capacitação para os delega-
dos eleitos na pré-conferência.

Também foi publicada a rela-

ção dos eleitores que participarão 
da escolha dos delegados da Con-
ferência Final do processo de re-
visão do Plano Diretor, conforme 
estabelece o art. 17, parágrafo 3º 
do Regimento Interno, que terão 
direito a voto na escolha de seus 
representantes, de acordo com 
o segmento ao qual estão vincu-
lados. Consulte aqui a lista dos 
eleitores.

Foi publicada no Diário Ofi cial 
do Município desta terça-feira (23) 
a Lei n.º 7.036, de 16 de junho de 
2020, que dispõe sobre a proibi-
ção do acendimento de fogueiras 
durante o período dos festejos 
juninos. A medida aprovada pela 
Câmara Municipal e sancionada 
pelo prefeito Álvaro Dias tem como 
objetivo evitar o aumento de casos 
de doenças respiratórias durante a 
pandemia da Covid-19.

De acordo com o dispositivo, 
fi ca proibido o acendimento de 
fogueiras durante o período dos 
festejos juninos do ano de 2020. 
O Poder Executivo disporá sobre 
os mecanismos de fi scalização e 
combate à infração da proibição, 
podendo utilizar a Guarda Munici-
pal para fi ns de coerção.

A fi scalização ambiental da 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Urbanismo (Semurb), em conjunto 
com a  Guarda Municipal, já está 
atuando em operações preventivas 

desde a última semana.
De acordo com o supervisor ge-

ral de fi scalização da Semurb, Leo-
nardo Almeida, “a fi scalização vem 
fazendo apreensões cautelares de 

lenha que seriam comercializadas. 
A ação tem caráter preventivo 
para evitar que sejam acendidas 
fogueiras e desrespeitada a legis-
lação”, comenta.

Área de Ponta Negra deve passar por mudanças com o novo Plano Diretor de Natal

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo já está atuando em operações preventivas

Núcleo Gestor do Plano Diretor de 
Natal define novas datas da revisão

Prefeitura sanciona lei que proíbe 
acendimento de fogueiras em Natal

Agora, pré-conferência vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de julho, de forma 
virtual. Em 11 de julho, coordenação técnica vai realizar uma capacitação

Meio ambiente e urbanismo

São João

José Aldenir / Agora RN

Agência Brasil
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O Governo do Rio Grande do 
Norte decidiu adiar, pela segunda 
vez consecutiva, o início de reto-
mada das atividades produtivas 
no Estado. A medida decorre da 
prorrogação do novo decreto de 
vigência das medidas de proteção 
e do isolamento social no enfren-
tamento ao novo coronavírus. O 
novo decreto terá validade até o 
1º de julho.

“Apesar da grave situação 
econômica, o Governo decide 
prorrogar por mais sete dias as 
medidas, como orienta o Comitê 
Científico estadual”, explicou o 
secretário estadual de Tributação 
Carlos Eduardo Xavier.

A manifestação ocorre um dia 
depois dos Ministérios Públicos 
Estadual, Federal e do Trabalho 
recomendarem que governo e pre-
feituras não efetuem a retomada 
da economia.

O integrante do Comitê Cien-
tífico e coordenador do Laborató-
rio de Inovação Tecnológica em 
Saúde (Lais) da UFRN, professor 
Ricardo Valentim, explica que 
a prorrogação se baseia em dois 
parâmetros. O primeiro é a taxa 
de transmissibilidade do vírus 
nas várias regiões do Estado que 
permanece acima de 1. A segun-

da é a taxa de ocupação de leitos 
críticos, que hoje está, em média, 
em 85%.

Valentim esclareceu que é 
preciso taxa de transmissão fique 
abaixo de 1 e a ocupação de leitos 
no máximo em 70%. 

“Fazemos acompanhamento 
diário e observamos que a velo-
cidade de transmissão vem dimi-
nuindo, mas ainda não alcançou 
menos de 1 e isso ainda não se 

reflete na taxa de ocupação de lei-
tos de UTI”, disse, para acrescen-
tar: “A ocupação de leitos críticos 
é muito acima de 70%. Hoje os 
parâmetros que temos não permi-
tem fazer a retomada das ativida-
des normais. É preciso aguardar 
mais alguns dias para verificar o 
comportamento da ocupação de 
leitos, especialmente intensivos e 
semi-intensivos”.

O professor Ricardo Valen-

tim também considerou que a 
retomada das atividades só deve 
ser decidida quando as medidas 
sanitárias em curso garantirem 
oferta de leitos para a previsão de 
demanda. “Nossa recomendação 
observa a prudência e a seguran-
ça”, declarou.

FRUSTRAÇÃO
Antes do anúnicio da prorro-

gação do isolamento social, os pre-
sindentes de entidades ligadas ao 
setores do comércio, transporte, 
hotelaria, bares e restaurantes do 
Rio Grande do Norte publicaram 
nota conjunta favorável a reaber-
tura gradual da economia.

O início do retorno às ativi-
dades estava prevista para esta 
quarta, mas, como os critérios de 
abertura da economia não foram 
atingidos, o governo estadual de-
cidiu alongar o isolamento.

As entidade produtivas do Rio 
Grande do Norte apontam para 
as diversas dificuldades enfrenta-
das por causa da crise gerada pela 
Covid-19. A queda no faturamen-
to do Estado é de quase R$ 200 
milhões. Além disso, a expectati-
va é de fechamento de cerca de 12 
mil empresas, com estimativa de 
perda de 225 mil empregos.

O número de casos confirmados 
de coronavírus no Rio Grande do 
Norte é de 20.070. Além da marca 
de infectados, o estado chegou ao 
número de 750 óbitos decorrentes 
da Covid-19, de acordo com as in-
formações divulgadas pela Secre-
taria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) nesta terça-feira (23).

Ainda há 100 mortes em inves-
tigação no RN. A Secretaria Esta-
dual de Saúde confirmou 20 novos 
óbitos nesta terça-feira, sendo que 
8 aconteceram nas últimas 24h.

Ainda de acordo com a Sesap, 
99 pessoas ainda aguardam leitos, 
sendo 11 já reguladas esperando o 
transporte sanitário.

A taxa de ocupação de leitos 
hoje é de 85% em média conside-
rando as regiões Metropolitana de 
Natal, Oeste e Seridó. De acordo 

com os dados oficiais, a transferên-
cia de pacientes tem demorado em 

média 9h56 no Rio Grande do Nor-
te. A plataforma RegulaRN, que 
monitora a ocupação de leitos no 
Esyado, indica aque 33 pacientes 
aguardam transporte para unida-
des de saúde em todo o estado. Até 
a tarde desta terça-feira, segundo o 
o Regula RN, 86 pacientes estavam 
na lista de espera por leitos hospi-
talares para internação para casos 
de Covid-19.

Valéria Bezerra, coordenadora 
do Complexo Estadual de Regula-
ção no RN, explicou que os protoco-
los para encaminhamento a leitos 
exclusivos Covid seguem recomen-
dação do Conselho Regional de Me-
dicina do RN (Cremern) e a política 
nacional de regulação para acesso 
a leitos Covid 19. 

“A demanda maior que a oferta 
exige critérios rigorosos de avalia-

ção clínica, índice de comorbidade 
e escala de fragilidade para pa-
cientes maiores de 60 anos. Com 
isso o médico regulador tem mais 
segurança para definir a condição 
clínica do paciente e o tipo de leito. 
Assim, reduzimos a subjetividade e 
permitimos acesso mais equânime 
e democrático e mais velocidade 
no giro de leitos para salvar mais 
vidas”.

Ela assegurou que nas próxi-
mas 48 horas o aperfeiçoamento 
no sistema de regulação dispo-
nibilizará todas as informações 
atualizadas no portal Covid, com a 
ocupação e a disponibilidade em to-
das as regiões do Estado. “Estamos 
garantindo transparência, equi-
dade, acesso universal e evitando 
ocupação inadequada de leitos”, 
informou.

Novo decreto estadual de isolamento tem validade até o próximo dia 1º de julho

RN registra 85% dos leitos ocupados

Governo do Estado prorroga medidas de 
isolamento social mais rígido por 7 dias

RN ultrapassa a marca de 20 mil pessoas 
infectadas e de 750 óbitos pela Covid-19

Medida decorre dos registros diários de ocupação dos leitos de UTI e do atual índice de contágio da 
Covid-19 no Rio Grande do Norte; adiamento frustou entidades representativas do setor produtivo

Flexibilização

Dados

José Aldenir/AgoraRN

Rovena Rosa /Agência Brasil

CCJ aprova projeto 
que autoriza envio 
de receitas médicas 
de forma remota

ALRN

Os deputados estaduais 
que compõem a Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJ), em reunião 
feita por videoconferência na 
tarde desta terça-feira (23), 
aprovaram à unanimidade o 
trâmite do Projeto de Lei da 
deputada Eudiane Macedo 
(Republicanos). A nova nor-
ma poderá permitir  o envio 
de receitas médicas para as 
drogarias de forma digital  
durante a pandemia pode se 
tornar realidade. 

A proposta da parlamen-
tar determina que as far-
mácias e drogarias de todo 
o Estado deverão receber, 
em caráter emergencial, as 
receitas médicas de maneira 
remota. Os cidadãos poderão 
enviá-las por e-mail, What-
sapp ou aplicativos disponi-
bilizados pelos estabeleci-
mentos.

Ainda segundo o texto do 
projeto, essa medida se apli-
ca somente durante a vigên-
cia do estado de calamidade 
pública ou durante as medi-
das de restrições de ativida-
des no contexto da pandemia 
do novo coronavírus.

Relator da matéria na co-
missão, o deputado Francis-
co do PT esclareceu a dúvida 
dos seus pares quanto às 
receitas dos remédios ditos 
“controlados” ou “tarja pre-
ta”. “O texto engloba todos os 
tipos de receitas, incluindo 
as de medicamentos de con-
trole especial. Nesse caso, 
será exigida a assinatura 
eletrônica do médico, gerada 
por meio de certificados e 
chaves emitidos pela Infraes-
trutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP. Além disso, 
a receita original deverá ser 
recolhida quando da entrega 
do medicamento”, explicou.

Projeto permite envio de receitas 

Geraldo Bubniak 
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A taxa de contágio da Covid-19 
em servidores do sistema prisional 
do Rio Grande do Norte é a 8ª me-
nor do Brasil, com 28 profissionais 
infectados até o dia 15 de junho, de 
acordo com monitoramento sema-
nal do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). O Estado potiguar não 
registrou nenhum óbito ocasionado 
pelo novo coronavírus em suas uni-
dades prisionais.

O RN possui o 14º maior núme-
ro de presos que positivaram para 
Sars-CoV-2: 44. O resultado repre-
senta 0,44% das 9.848 pessoas pri-
vadas de liberdade no estado. Dis-
trito Federal, Ceará e Pará lideram 
a lista com 885, 279 e 230 casos 
confirmados, respectivamente. Já 
Alagoas, com dois presos diagnos-
ticados, e Alagoas e Tocantins com 
quatro ocupam os menores índices 
de contaminação no sistema.

O quantitativo de infectados 
com Covid-19 nas unidades pri-
sionais brasileiras cresceu 180% 
nos últimos 30 dias e atingiu 5.754 
pessoas, das quais 3.149 são servi-
dores e 2.605 presos. O número de 
óbitos também aumentou, totali-
zando 95 (+100%).

A região Nordeste possui o 
maior número de servidores infec-
tados, com 41,2% dos 3.149 casos. 
O sistema prisional nordestino ocu-
pa a segunda colocação no número 
de óbitos de servidores e de casos 

confirmados e de óbitos de presos 
com 31,7%, 27,9% e 22,2%, respec-
tivamente. 

No sistema socieducativo os 
números também são expressivos, 
com 239 adolescentes em privação 
de liberdade e 678 servidores con-
taminados. Os 11 óbitos registra-
dos neste sistema foram de profis-

sionais. 
A divulgação dos dados visa 

guiar as ações do Judiciário no 
contexto da Recomendação n. 62, 
aprovada pela CNJ em 17 de mar-
ço, com orientações para evitar con-
taminações em massa no sistema 
prisional e socioeducativo.

Entre março e maio, 32,5 mil 

pessoas foram retiradas de unida-
des prisionais com a adaptação do 
cumprimento da pena para outros 
formatos, como prisão domiciliar 
ou monitoração eletrônica. Trata-
-se de 4,8% do total de pessoas em 
privação de liberdade, excluídos o 
regime aberto e presos em delega-
cias.

Quantitativo de infectados com Covid-19 nas unidades prisionais brasileiras cresceu 180% nos últimos 30 dias, aponta o CNJ

Sistema prisional potiguar tem 44 presos e 
28 policiais penais infectados pela Covid-19
Divulgação do CNJ visa guiar as ações do Judiciário para evitar contaminações em massa no sistema 
prisional e socioeducativo; Brasil registra 5.754 detentos diagnosticados com o novo coronavírus

Levantamento

José Aldenir/AgoraRN

Diagnóstico clínico 
passa a compor 
dados sobre 
coronavírus

Mudança

O ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
disse nesta terça-feira (23) 
que o diagnóstico clínico tam-
bém passará a compor a base 
de dados de casos de covid-19. 
De acordo com ele, com isso, 
os gestores poderão compre-
ender melhor a evolução da 
doença, sem depender apenas 
da confirmação dos testes la-
boratoriais.

“Vamos gradativamente 
chegando com transparência 
e objetividade aos números de 
contaminados e positivados, 
tanto por diagnóstico clínico 
quanto por diagnóstico por 
teste”, disse durante partici-
pação em audiência pública 
da comissão mista do Con-
gresso Nacional que acompa-
nha as ações relacionadas ao 
combate ao novo coronavírus.

De acordo com Pazuello, 
uma nova orientação para 
testagem em massa e diag-
nóstico já foi pactuada com 
estados e municípios e será 
apresentada amanhã em co-
letiva de imprensa. “Ela pre-
vê que o diagnóstico clínico é 
soberano, os nossos médicos 
têm capacidade e direito de 
diagnosticar o paciente para 
dar o protocolo de tratamen-
to”, disse, explicando que o 
novo documento vai respon-
der dúvidas sobre critérios 
de distribuição e público-alvo 
para testagem de acordo com 
o tipo de teste.

O ministro interino disse 
que a transparência de dados 
“será infinita” e apresentou 
aos parlamentares o painel 
interativo de casos de co-
vid-19, o SUS Analítico, que, 
segundo ele, passará a se 
chamar Localiza SUS. A fer-
ramenta permite a aplicação 
de filtros por estados, muni-
cípios, região metropolitana e 
interior e, segundo Pazuello, 
permite que os gestores ob-
servem e comparem as curvas 
de contaminação e definam 
as ações de acordo com cada 
caso. “O Brasil não pode ser 
visto simplificadamente, tem 
que ser visto regionalmente”, 
disse.

De acordo com a platafor-
ma, o Brasil tem 1,106 milhão 
de casos confirmados de co-
vid-19 e 51.271 óbitos regis-
trados pela doença. Pazuello 
disse que o Ministério da Saú-
de é solidário a todas essas 
famílias e agradeceu a dedica-
ção dos profissionais de saúde 
que estão na linha de frente 
de combate à pandemia.

A Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) e a Fundação 
Lemann confirmaram que começa-
ram os testes em São Paulo da va-
cina ChAdOx1 nCoV-19, liderada 
globalmente pela Universidade de 
Oxford, no Reino Unido.

A vacina é uma das 141 candi-
datas cadastradas na Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e está 
entre as 13 que já estão em fase 
clínica de testes em humanos no 
mundo. Os testes da vacina em São 
Paulo começaram na sexta-feira 
(19) e prosseguiram até a segun-
da-feira(22), segundo o Centro de 
Referência para Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) da Unifesp.

Segundo a assessoria da Fun-

dação Lemann, a primeira fase da 
pesquisa, iniciada sexta e segunda, 
é a fase de triagem dos testes soro-
lógicos nos voluntários, feitos pelo 
laboratório Fleury. As aplicações 
da vacina em si, segundo a enti-
dade, devem começar entre esta 
terça-feira (23) e quarta-feira (24).

Informações da Universidade 
de Oxford apontam que pelo me-
nos 5 mil profissionais da saúde 
participarão das testagens no Rio 
de Janeiro, São Paulo e na região 
Nordeste. Do total de voluntários 
da área da saúde, 2.000 serão va-
cinados em São Paulo, 1.500 no Rio 
de Janeiro e 1.500 na região Nor-
deste, possivelmente na cidade de 
Salvador, na Bahia. Informações da Universidade de Oxford que 5 mil profissionais serão vacinados

Vacina contra o novo coronavírus passa 
a ser testada em trabalhadores de saúde

Imunização

University of Oxford
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O juiz Francisco Seráphico 
Nóbrega, da 6º Vara da Fazenda 
Pública de Natal, determinou a no-
tificação do prefeito do Município 
do Natal e do secretário municipal 
de Saúde para que se manifestem, 
no prazo de 48 horas, sobre o pedi-
do de tutela de urgência formulado 
pelo Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Norte (MPRN). O 
órgão pede a suspensão das testa-
gens rápidas iniciadas nesta terça-
-feira (23) na Zona Norte de Natal. 

Na Ação Civil Pública, o Mi-
nistério Público Estadual requer a 
suspensão da realização de testa-
gem rápida no formato drive thru 
no Ginásio Nélio Dias. O órgão exi-
ge que o Município comprove uma 
série de requisitos sobre o serviço.

A ação quer saber se todas as 
unidades do serviço de saúde do 
município têm testes rápidos o 
suficiente para testagem dos seus 
profissionais e para atender a de-
manda diária de pacientes com 
suspeita de Covid-19. 

Além disso, entre outras me-
didas, o MP exige o Município 
monitore as pessoas que tiveram 

o resultado positivo na testagem 
feita na Arena das Dunas. O poder 
público também deve criar sistema 
de triagem qualificada com cadas-
tramento prévio das pessoas que se 
enquadrem na categoria de públi-
co-alvo.

Enquanto isso, o serviço de 
testagem na Zona Norte segue 
até sexta-feira (26). Os testes são 

destinados a pessoas a partir de 60 
anose portadores de comorbidades 
comprovadas residentes em Natal. 
O atendimento será feito das 8h às 
17h. A permanência no interior dos 
veículos é obrigatória . O acesso dos 
carros será pela Avenida do Baião, 
com percurso sinalizado e orienta-
ção da Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU).

A Prefeitura Municipal de São 
José de Mipibu instalou barreiras 
sanitárias na cidade para evitar o 
aumento no contágio da Covid-19.

Nesta terça-feira (23), uma 
barreira foi colocada na entrada do 
Mercado Público, que permanecerá 
ativa até a normalização da situa-
ção epidemiológica no município.

Servidores do município tam-
bém intensificaram a fiscalização 
do uso de máscaras, aplicação do 
álcool em gel e também passaram 
a verificar a temperatura dos co-
merciantes e compradores.

As barreiras sanitárias, de 
acordo com o município, também 
foram instaladas nas três princi-
pais entradas da cidade: início da 
Praça dos Engenhos, na avenida 
Olavo Feliciano; no acesso ao Ter-
minal Rodoviário Municipal; e na 
rua João Tibúrcio, nas imediações 
da rotatória para Nísia Floresta.

Além disso, as ruas 26 de julho 
e Coronel Antonio Basílio serão 
interditadas temporariamente. A 
medida foi tomada para evitar a 

aglomeração de pessoas no centro 
da cidade. Por conta disso, grades 
de isolamento foram colocadas nas 
praças Monsenhor Paiva, Praça da 
Saudade – em frente ao Cemitério 
Municipal – e Praça Desembarga-
dor Celso Sales.

No centro do município da Re-

gião Metropolitana, técnicos da 
vigilância Sanitária e da Secreta-
ria Municipal de Tributação vão 
continuar orientando proprietários 
de estabelecimentos comerciais so-
bre o cumprimentos das medidas 
adotadas para conter o avanço da 
pandemia no município.

Testes para detecção do coronavírus seguem até sexta-feira no Ginásio Nélio Dias

Barreiras sanitária foram instaladas nas três principais entradas da cidade

Bolsonaro em atos públiso sem máscara

MPRN pede que Justiça interrompa 
as testagens rápidas na Zona Norte

São José de Mipibu instala barreiras 
para impedir avanço do coronavírus

Juiz Francisco Seráphico Nóbrega pede esclarecimentos ao prefeito de 
Natal e ao secretário de Saúde sobre a testagem em massa para Covid-19

Nélio Dias

Medida Sanitária

José Aldenir/AgoraRN

Reprodução / SJM

Sérgio Lima /AFpAgoraRN

Prefeitura 
de Macau vai 
aplicar testes 
de Covid-19 

Exames

A prefeitura de Macau, na 
região Oeste do Rio Grande 
do Norte, vai iniciar a aplica-
ção de testes de Covid-19 nas 
residências de moradores aci-
ma dos 60 anos de idade e que 
têm apresentado sintomas da 
doença nos últimos 10 dias 
(tosse, dor de cabeça febre ou 
perda do paladar).No último 
sábado (20), o município já 
promoveu testagem em mas-
sa em parte da população. Os 
exames foram aplicados no 
sistema “drive thru”. 

O prefeito de Macau, Tú-
lio Lemos, considera que a a 
campanha inicial foi coberta 
de êxito em razão da contri-
buição de todos os servidores 
envolvidos na operação e a 
participação das famílias dos 
idosos. Na primeira etapa 
da testagem, a Secretaria de 
Saúde de Macau detectou 22 
pessoas que testaram positivo 
e que já deixaram o local com 
toda a recomendação médica 
e o medicamento para trata-
mento durante o isolamento. 
“Agora, vamos complementar 
essa ação junto aos idosos, 
fazendo visitas em suas resi-
dências e aplicando os testes 
rápidos”, disse o prefeito. 

Nos últimos dias, a Pre-
feitura de Macau adquiriu 
cerca de 2 mil testes e 30 mil 
comprimidos de Ivermectnina 
que a princípio serão entre-
gues à população acima de 60 
anos e a todos os servidores do 
município envolvidos na pre-
venção e tentativa de cura da 
Covid-19”, disse.

O teste rápido adquirido 
pelo município, no modelo 
cassete 2019-Ncov igG/lgM 
(Sangue Total /Soro/Plas-
ma), indica a presença de 
anticorpos igG e IgM para 
2019-nCoV na amostra. Es-
se exame analisa os índices 
de IgG e IgM de cada pessoa 
através de uma gota de san-
gue colhida no dedo. 

Quando o resultado é po-
sitivo para IgG, é porque teve 
algum contato com o vírus e o 
organismo produziu anticor-
pos; já o IgM positivo mostra 
que a infecção foi recente e o 
corpo iniciou a produção des-
ses anticorpos.

As equipes do NASF (Nú-
cleo de Assistência a Saúde 
Familiar) coordenarão as 
ações para que a campanha 
de aplicação dos testes rápi-
dos em idosos nas residências 
da cidade sejam exitosas nos 
próximos dias.

Uma decisão da Justiça Fe-
deral, publicada nesta terça-feira 
(23), determinou que o presidente 
Jair Bolsonaro use máscara quan-
do estiver circulando por espaços 
públicos. 

A sentença, emitida pela 9ª 
Vara Cível de Brasília, também es-
tende essa obrigatoriedade quando 
o presidente estiver em estabeleci-
mentos comerciais, industrias e até 
dentro de transportes coletivos.

 Caso Bolsonaro descumpra 
essa determinação, terá de pagar 
multa diária no valor de R$2 mil. 
Por nota, a Advocacia-Geral da 
União, que atua na defesa do presi-
dente, disse que está estudando as 
medidas cabíveis para reverter a li-
minar e preservar a independência 
e a harmonia entre os poderes. 

Esse parecer também será apli-
cado aos colaboradores e servidores 
federais, que deverão usar másca-
ras enquanto estiverem prestando 
serviço. Em caso de descumpri-
mento, também será aplicada mul-
ta diária, mas em um valor bem 
maior, R$20 mil.

 Vai ficar a cargo do Distrito Fe-
deral fiscalizar se a determinação 
está sendo cumprida. Vale lembrar 
que desde o final de abril já é obri-
gatório o uso de máscaras ao cir-
cular em espaços públicos aqui no 
Distrito Federal.

 Inclusive, recentemente, o ex-
-ministro da educação, Abraham 
Weintraub chegou a ser multado 
justamente por participar, sem 
máscara, de atos em apoio ao pre-
sidente Jair Bolsonaro aqui em 
Brasília.

O juiz Renato Coelho Borelli 
decidiu ainda obrigar o GDF a fis-
calizar o uso efetivo das máscaras 
por toda a população, conforme 
previsto em decreto distrital sobre 
o assunto, que já sujeita os infrato-
res a multa de R$ 2 mil. 

Ele disse que também pretende 
estipular multa “caso não seja pro-
vado nos autos quais medidas já 
foram adotadas para tanto”.

Juiz determina 
que Bolsonaro use 
máscara em locais 
públicos

Decisão



QUARTA-FEIRA, 24.06.2020Geral10

 

Beleza
Excesso no uso do álcool em gel, redução de banhos e a diminuição na absorção da vitamina D, 
por conta do isolamento, podem causar problemas à saúde da pele; veja dicas para manter a beleza

O isolamento social, adotado 
para conter a disseminação do 
novo coronavírus, ultrapassou 
a marca dos três meses no Rio 
Grande do Norte e provocou 

alterações na rotina das 
famílias. 
Longe de ser uma das maiores 
preocupações diante do aumento 
de casos da Covid-19 e de 

seu impacto na economia, os 
cuidados com a beleza do dia 
a dia acabaram sendo uma 
das práticas abolidas. Nada de 
marquinhas de biquíni, cabelos 

hidratados ou unhas feitas. Uma 
das primeiras preocupações com 
o isolamento social foi a falta 
de sol, principalmente para 
quem vive em apartamentos 

pequenos, sem varanda. A falta 
de exposição do corpo ao sol 
pode prejudicar a absorção da 
vitamina D. Cuidar da beleza 
também é saúde.

>>CUIDADOS COM O CABELO

Os cuidados com os cabelos 
podem ser mais desafiantes 
durante o confinamento. Os 

especialistas são unânimes na 
hora de indicar a hidratação 

como o tratamento mais fácil 
de se manter em casa, bastando 
apenas uma máscara ou creme 
de tratamento para os cabelos, 

vendidos em farmácias ou 
mercados. Já os cortes exigem 
um pouco mais de cuidado. Os 
especialistas aconselham a não 

fazer mudanças radicais em casa. 
Depois de cortado, não há como 
remendar os fios. Mas cortes mais 

simples podem, sim, ser feitos 
em casa, bastando apenas uma 
tesoura afiada (nada de tesoura 
de unha!) e a ajudinha da irmã, 
da mãe ou do marido. Mas se o 
problema for retocar a cor, tenha 
ainda mais cuidado –não estão 

proibidas as tintas compradas em 
farmácia.  É sempre importante 

falar com a cabeleireira para 
saber o tom certo e seguir as 

instruções da caixinha, que pode 

mudar de marca para marca.
Quanto a luzes e reflexos, ela 

afirma ser “melhor deixar para o 
seu profissional fazer”. 

>>UNHAS

As unhas e depilações 
também são pontos importantes 
para cuidados. No caso das unhas 

não há muito segredo e pode 
ser feita, sim, em casa. Basta um 
alicate para a limpeza da cutícula 

e esmalte. Apesar disso, ela 
alerta para o cuidado com unhas 
encravadas ou com problemas. 

Nesse caso, não mexa!

>>DEPILAÇÃO

O cuidado mais controverso 
neste período pode ser o das 
regiões mais peludinhas do 
corpo. Os especialistas são 

unânimes na hora de orientar a 
não arriscar o uso de cera, seja 

quente ou fria. A falta de prática 
no movimento de puxar a cera 
pode ser doloroso e provocar 

hematomas, e deixar roxos 

pelo corpo. As sobrancelhas, no 
entanto, são mais tranquilas. Só 
não mexa no contorno dela. Dá 
para dar uma limpadinha nos 

pelinhos em cima e embaixo, mas 
sem mexer no formato, deixa o 
contorno para sua profissional 

fazer. 
É mais confiável.

>>PELE RESSECADA PELO
USO DE ÁLCOOL EM GEL

Outro problema que tem 
aparecido em consequência 
dos cuidados contra o novo 

coronavírus é o ressecamento das 
mãos devido ao uso excessivo 
do álcool em gel. Segundo os 
especialistas, isso tem afetado 
pessoas que já têm dermatite 
atópica e diabetes, podendo 
provocar lesões nas mãos. O 
recomendável é usar ácido 

hialurônico para hidratação, ou 
mesmo cremes hidratantes. Em 
casos mais graves, ela orienta a 

aplicar o produto e a colocar uma 
luva plástica, semelhante a usada 

para fazer tintura nos cabelos, 

por alguns minutos e depois 
enxaguar.

>>RITUAL DE LIMPEZA DA PELE

Comece com o cuidado diário 
básico de higienizar a pele com 
um sabonete específico para o 
rosto. Em seguida, aplique um 
tônico (pele oleosa e acneica), 

leite de limpeza (pele sensível e 
seca) ou uma infusão de erva: 

camomila, hamamélis ou lavanda 
(pele seca); calêndula ou alecrim 

(oleosa e acneica). Se você 
tem pele muito oleosa, o mais 

indicado é borrifar chá verde ou 
banchá. 

>>COMO PREPARAR A INFUSÃO

Coloque um 1 copo (250 ml) 
de água para ferver e, assim que 
surgirem as primeiras bolhinhas, 

acrescente 1 colher (sopa) da 
erva (uma das citadas acima, chá 
verde ou banchá, dependendo 

do tipo de pele). Desligue o 
fogo, abafe por 10 minutos e 
coe. Coloque num vidro com 

borrifador. Aplique depois de 
lavar o rosto e também ao longo 
do dia, especialmente se sua pele 
costuma ficar vermelha. A infusão 

de ervas refresca, acalma, tem 
efeito antioxidante e traz maciez. 
O chá verde e o banchá também 
combatem os radicais livres e têm 
efeito adstringente, mantendo a 

hidratação natural da pele.

>>MÁSCARA DE ARGILA 
(CUIDADO SEMANAL)

De uma a duas vezes por 
semana, reserve um tempinho 
para aplicar uma máscara de 

argila natural. É bom para 
hidratar. Você vai precisar de uma 

argila natural e pura (verifique 
no rótulo e recuse se tiver algum 
item além da argila), facilmente 
encontrada em farmácia, e de 
dois outros ingredientes (água 

floral e óleo essencial). 
Caso você não tenha nenhum 

desses dois itens em casa, misture 
apenas a argila com a infusão de 
ervas ou chá que você preparou 

para higienizar o rosto.

COMO MANTER NA QUARENTENA
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O Rio Grande do Norte lidera 
o ranking dos estados com maior 
capacidade instalada de usinas 
eólicas em operação comercial no 
país, com 4.358,38 MW. Os dados, 
referentes a abril foram divulgados 
pelo  InfoMercado da Câmara de 
Comercialização de Energia Elétri-
ca (CCEE).

Na lista dos cinco estados que 
mais concentram capacidade de ge-
ração de energia por meio da força 
dos ventos, estão também Bahia, 
Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí, 
o que ressalta a predominância 
do Nordeste e do Sul neste tipo de 
fonte.

Em abril, as eólicas tiveram 
uma geração de energia em de 
4.220 MW médios, o que correspon-
de a 17% de aumento em relação ao 
mesmo mês no ano passado.

No entanto, geração de energia 
elétrica no Sistema Interligado 
Nacional (SIN) recuou 1,9% no 
primeiro trimestre, na comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado. 

De acordo com dados da Câma-
ra de Comercialização de Energia 
Elétrica, o volume consumido 
nos três primeiros meses de 2020 

chegou a 66.532megawatts (MW) 
médios.

Entre janeiro e março, a gera-
ção de energia por meio da fonte 
solar fotovoltaica cresceu 21,7% 
frente ao primeiro trimestre de 
2019. Por outro lado, a produção 
hidrelétrica recuou 2,5% no perío-
do, assim como as eólicas geraram 
15,8% menos do que nos mesmos 
meses do ano passado. Diante des-
se resultado, a geração termelétri-

ca cresceu, cerca de 7,4%.
Se contabilizar apenas o mês 

de março, a geração de energia elé-
trica recuou 0,7%, na comparação 
com o mesmo mês em 2019, para 
65.089 MW médios. Os destaques 
são a queda de 14,2% da geração de 
térmicas e de eólicas, e o aumento 
de 29% da fotovoltaica. Nesse con-
texto, a geração de hidrelétricas 
teve elevação de 2,1% em relação a 
março do ano passado.

Ainda sob forte impacto da crise 
do novo coronavírus, a arrecadação 
de receitas federais registrou que-
da de 32,92% em maio, totalizando 
R$ 77,4 bilhões, já descontada a 
inflação, segundo informou a Re-
ceita Federal. A comparação é com 
o mesmo mês de 2019, quando a ar-
recadação foi de R$ 113,2 bilhões. É 
o menor resultado para maio desde 
2005, quando foram arrecadados 
R$ 75,1 bilhões. 

As receitas administradas pela 
Receita Federal, como impostos e 
contribuições federais, chegaram a 
R$ 76,139 bilhões no mês passado, 
resultando em queda real (descon-
tada a inflação) de 18,11%. Já as 
receitas administradas por outros 
órgãos somaram R$ 1,277 bilhão, 
uma queda de 83,62% em relação a 
maio de 2019.

De janeiro a abril deste ano, 
a arrecadação total chegou a R$ 
579,708 bilhões, com queda real 
de 11,93%, em comparação com o 

mesmo período do ano passado. Foi 
o terceiro mês consecutivo de que-
da nominal (valores absolutos) de 
receitas e o quarto mês seguido de 
queda real (descontada a inflação). 

De acordo com a Receita Fede-

ral, a queda na arrecadação federal 
se deu principalmente por causa 
do adiamento no pagamento de 
impostos, que estão entre as me-
didas adotadas pelo governo para 
aliviar os efeitos da pandemia. “Os 
diferimentos somaram, aproxima-
damente, 65 bilhões. As compensa-
ções se mantiveram praticamente 
constantes no mês de maio de 2020 
em relação a maio de 2019 e apre-
sentaram crescimento de 38,32% 
no período acumulado”, diz o órgão 
em relatório. 

Entre os tributos com paga-
mento adiado está o Imposto de 
Renda da Pessoa Física, de abril 
para junho. Também houve poster-
gação do pagamento de contribui-
ção patronal ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), da Con-
tribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e dos 
programas de Integração Social 
(PIS) e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep).

Em abril, eólicas do País tiveram uma geração de energia em de 4.220 MW médios

Arrecadação caiu R$ 77,4 bilhões

RN lidera ranking de capacidade 
instalada de usinas eólicas no País

Pandemia faz a arrecadação cair 
32,9% em maio, diz Receita Federal

Usina em operação comercial localizadas em território potiguar concentram 
4,3 mil megawatts; setor eólico teve crescimento de 17% no ano de 2019

Energia

Estudo

José Aldenir/AgoraRN

Marcelo Camargo / Agência Brasil

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Santa Clara I Energias Renováveis Ltda. CNPJ nº 10.797.899/0001-79, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do  
Rio Grande do Norte - Idema a Renovação da Licença de Operação para o Complexo 
Eólico Santa Clara, localizado em Fazenda Alívio, Jaguarana e Escadinha,  
Zona Rural, Parazinho/RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL
A SPE Gameleira Energia S.A., (07.099.001/0001-84), torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - Idema, a Autorização Especial, com prazo de validade até 19/02/2021, 
em favor do empreendimento Canteiro de Obras, localizada na Fazenda Novo 
Mundo e Limão, Zona Rural do município de São Miguel do Gostoso/RN.

Tatiana Marques
Gerente de Licenciamento Ambiental

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 
OBJETO: Aquisição, em caráter emergencial, de insumos para atender as demandas decorrentes da 
pandemia do convid-19 e demais síndromes respiratórias graves, no âmbito do Município de Tangará/RN, 
conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital da Licitação – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 007/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 016/2020-GP, no uso de suas atribuições legais, torna 
público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, visando à realização do objeto acima em epígrafe, conforme descrito 
no Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 26/06/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 01/06/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 01/06/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h00min 
do dia 01/06/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de 
cópia, a partir do dia 26/06/2020, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura 
Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 
12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 23 de junho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

ANDORRA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ Nº 08.172.247/0001-05, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema 
a LP para a Carcinicultura, localizado na Fazenda São João – São Bento do Norte – CEP: 59590-000.

Anna Carla Miranda de Azevedo Leite
Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CABRAL & CABRAL LTDA, CNPJ n 03.157.086/0001-59, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a LICENÇA SIMPLIFICADA, com 
prazo de validade até 170/06/2026, em favor do empreendimento Loteamento Villa Bella, à localizar-se no Distrito 
de Bela Vista, às margens da Rodovia RN-003, Município de Tibau do Sul/RN.

Francisco Canindé Cabral 
 Sócio Diretor

Concessão da Licença Simplificada

FELIPE TEIXIERA GUASTINI, CPF: 083.847.457-81,  torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à LICENÇA 
SIMPLIFICADA, de N° 2017-113995/TEC/LS-0240, com validade de 06/03/2023, de um empreendimento de 
carcinicultura, localizado no Município de Pendências-RN.

FELIPE TEIXEIRA GUASTINI
Arrendatário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

P J DE CARVALHO POLI, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de Instalação n.º 2019-
146806/TEC/LI-0158, com prazo de validade até 22/06/2024, para a extração de mármore, granito e arenito, uso 
revestimento, na localidade de Fervedeira, zona rural, no Município de Bodó/RN. 

P J de Carvalho Poli - Diretor

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

P J DE CARVALHO POLI-EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença Prévia para pesquisa e 
extração de Granito Ornamental, uso revestimento, na localidade de Belo Monte, sn, zona rural, no Município de 
Serra Negra do Norte/RN. 

P J de Carvalho Poli  - Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO FREI DAMIÃO LTDA inscrito sobre CNPJ 08.547.432/0007-14 torna público que requer do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de 
Operação para um Posto de abastecimento de Combustíveis Líquidos com área total de construção de 2.724,56  m² 
de construção total, localizado na Rua Dr Napoleão Laureano  4330 – Quintas - Natal - RN

Hugo Nobre Cabral
Sócio Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

Usina de Energia Eólica Carcará II, CNPJ 15.394.399/0001-00, com endereço na Rodovia RN 404, S/N, 
fazenda Morro Pintado, Zona Rural, município de areia Branca/RN torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Renovação da Licença de Operação, pós Licença de 
Alteração- LA, da Subestação Caracará II de 250MVA, localizada na zona rural do município de Areia Branca /RN.

Robert Klein
Responsável Legal 



A Prefeitura de Natal e o Go-
verno do Estado decidiram nesta 
terça-feira (23) reduzir os tribu-
tos incidentes sobre o transporte 
público na capital potiguar. Pelo 
acerto, a Prefeitura vai reduzir em 
50% a cobrança sobre ISS. Por sua 
vez,  o Estado vai limitar em  50% 
a taxação de ICMS sobre os com-
bustíveis. A decisão foi confi rma-
da após reunião entre integrantes 
dos governos municipal e estadual 
com trabalhadores e empresários. 

A medida atende a uma de-
manda tanto de donos de em-
presas quanto de rodoviários, e 
representa um esforço do governo 
para contribuir com o fi m da pa-
ralisação dos motoristas e cobra-
dores de ônibus de Natal, que já 
dura dois dias. A superlotação da 
frota de emergência potencializa 
os riscos de transmissão do novo 
coronavírus entre os passageiros 
que precisam usar o serviço. 

O modelo de incentivo será ofe-
recido às empresas de transporte  
sob a condição de que não haja au-
mento na tarifa cobrada aos pas-
sageiros. Atualmente, o Estado 
recolhe 18% do valor desse tipo de 
combustível e, com a redução da 
base de cálculo pela metade, serão 

recolhidos das empresas de ônibus 
urbanos e de transporte de passa-
geiros uma alíquota de apenas 9%, 
recursos que o governo abre mão 
para dar alternativas no sentido 
de sanar o impasse entre os traba-
lhadores do setor rodoviário e as 
empresas de transporte coletivo.  

A desoneração visa também 
mitigar os efeitos da crise gerada 
pela pandemia para as empresas 
neste momento delicado da econo-
mia, em que grande parte do setor 

produtivo está com a rentabilida-
de baixa.  

A redução será publicada nos 
próximos dias no Diário Ofi cial 
do Estado em forma de decreto, 
apresentando os detalhes para ter 
acesso ao benefício fi scal. A regra 
valerá tanto para as empresas de 
ônibus urbanos da capital quanto 
para o transporte opcional regula-
mentado pelos órgãos de trânsito 
e mobilidade urbana e intermuni-
cipal.
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O segundo dia de paralisação 
dos trabalhadores do transpor-
te público de Natal resultou em 
aumento das aglomerações e em 
ônibus e veículos do transporte op-
cional lotados. 

Apesar do apelo da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU), para que 243 ônibus cir-
culassem pela cidade - o que re-
presenta 43% da frota do serviço -, 
apenas 12 veículos saíram às ruas 
durante boa parte do dia. 

As unidades que saíram às 
ruas foram as da empresa Cidade 
do Natal. A companhia, de acordo 
com o Sintro, é a única que está uti-
lizando a força de trabalho de mo-
toristas e cobradores nos veículos.

Os trabalhadores do setor de 
transportes querem a manutenção 
do pagamento do vale-alimentação 
e o plano de saúde dos trabalhado-
res. 

Desde ontem, a Secretaria de 
Mobilidade autorizou que permis-
sionários do transporte alterna-
tivo, veículos do serviço escolar e 
táxis da Grande Natal operassem 

no mesmo itinerário das linhas dos 
ônibus urbanos da cidade. o resul-
tado foi visto em paradas de ônibus 
lotadas, o que contraria recomen-
dações de especialistas em saúde 
sobre os perigos de aglomerações.

No fi m da tarde da terça, a 
empresa Conceição obteve liminar 
judicial liberando 40% da sua frota. 

De acordo com o Sindicato das 
Empresas de Transportes Urbanos 
do Rio Grande do Norte (Seturn), 
o movimento grevista dos rodoviá-
rios de Natal é inoportuno no atual 
momento de abrupta crise econô-
mica, onde o setor de transportes 
da capital perdeu 70% do seu fatu-
ramento.

 Redução do ICMS será publicada nos próximos dias no Diário Ofi cial do Estado

Paradas lotadas marcaram o segundo dia de greve dos rodoviários de Natal

Natal e Estado reduzem a carga 
tributária para empresa de ônibus

Sem veículos circulando nas ruas, população 
fica aglomerada nos pontos de ônibus de Natal

Greve

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Ação vai reduzir impactos da crise da Covid-19 para o transporte público; 
2º dia de greve dos rodoviários em Natal foi marcado por aglomerações

Edital De Citação - Prazo de 20 (vinte) dias A Excelentíssima Senhora Doutora Karyne Chagas De Mendonça Brandão, Juíza de 
Direito da 11ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. Faz Saber a todos quantos o presente Edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que pelo presente fica Citada a pessoa de Eletromecânica Refrigeração Comércio E Construções 
Ltda - Me, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da 
Ação Ordinária, sob nº 0802131-90.2015.8.20.5001, proposta por Banco Do Brasil S/A em face de Eletromecânica Refrigeração 
Comercio E Construções Ltda - Me , Antonio De Azevedo Santos E Ivone Antunes De Macedo em tramitação por este Juízo, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1102-b c/c art. 188 todos do CPC), proceder o pagamento do montante exigido no valor 
de R$ 126.698,22 (cento e vinte e seis mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) mais correção monetária 
(IGPM a incidir a partir da data do vencimento da obrigação) e juros moratórios (contados da citação), cientificando-lhe de que 
cumprido o mandado ficará isenta de custas e de honorários advocatícios, sendo que na hipótese de não pagamento poderá 
oferecer embargos no mesmo prazo. Advirta-se que se não forem opostos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, 
automaticamente, o título executivo judicial. Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Dado e 
Passado nesta Cidade de Natal, aos 08 de maio de 2020. K-24/06

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 extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. LUIZ BARBOSA, e a Sra. MARIA DA PENHA FREIRE BARBOSA, brasileiros, casados sob o regime de 
comunhão universal de bens, comerciantes, ele, portador do CPF/MF n° 522.809.854-20, portador do RG n° 185.806, ela, 
portadora do CPF/MF n° 966.227.504-59, portadora do RG n° 644.493, residentes e domiciliados na Av. Baía dos Golfinhos, 
938, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Sidcley Leite da Silva, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 12.785, com escritório profissional na Avenida Antônio Florêncio, n° 600, Tibau 
do Sul-RN, CEP 59.178-000. 
Área objeto da usucapião: ‘terreno urbano localizado na Rua dos Bem-ti-vis, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 169,65m² (cento e sessenta e nove metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, números 1.0101.002.03.1714.0000.3 e 
1.0101.002.03.1733.0000.6, e sequenciais números 1.0007466 e 1.0025928, CEP: 59.178-000.  Tendo as seguintes 
descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Iniciando-se por P1 estendendo-se por 22,70m até o 
P2, tendo como confrontante Pousada Praiana de Propriedade de Jacqueline Lima Macedo, CPF: 474.775.204-87; P2 
estende-se por 10,83m até o P3, tendo como confrontante Pablo Cristian Nazareno Regidor, CPF: 014.324.304-75; P3 
estende-se por 7,07m até o P4; tendo como confrontante Rua dos Bem-Ti-Vis, P4 estende-se por 11,16m até P5, tendo como 
confrontante Rua dos Be,-Ti-Vis, P5 estende-se por 4,04m até o P6, tendo como confrontante Rua dos Bem-Ti-Vis, P6 
estende-se por 2,97m até P7, tendo como confrontante Rua dos Bem-ti-Vis, P7 estende-se por 1,15m até o P1, tendo como 
confrontante Rua dos Bem Ti Vis; Encerrando uma área de 169,656m² de superfície.     Imóvel não registrado junto ao registro 
de imóveis de Tibau do Sul/RN. O valor atribuído a este imóvel é R$ 46.259,89. Os requerentes alegam o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.  
 Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam  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, 24/06.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Bo
ats a música autoral em Pau dos Ferros   

Nathallya Macedo
Subeditora do Online

Nascida há cerca de nove 
anos, a banda Boats pode ser 
considerada uma resistência 
cultural em Pau dos Ferros, 
no Oeste potiguar. A cidade 
pequena não dita o tamanho do 
talento do grupo, que tem letras 
autorais nada clichês, além de 
já ter tocado em vários outros 
lugares do estado e também do 
Nordeste.  

A história da Boats começa 
com Dois Barcos, um duo 
fundado pela vocalista Júlia 
Ferreira e um amigo. “Rudrigo 
e eu gostávamos muito de tocar 

violão, então começamos a fazer 
apresentações de covers em 
pequenos eventos. Depois de um 
tempo, surgiu a necessidade de 
compor”, narrou Júlia. 

Atualmente formada por 
Júlia (voz e guitarra), Gabriel 
Nogueira (baixo), Anny 
Fernandes (guitarra) e José 
Shirley (bateria), a banda tem 
uma bagagem musical rica em 
referências de indie rock. “Nosso 
som é bastante influenciado por 
The Smiths, Cage The Elefant, 
The Strokes, Two Door Cinema 
Club... também adoramos 
Vivendo do Ócio, Selvagens à 
Procura da Lei e Moptop”.  

Apesar das inspirações 

clássicas, a Boats traz 
novas texturas de arranjos 
instrumentais e uma pitada 
de sotaque. “Somos artistas 
locais e gostamos de valorizar 
esse aspecto, é algo bastante 
singular e que, ao mesmo 
tempo, gera identificação 
para quem escuta. Por isso, 
admiramos demais os nossos 
colegas da terra, como as 
bandas Fukai, Demonia e Mad 
Grinder”, celebrou.  

Aliás, o primeiro álbum 
do quarteto apresenta críticas 
sociais em entrelinhas 
quase gritantes. Intitulado 
“Manifesto dos Sentimentos 
(In)Compreensíveis” e lançado 

em 2017, o disco possui 11 
composições que expressam 
reflexões sobre relacionamentos 
românticos e exaltam 
questionamentos acerca de 
desigualdades existentes na 
sociedade.   

CANÇÕES DE ISOLAMENTO   
Neste mês, a Boats 

participou da coletânea 
“Nightbird Apresenta: Canções 
de Isolamento”, promovida por 
um selo de fomento à produção 
cultural no estado. O grupo 
teve duas versões acústicas 
escolhidas para o projeto: “Azul” 
e “O Que Eu Fiz de Errado?”. 
“É uma ótima iniciativa, uma 

maneira de vestir a camisa 
da cena artística potiguar e 
espalhar a arte independente”, 
afirmou a vocalista. 

PRÉ E PÓS-PANDEMIA  
Antes do período de 

pandemia da Covid-19, a banda 
já tinha músicas escritas para 
um novo EP, que deveria 
ter sido gravado durante o 
mês de abril. “Agora estamos 
tentando fazer a pré-produção 
de forma online e continuamos 
ensaiando, cada um em sua 
casa. Esperamos que tudo 
melhore em breve para lançar o 
trabalho e fazer uma turnê pelo 
Nordeste”, planejou. 

Júlia Ferreira, vocalista da banda, fala sobre a tentativa 

de valorizar a cultura local através do indie rock 



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Cenário
Uma matéria publicada 

nesta terça pelo El País Brasil, 
intitulada “Febre dos testes 
rápidos para furar a quarentena 
pode estimular o comportamento 
de risco” mostra uma situação 
perigosa e que vem acontecendo 
aqui mesmo em Natal.

ATENÇÃO
A reportagem explica que os 

chamados testes rápidos, como 
os que estão sendo realizados 
nesta capital, “não são capazes 
de dizer se uma pessoa está ou 
não infectada e transmitindo o 
vírus naquele momento”, apenas 
mostra se você já tem anticorpos 
gerados pelo contato com o vírus.

EXPLICANDO
Ou seja, se você fez o teste 

disponibilizado pela Prefeitura 
de Natal e deu negativo signifi ca 
que você, na verdade, ainda pode 
pegar a doença. “Os rápidos olham 
sempre para uma fotografi a do 
passado: detectam se a pessoa 
já teve contato com o vírus em 
algum momento e se produziu 
anticorpos contra ele”, diz o jornal.

ASSUSTADOR
Mas o detalhe mais 

importante é que “o negativo 
do teste rápido também é o 
resultado de pessoas que, 
naquele momento, estão 
infectadas com o vírus e 
transmitindo”, mesmo que sem 
sintomas, “já que o organismo 
ainda não teria tido tempo de 
desenvolver os anticorpos que 
seriam acusados no exame”.

RESULTADO
E qual o grande problema 

disso? É que a maioria das 
pessoas que testa negativo nos 
exames rápidos tem a falsa 
impressão de que está livre da 
covid19. E isso tem estimulado 
o “comportamento de risco” e 
provocado “furos” na quarentena.

VÍRUS PRESENTE
“O único teste capaz de 

detectar a presença do novo 
coronavírus durante a infecção é 
o chamado RT-PCR, feito a partir 
de uma amostra respiratória do 
paciente com sintomas da doença 
e processado em laboratório”, 
afi rma o El Pais.

NECESSÁRIO
Portanto, é preciso que o 

poder público, no caso daqui 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, reforce essa informação 
à população. Deixe claro 
que o resultado negativo do 
teste rápido pode indicar a 
suscetibilidade à doença ou 
até mesmo a infecção presente 
naquele momento.

RÁPIDAS 
•O tenista número 1 do mundo, o 

sérvio Novak Djokovic, testou positivo 
para a Covid19, após organizar 
um torneio de tênis em Belgrado, 
indo contra as recomendações de 
epidemiologistas. Outros tenistas 
também foram infectados.

•Deu em Guilherme Amado, de 

Época: “Agitado e chorando, Wassef 
desperta preocupação”.

•O subprocurador do TCU Lucas 
Furtado requisitou que a Corte de 
Contas analise se houve participação 
do Itamaraty na ida do ex-ministro 
da Educação Abraham Weintraub 
aos Estados Unidos. Ele acredita que 
a alteração na data de exoneração 

‘confi rma fraude’.

•Paralisadas por causa da 
pandemia, as fi lmagens de algumas 
superproduções do cinema estão 
voltando. Entre elas: ‘Avatar 2’, que já 
está sendo rodado na Nova Zelândia, 
onde a proliferação do coronavírus 
está controlada, ‘Jurassic World 3’, na 
Inglaterra, e ‘The Batman’.

ECO
As reclamações nos 

bastidores políticos sobre a 
ausência total da governadora 
Fátima Bezerra nas coletivas de 
imprensa para falar sobre dados 
e estratégias de combate ao novo 
coronavírus ganharam voz na 
Assembleia Legislativa.

SOLIDÁRIA
O deputado José Dias chamou 

atenção, em pronunciamento na 
sessão remota da ALRN, para 
o fato de a governadora não 
estar atuando presencialmente 
durante a pandemia. Na opinião 
do parlamentar, Fátima não 
precisa ir aos hospitais, mas, 
munida de toda a proteção 
possível, deve ser solidária à sua 
equipe que está trabalhando.

SUPERANDO
O deputado estadual 

Hermano Morais está, aos 
poucos, voltando às atividades 
remotas da Assembleia 
Legislativa do RN, enquanto 
continua em processo de 
recuperação da Covi-19.

A pauta escolhida para 
o retorno foi uma reunião 
extraordinária da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
(CCJ) e da Comissão Especial 
contra o novo coronavírus.

NEVALDO ROCHA
O deputado Kelps Lima 

(SDD) ressaltou, na sessão 
remota da Assembleia 
Legislativa, nesta segunda-
feira (22), a homenagem que 
pretende fazer ao empresário 
Nevaldo Rocha, fundador dos 
Grupos Guararapes e Riachuelo, 
falecido no último dia 17. Ele 
se referiu ao Projeto de Lei 
apresentado à Casa, dando o 
nome do empresário à RN-160. 
A via pública abriga a fábrica 
Guararapes.

ANTES TARDE QUE NUNCA
Finalmente uma providência 

contra esse descalabro. “O juiz 
federal Renato Borelli, da 9ª Vara 
Federal Cível do Distrito Federal, 
determinou que o presidente 
Jair Bolsonaro está obrigado 
a utilizar máscara de proteção 
contra o novo coronavírus em 
todos os espaços públicos. Caso 
a ordem seja descumprida, foi 
estabelecida uma multa diária de 
R$ 2 mil”.

CEDO DEMAIS
No mundo, novos surtos de 

covid-19 estão obrigando países 
a recuarem após reabertura de 
indústria, comércio e lazer. É o 
caso de Coreia do Sul e Irã, que 
vivem a segunda onda. Alemanha 
e Portugal também voltaram a 
impor restrições. É bom o Brasil 
prestar atenção nos exemplos...

Já em plena atividade como ministro das Comunicações, Fábio Faria 
recebeu nesta terça a visita do presidente da Anatel, Leonardo Euler

Deputado estadual Hermano Morais 
já voltou às atividades na Assembleia Legislativa, 
enquanto se recupera do coronavírus

A super e bela Marília Navarro tem dado atenção 
redobrada a sua Beat.co, marca de roupas fi tness que 
já é sucesso em Natal e tem conquistado ainda mais 
clientes durante a quarentena graças as adaptações 
realizadas pela empresa para o momento  
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

 O dia pode começar um pouco tenso por causa da 
briguinha da Lua com Urano no meio da madrugada 
e convém acordar com um pouco mais de paciência. 
Mas isso logo vai perder força e o dia promete ser bem 
positivo para o seu signo. 

Explore a diplomacia que herdou do seu signo e levante 
da cama com um pouco mais de paciência. O recado 
é da Lua, que se desentende com Urano e traz vibes 
tensas para o seu Horóscopo. O dia pode começar com 
contratempos para seus interesses e um astral nervosinho.

A Lua treta com Urano, que continua a leeeenta 
caminhada pelo seu signo, indicando altos e baixos 
logo no início dessa quarta-feira. Isso signifi ca que você 
pode ter imprevistos em casa ou confl itos com a família. 
Controle a impaciência para resolver as coisas.

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode enfrentar 
alguns confl itos com os parceiros nesta quarta, ainda 
mais se agir de forma autoritária, querendo impor as suas 
vontades e opiniões. A Lua percorre sua Casa 10 e treta 
com Urano no começo do dia.

Nem tudo pode fl uir como você espera nas primeiras 
horas do dia, culpa da Lua e de Urano, que se estranham 
no céu durante a madrugada. Convém adotar a calma 
como lema, escolher bem as palavras para não arranjar 
atritos e não deixar que a negatividade alheia chegue.

Você pode se irritar um pouco com os compromissos 
de rotina, ainda mais se tiver que fazer sempre a mesma 
coisa. Quem cutuca sua rebeldia com vara curta é a Lua, 
que começa o dia mal-humorada e briga com Urano, 
deixando seu signo com pavio curto e impaciente.

Tensões podem marcar presença no início do dia e 
convém pegar mais leve para não se estressar logo 
cedo. A Lua se estranha com Urano e revela que talvez 
precise rever alguns planos, sobretudo se envolvem 
suas fi nanças. 

O dia pode começar meio fracassado e nem tudo terá 
a clareza e agilidade que deseja. A Lua se estranha 
com Urano, sinal de que pode se ver às voltas com 
sensações de insatisfação ou irritação. Mas as coisas 
devem fl uir melhor a partir da metade da manhã.

Seu lado confi ante e decidido dá as cartas hoje e você 
vai lutar com muita determinação pelos seus objetivos. 
Com a Lua em seu signo, você não medirá esforços para 
se destacar no trabalho e batalhar pelo que quer. Porém, 
será preciso ter mais jogo de cintura nas primeiras horas.

O astral tende a fi car tenso nas primeiras horas do dia, 
principalmente no lar. Culpa do aspecto arrastado que 
a Lua vai fazer com Urano logo no inicio desta quarta. 
Quem trabalha com parentes ou precisa resolver 
assuntos domésticos com familiares.

A Lua segue o rolê no signo anterior ao seu, o famoso 
inferno astral, e também se estranha com Urano logo 
cedinho, pedindo para você pegar mais leve na teimosia, 
melhorar o humor e não se indispor com quem pensa 
diferente. Hoje, o desejo de fugir de barulho.

Tensões da Lua com Urano em plena madrugada 
podem repercutir no astral das primeiras horas do dia 
e convém você ligar suas antenas! Evite julgamentos 
precipitados e procure ter cuidado com mal-
entendidos. 

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)

CNN Brasil usa e abusa de cores berrantes
A CNN Brasil, seguindo o modelo americano 

e como obrigação, tem um padrão meio 
exagerado de ser, em se tratando de cores. E 
luzes. Trabalha sempre com tons muito fortes.

Isso poderia ser amenizado nos fi gurinos 
das suas apresentadoras. Mas não. Parece que 
também por aí a ordem é carregar na tinta e 
chamar atenção. Quase um festival.

Na Globo, lá atrás, nos tempos do Boni, isso 
dava um problema daqueles, tanto que até foi 
assunto de um dos seus famosos memorandos, 
determinando como tudo devia funcionar, em se 

tratando de roupas e cenários. Olha só:  

a)  Contrastes fortes são rigorosamente 
proibidos em qualquer caso. Cores básicas e tons 
“pastel” são fundamentais; 

b)  Evitar o uso de xadrez e listrados, dando-
se preferência a cores lisas;

c)  Evitar estampados de forma geral e, 
quando necessários em alguma produção, evitar 
o uso desse tipo de vestuário na mesma cena.

Uma aula. Simples assim. O mais é questão 
de gosto.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

Bate-Rebate

EXPLICAÇÃO
Não chegou a ser um 

desabafo, mas diante de algumas 
informações contraditórias, 
Rachel Sheherazade usou as 
mídias sociais para alguns 
esclarecimentos.

E dizer que está cumprindo 
normalmente seu contrato com o 
SBT.

FINAL, AO VIVO
Confi rmada para este próximo 

sábado, 22h30, a fi nal do “Made 
in Japão” na Record com o 
anúncio do ganhador do prêmio 
de R$ 500 mil.

As últimas provas foram 
disputadas, mas o vencedor só 
agora terá seu nome revelado. 
Será a primeira vez da Sabrina 
Sato, ao vivo, no comando de um 
programa.

ESCALAÇÃO PROIBIDA
Ainda em relação ao manual 

de conduta elaborado pela 
dramaturgia da Globo para esses 

tempos de pandemia, um item 
envolve o transporte de animais.

Até segunda ordem, cachorros, 
gatos, galinhas, porcos... não 
poderão mais “trabalhar” nas 
novelas.  

BRIGA INGLÓRIA
Alguns fatores têm 

contribuído para este mau 
momento do SBT. Falta de 
produtos e mudanças frequentes 
na programação entre os 
principais.

Mas pode dar certo um 
programa, “Triturando”, à tarde, 
com o tema: “O que você prefere? 
Garota de Programa, ‘Sugar 
Daddy’ ou Mulher de Bordel?”.

AMANHÃ
A Band caprichou no número 

de chamadas do programa 
“Na Linha de Frente”, estreia 
desta quinta-feira, às 22h45, 
com apresentação de João 
Paulo Vergueiro e produção da 
Medialand. 

POR OUTRA
Sheherazade informou que tem 
férias vencidas e, em acordo 
com a direção de jornalismo, 
tem escalonado os seus afas-
tamentos. Dividindo-se entre a 
redação e seus fi lhos.Por outra, 
se alguém não sabe, desde 
que o SBT existe, nunca, em 
tempo nenhum, ninguém teve 
seu contrato rescindido. Os 
compromissos sempre foram 
cumpridos até o fi m.

Reprodução Instagram
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“Em Nome da Justiça”, do 
Luiz Bacci, com exibição nas 

noites de quinta, 22h30, tem mais 
quatro episódios para completar 

a temporada. Palmeiras x 
Corinthians, fi nal do Brasileiro de 

1994, é o jogo da Band, domingo, na 
faixa “Você Torceu Aqui”. Um 

estudioso das coisas do futebol, Fabio 
Piperno está com seu novo livro 

totalmente escrito... Com o título 
defi nido, “99 Dias para o Tri”, falta 

agora acertar detalhes do lançamento.
 André Antunes, especialista 
em mercado fi nanceiro e bolsa de 

valores, será o apresentador de 
“Renda Extra”, novo programa da 
Rede TV!... Estreia em agosto, 

nas noites de segunda-feira. Ontem, 
terça, foi o primeiro dia da Carolina 

Ferraz na Record... Passou boa 
parte da manhã visitando todas as 
instalações da TV e conhecendo 
os seus novos companheiros do 

“Domingo Espetacular”.Bárbara 
Paz foi confi rmada em “Além da 

Ilusão”, de Alessandra Poggi, novela 
das 18h na Globo.
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O Cruzeiro pode ter novos 
problemas com a Fifa. Nesta ter-
ça-feira, o clube mineiro informou 
que recebeu mais duas ordens 
finais de pagamentos em proces-
sos que tramitam na Comissão 
Disciplinar da entidade. Os casos 
são relacionados com os atacantes 
Rafael Sóbis e Pedro Rocha, mas a 
direção cruzeirense esclareceu que 
nenhum deles envolve punições 
como perda de pontos e muito me-
nos rebaixamento de divisão, mas 
sim o impedimento de registro de 
atletas até que as pendências se-
jam pagas.

O primeiro caso é referente a 
Rafael Sóbis, contratado em 2016. 
O Cruzeiro possui três processos 
movidos pelo Tigres, do México. 
Em dois destes três já houve a 
condenação final e a ordem de 
pagamento foi enviada ao clube 
mineiro, com data de pagamento 

para o próximo dia 15 de julho. 
A quantia é de US$ 

2.286.840,00 (R$ 11.785.001,26 
na cotação atual), que contabiliza 

valor histórico da transação, mais 
juros e custos.

O Cruzeiro também recebeu 
ordem de pagamento no valor atu-

alizado de 395.619,00 euros (R$ 
2.311.611,92) ao Spartak Moscou, 
da Rússia, referente à negociação 
envolvendo Pedro Rocha, realiza-
da em 2019. O pagamento tem da-
ta de vencimento no próximo dia 6 
de agosto.

O time mineiro vai disputar a 
Série B do Campeonato Brasileiro 
pela primeira vez na história e co-
meçará a disputa com menos seis 
pontos na tabela de classificação 
depois de punição da Fifa pelo ca-
lote de uma dívida com o Al Wah-
da, dos Emirados Árabes Unidos, 
pela transferência de Denilson.

O Cruzeiro também reiterou 
que tem monitorado de perto as 
ações na Fifa, mantido diálogo 
direto com os demais clubes envol-
vidos, e que não tem medido esfor-
ços para que todas as pendências 
sejam resolvidas da melhor forma 
possível.

Um dos casos é o da contratação de Rafael Sóbis, em 2016, por R$  milhões

Cruzeiro recebe ordens de pagamentos 
da Fifa e corre o risco de nova punição

Crise

Pedro Vilela / Agencia i7

Macaíba conclui 
reforma do 
ginásio Edílson de 
Albuquerque

Obra

O ginásio poliesportivo 
Edílson de Albuquerque Be-
zerra, em Macaíba, está com 
todas as obras de reforma 
concluídas. Os trabalhos fei-
tos pela Prefeitura de Macaí-
ba para revitalização do local 
incluíram uma série de ações, 
entre elas, troca de todo o te-
lhado e do piso, reforma dos 
banheiros, vestiários, salas e 
troca dos sistemas elétrico e 
hidráulico. 

As obras no ginásio fazem 
parte dos trabalhos da prefei-
tura para renovação das pra-
ças esportivas do município 
da Região Metropolitana. 

O ginásio Davi Florentino, 
na Vila São José entre outras 
quadras do município tam-
bém receberam as obras de 
reforma estrutural este ano.

A maior parte dos clubes bra-
sileiros decidiu apelar para a re-
dução de salário dos seus atletas 
como forma de evitar uma crise 
financeira ainda maior em razão 
do novo coronavírus. O problema, 
porém, é que as negociações para 
diminuição da folha salarial foram 
feitas de forma polêmica e, em al-
guns casos, elas podem também 
ter sido realizadas de forma ilegal, 
de modo a resultar em processos 
trabalhistas e até perda de jogador 
na justiça de forma gratuita.

Segundo advogados e o Sindi-
cato dos Atletas de São Paulo, de 
modo geral, a visão é que os diri-
gentes deixaram diversas brechas 
jurídicas que podem acarretar em 
processos trabalhistas

Existem dois pontos que podem 
causar problemas para os clubes. 
A redução dos direitos de imagem 
abre brecha para processos traba-
lhistas. Os clubes que reduziram 
em mais de 25% também podem 
ter complicações jurídicas pelo fato 
de o acordo não ter sido feito pelo 
Sindicato. 

A Medida Provisória de Bol-

sonaro diz que o empregador po-
de fazer acordo individual com o 
funcionário para reduzir em mais 
de 25% se o salário dele for igual 
ou inferior a R$ 3.135,00 ou se o 
funcionário tiver diploma de nível 
superior e receber salário mensal 
igual ou superior a R$ 12.202,12, 
valor que representa duas vezes 
o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência 
Social. Caso a redução tenha sido 
de 25%, a negociação pode ser feita 
individualmente.

Ou seja, a negociação com atle-
tas que tiveram redução acima de 
25% do salário e que recebem men-
salmente R$ 12.202,12 pode não 
ter validade.  “O ideal para a re-
dução salarial seria uma negocia-
ção acertada com o sindicato, mas 
sabemos que isso é uma utopia no 
futebol brasileiro, infelizmente”, 
disse Eduardo Carlezzo, advogado 
especializado em direito desporti-
vo. Até o momento, nenhum clube 
paulista entrou em contato com o 
Sindicato dos Atletas do Estado de 
São Paulo para negociar a redução. 

“Sim, infelizmente não partici-

pamos desse acordo e isso é ruim 
para todos os envolvidos, pois 
dessa maneira esses acordos não 
são válidos”, explicou Guilherme 
Martorelli, advogado da entidade 
sindical paulista.

A maioria dos clubes informou 
que reduziu em 25% o salário dos 
atletas a partir de abril. O São 
Paulo cortou em 50% (informação 

não confirmada pelo clube) e seria 
um dos times que podem ter pro-
blemas futuro. Pessoas ligadas a 
atletas de outras agremiações e 
eles confirmaram que o time trico-
lor não é o único que fez redução 
acima dos 25%.

A redução sem valor legal sig-
nifica que o clube está pagando 
menos do que deveria aos jogado-

res neste período. “Não é porque 
estamos em uma pandemia que 
o clube pode reduzir salário. É 
preciso comprovar que não tem 
condições de arcar com o salário 
dos atletas e isso precisa ser bem 
justificado”, explica Leonardo An-
dreotti, advogado e presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito Des-
portivo.

De acordo com a Lei Pelé, se o 
clube passar três meses sem pagar 
o salário total ou parcial, o atleta 
poderá entrar na Justiça e pedir 
rescisão contratual. “Reduções não 
válidas são interpretadas como 
mera falta de pagamento de salá-
rio. 

Então, o atleta pode solicitar a 
rescisão indireta do contrato, uma 
vez que a Lei 9.615/98 determina 
que o não pagamento dos salários 
pelo período de três meses ou mais, 
dá ao atleta o direito de requerer a 
rescisão”, diz Martorelli. “Os atle-
tas podem alegar que não houve 
acordo para a redução e buscar sua 
liberação pela via judicial devido 
ao pagamento parcial do salário”, 
completou Carlezzo.

Redução dos direitos de imagem abre brecha para processos trabalhistas

Clubes brasileiros podem perder jogador 
de graça caso adotem redução de salário
Negociações para diminuição da folha salarial foram feitas de forma polêmica e, em alguns casos, elas podem também ter sido 
realizadas de forma ilegal, de modo a resultar em processos trabalhistas e até perda de jogador na justiça de forma gratuita

Direito
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