
Potiguar cria “cápsula” dentro do 
carro para continuar trabalhando
Natalense Jefferson Ferreira, de 60 anos, faz parte do grupo de risco, por ser hipertenso, mas não pretende 
parar de dirigir em aplicativo de transporte por causa da pandemia porque não é aposentado e precisa 
pagar as contas. “Como não posso parar, preciso do sustento de cada dia”, afirma ele, ao Agora RN

Criatividade 04

Ministério da Saúde 
revoga portaria que 
liberava verba para UTIs

Oito dias após sanção, 
Bolsonaro libera crédito 
para auxílio a estados

Confira programação
de lives para curtir o
fim de semana em casa

Teve auxílio negado? 
Contestação poderá
ser feita por aplicativo

Governo tira dinheiro
do Bolsa Família para 
aplicar em propaganda

Quase metade da água 
tratada no RN se perde na 
distribuição, diz estudo

Na rede privada,
ocupação dos leitos
está em 71%, diz Sesap

PF faz operação no RN 
contra pornografia 
infantojuvenil

Secretaria Estadual de Saúde 
disse que portaria não 
correspondia ao real número 
de leitos que existem no RN

Previsão é que a primeira das 
quatro parcelas seja repassada 
até terça-feira (9).  RN espera 
quase R$ 1 bilhão

Nesta sexta, Marcelo D2 (foto) 
faz apresentação a partir das 
20h, com transmissão também 
pelo canal Multishow

Além permitir novo pedido, 
Caixa se comprometeu a 
substituir ‘Dados Inconclusivos’ 
por ‘Realize Nova Solicitação’

Dinheiro poderia comprar 1.263 
respiradores hospitalares – ao 
custo de R$ 66,4 mil cada

Índice de desperdício é
causado por falhas, “gatos”
e erros em hidrômetros

Em Natal, alguns hospitais 
particulares já estão operando
com a capacidade máxima

Investigações apontam que  
usuários estavam disseminando 
pornografia por meio da GigaTribe
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A
Reabertura da economia só vai acontecer 
com 30% dos leitos livres, decreta Fátima
Governadora do Rio Grande do Norte editou novo decreto que não só prorroga isolamento como endurece as regras. Entre as 
novas medidas, está o fechamento das orlas. Além disso, nesta quinta, polícia começou a intensificar fiscalização do isolamento
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Diante da curva ascenden-
te dos casos do novo coronaví-
rus no Rio Grande do Norte, 
assunto que ganhou espaço 
até na grande imprensa, não 
resta dúvida que se tornou 
absolutamente necessário um 
endurecimento nas regras de 
isolamento social.

Na verdade, ele já deveria 
ter iniciado há mais tempo, se-
guindo a orientação do comitê 
científi co do Consórcio Nor-
deste, que prescreveu a recei-
ta mais amarga para Natal e 
Mossoró, mas que, no caso da 
capital, compreende uma ação 
coordenação com os municí-
pios da região metropolitana.

Há muito em jogo nessa 
ação desencadeada.

Dependerá de seu sucesso 
e da adesão da população o re-
torno gradativo às atividades 
normais, conforme determina 
o decreto editado pela gover-
nadora Fátima Bezerra, que 
prevê o retorno gradual já no 
próximo dia 17 de junho para 
todo o Estado, caso a situação 
da pandemia melhore.

A responsabilidade de cada 
pessoa nesse processo é absolu-
ta, pois, se o isolamento mais 
rigoroso não for mantido, de-
sacelerando a velocidade de es-
palhamento do vírus, além das 
mortes inevitáveis decorrentes, 
toda a estratégia de volta às 
atividades normais de todos os 
segmentos ainda não reabertos 
estará comprometida.

Hoje, 45% das ativida-
des vinham sendo mantidas, 
desde que preservados pro-
tocolos de distanciamento e 
uso de máscaras. No entanto, 
aglomerações recorrentes no 
comércio popular e nas agên-
cias da Caixa para o saque do 
benefício social do governo, no 
início de sua liberação, reve-
lam agora suas consequências 
trágicas.

O crescimento vertigino dos 
contágios chegou ao ponto em 
que já não é mais suportável, 
expondo as defi ciências históri-
cas do sistema de saúde.  

Para que o plano de retoma-
da gradual das atividades faça 
algum sentido no Rio Grande 
do Norte, é preciso a união de 
todos neste momento.  

Não há alternativa fora 
disso.

Quase três meses após o início da pandemia, o governo re-
solveu ofi cializar a antecipação do recesso escolar e criar 
aplicativos para o estudante da rede pública estadual 

poder acessar algum conteúdo. O governo instituiu programas 
de ensino na TV Assembleia, TVU e TV Futura, mas não fez 
campanha divulgando, o que terminou anulando a iniciativa. 
As aulas do ensino estadual foram suspensas a partir de 18 de 
março e somente no fi m de abril, começo de maio, que a Secre-
taria de Educação publicou a primeira portaria orientando as 
escolas, ainda assim com muitos vácuos e pouca clareza sobre o 
pretendido. O que foi feito antes disso foi por iniciativa das pró-
prias escolas e alguns professores. Em síntese, demora e tempo 
perdido. Tempo que não volta mais.

Claro que o ineditismo da situação epidêmica deixou a todos 
atordoados. Mas iniciativas proativas puderam ser vistas e imita-
das não só em estados avançados no Brasil, como São Paulo, mas 
em países que já passaram pelo pior dessa crise, como os europeus 
e o já distante chinês. Aqui no RN, há algo mais grave: o servilis-
mo do atual governo do PT ao sindicato dos professores, nessa cri-
se sanitária, ajudou a aprofundar ainda mais o abismo histórico 
que separa estudantes de um ensino de melhor qualidade.

Pressionado por um espírito de autopreservação do Sinte 
RN, o governo estadual represou as medidas de ensino à dis-
tância o máximo que pode, não oferecendo uma resposta ágil à 
suspensão das aulas. Há um entendimento embutido na cate-
goria de professores de que existe risco de que a adoção de tec-
nologias de ensino à distância possa representar um caminho 
sem volta, com a diminuição de vagas para docentes no setor no 
médio e longo prazo.

EDITORIAL
sdfdsfdsf ►  Dsdfsdfdsfdsf

redacao@agorarn.com.br

EDUCAÇÃO QUE ATRASA 
AINDA MAIS O ESTADO

TODOS PELO 
ISOLAMENTO

“

EDUCAÇÃO DISTANTE
Além da demora em agir 

em prol da educação pública 
estadual, a Secretaria de 
Educação patina na preparação 
para o retorno às aulas no 
pós-pandemia. Desconhece-se 
plano pós-pandêmico.  Como se a 
burocracia, por si só, já não fosse 
um fator preocupante, a demora 
em planejar vem como mais um 
problema.

IMPROCEDENTE
Em resposta às críticas do 

prefeito Álvaro Dias, que declarou 
que o governo estadual está sendo 
omisso em relação à pandemia, 
a governadora Fátima Bezerra 
divulgou que o Estado faz sua 
parte e ainda ajuda o município. 
Citando o “pacto pela vida”, 
parceria com as prefeituras, 
disse que o governo até empresta 
equipamentos para o sistema 
de saúde municipal, como 40 
monitores, 11 respiradores e 30 
bombas de infusão, já devolvidas.

RECRUDESCIMENTO
Seguindo as orientações do 

Comitê Científi co local, Fátima 
reuniu as forças de segurança 
para tratar do endurecimento da 
fi scalização do isolamento. “Elas 
estarão nas ruas, em parceria 
com os municípios do RN, porque 
agora vamos estabelecer um 
maior rigor no cumprimento dos 
decretos. A palavra de ordem é o 
Pacto Pela Vida”, reforçou.

ARTICULAÇÃO
Antes de publicar o novo 

decreto, a governadora 
conversou com os chefes dos 
demais poderes e órgãos do 
Estado, com os secretá rios 
Aldemir Freire (Planejamento 
e Finanças) e Carlos Eduardo 
Xavier (Tributação) e com o 
secretá rio adjunto de Saúde, 
Petrô nio Spinelli. Também 
presentes o professor Ricardo 
Valentim, integrante do Comitê  

Natal clama por melhor condição de vida, 
norteada por reestruturação do serviço 
público e geração de emprego e renda”

Afrânio Miranda
Empresário e pré-candidato a prefeito de Natal pelo Podemos
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje é o Mundial do Meio 
Ambiente (1972); Dia Internacional 
de Luta contra a Pesca Ilegal, Não 
Declarada e Não Regulamentada 
(2018).

>> Nessa data, em 1938 – há 82 
anos –, a seleção brasileira de futebol 
vencia a Polônia, por 6 a 5, na estreia 
da Copa do Mundo da França.

>> A Secretaria de Educação 

do Estado lança, hoje, aplicativos 
para interação com estudantes, 
professores e servidores – quase três 
meses após a suspensão das aulas.

>> Iniciam nesta sexta as 
inscrições da 1ª Exposição 
Agropecuária Virtual do Rio Grande 
do Norte, que podem ser feitas até 20 
de junho.  

>> Ocorre nessa sexta live 

sobre como o bairro da Zona Oeste 
de Natal pode combater o novo 
coronavírus, numa parceria entre 
a Universidade Estácio de Sá e a 
Associação dos Empresários do 
Bairro do Alecrim (AEBA), às 15h.

>> O Proerd está de volta com 
mais live da Banda Geração, hoje, 
às 18h, transmitida pelos canais do 
Youtube e Facebook da PMRN.

>> A Semurb recebe, na manhã 
dessa sexta, lixos eletrônicos em 
drive-thru no Palácio dos Esportes e 
Ginásio Nélio Dias.

>> No Youtube da Prefeitura do 
Natal, às 9h, transmite-se live com 
temática “A importância dos parques 
urbanos na retomada do turismo”.

>>Idema transmite no YouTube 
roda de conversa, às 14h, sobre 
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Cientí fi co local, e Caroline Maciel, 
procuradora da República.

PREFEITO MÉDICO
Na pré-campanha mais 

diversifi cada que podia esperar, 
o prefeito Álvaro Dias tem 
feito bem seu dever de casa, 
inclusive com visitas – ele é 

médico – às unidades de saúde. 
Juntamente com integrantes 
do Comitê Científi co Municipal, 
Álvaro reuniu-se nesta semana 
com a equipe médica da 
unidade de Felipe Camarão, 
na Zona Oeste, para discutir 
o protocolo de manejo para 
síndromes gripais.

PRESTANDO CONTAS
Por falar em Álvaro, é 

demasiada a atenção dada pelo 
prefeito à “prestação de contas” da 
Secretaria de Serviços Urbanos 
(Semsur), alvo, em passado 
recente, de ações policiais, 
inquéritos e suspeitas diversas.

GUARDA EM DIA
Ainda sobre Álvaro: no 

aniversário de 29 anos da 
Guarda Municipal, fez questão 
de dizer que foi em sua gestão 
que a Prefeitura criou o plano 
de cargos e carreiras da 
categoria, um sonho antigo. 
“Também entregamos novas 
viaturas, armas, equipamentos 
e seguimos fi rmes com o 
compromisso de continuar 
investindo na guarda”, 
declarou.

EXPECTATIVA
A prefeita de Mossoró, 

Rosalba Ciarlini, não tem 
dúvida de que a CPI da Arena 
foi criada com o objetivo político 
de difi cultar sua reeleição. 
Aliados da ex-governadora 
em Mossoró temem que o 
resultado das investigações 
possa resultar na inviabilidade 
de sua candidatura.

ESTADO DE DIREITO
O deputado federal Walter 

Alves (MDB) endossou nota 
do MDB nacional em defesa 
da Constituição e do Estado 
Democrático de Direito. “Há 
que se buscar serenidade 
e equilíbrio em meio a 
turbulências. Evitar confrontos 
e condenar atos de violência. 
Cada poder constituído precisa 
chamar a responsabilidade 
para si. Cumprir seu papel 
de Estado para servir o povo 
brasileiro”, diz. “Nosso foco tem 
de ser o combate à Covid-19 e 
a construção de uma agenda 
pós- pandemia para promover 
a recuperação econômica”.
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O médico psiquiatra Daniel 
Sampaio, pré-candidato do PSL à 
Prefeitura de Mossoró, cobra do Go-
verno do Estado a abertura de mais 
leitos em unidades de saúde para 
atender pacientes com a Covid-19 
no município. De acordo com ele, a 
governadora Fátima Bezerra não 
cumpriu até agora “nem metade” de 
uma suposta promessa feita a Mos-
soró, de que determinaria a abertu-
ra de 170 novos leitos na cidade.

O compromisso da governa-
dora, segundo Daniel Sampaio, 
foi assumido por ela no dia 30 de 
março, durante uma videoconfe-
rência. Ele não disse quem teria 
participado desse encontro virtual. 
Na ocasião, Fátima teria prometido 
os 170 leitos dedicados a pacientes 
com o novo coronavírus. Desde en-
tão, o médico psiquiatra afirma que 
foram abertos apenas 72 leitos em 
Mossoró, sendo que parte deles foi 
em parceria com a prefeitura e par-
te após o Estado receber doações de 
equipamentos por empresários.

Em todo o Rio Grande do Norte, 
de acordo com a Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap), foram 
abertos 309 leitos desde o início da 
pandemia de coronavírus. Desse to-
tal, 182 são leitos críticos (tratamento 
intensivo) e 127 são leitos clínicos ou 
de estabilização. Não está disponível, 
porém, um detalhamento claro de on-
de estão espalhados esses leitos.

O Sistema Regula RN, criado 

em parceria com o Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (Lais/UFRN), 
apresenta até números divergen-
tes. Segundo a plataforma, são 227 
leitos críticos, mas alguns hospitais 
aparecem sem o detalhamento de 
informações.

“A governadora Fátima Bezerra 
também prometeu reabrir o Hospi-
tal da Polícia Militar, em Mossoró, 
mas não cumpriu até agora, mes-
mo um grupo de empresários tendo 
bancado do próprio bolso a obra de 
restauração da parte física”, afirma 
o médico e pré-candidato a prefeito.

O médico ressalta, ainda, que 

o colapso no sistema de saúde de 
Mossoró poderia ter sido evitado 
ou ao menos adiado caso o governo 
Fátima Bezerra tivesse instalado 
leitos críticos em outros municípios 
das regiões Oeste e Central. Segun-
do ele, 60% dos pacientes que ocu-
pam leitos em Mossoró moram em 
outras cidades.

“Poderia ser diferente se o go-
verno tivesse implantado leitos 
de UTI nos hospitais regionais 
Hélio Marinho, em Apodi; no Dr. 
Agnaldo Pereira, em Caraúbas; e 
no Nelson Inácio dos Santos, em 
Assú. Os pacientes da região estão 
vindo todos para Mossoró”, afirma 
Daniel Sampaio.

Leito de tratamento intensivo (UTI) no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró

Pré-candidato a prefeito pelo PSL 
cobra abertura de mais mais leitos
Médico Daniel Sampaio, que será candidato a prefeito de Mossoró, diz que 
governo Fátima Bezerra não cumpriu “nem metade da promessa” sobre leitos

Mossoró

Sesap / Divulgação

Presidente estadual do PSL, 
partido que elegeu o presidente 
Jair Bolsonaro em 2018, Daniel 
Sampaio afirma que será candi-
dato a prefeito de Mossoró nas 
próximas eleições municipais, mas 
ressalta que seu partido concorda 
em dialogar com o Partido Pro-
gressistas, ao qual é filiada a atual 
prefeita, Rosalba Ciarlini.

“Também estamos abertos 
para dialogar com vários outros 
partidos, menos com as siglas de 
esquerda, como é o caso do PT”, 
diz Daniel Sampaio, rechaçando 
uma composição com a deputada 
estadual Isolda Dantas, que é a 
pré-candidata petista em Mossoró.

Segundo o presidente estadual 
do PSL, a legenda tem conversado 
com partidos ligados à centro-direi-
ta, como PSC, Patriota, PV, Repu-
blicanos e Democracia Cristã, além 
do Progressistas.

O médico psiquiatra afirma, 
também, que tem apoio irrestri-
to da executiva nacional para a 
candidatura. “Nossa candidatura 

faz parte do projeto do partido de 
disputar as principais prefeituras 
do País. O projeto majoritário é ir-
reversível”, afirma o pré-candidato.

Médico Daniel Sampaio, pré-candidato a prefeito de Mossoró em 2020 pelo PSL

Presidente Bolsonaro editou MP Special Counsel Robert Mueller 

Daniel confirma candidatura, mas diz 
conversar com Rosalba e outros partidos
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Bolsonaro abre 
crédito de socorro 
de R$ 60 bilhões 
para estados

Justiça Eleitoral 
autoriza partidos a 
fazer convenções 
pela internet

Após oito dias Pandemia

Oito dias após sancionar 
o socorro a estados e muni-
cípios, o presidente Jair Bol-
sonaro autorizou a abertura 
de um crédito extraordinário 
para efetivar a liberação dos 
R$ 60,2 bilhões aguardados 
por governadores e prefeitos 
para fazer frente aos gastos 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. A medida provi-
sória foi publicada nesta quin-
ta-feira (4) em edição extra do 
Diário Oficial da União.

A previsão é que a pri-
meira das quatro parcelas 
seja repassada até terça-feira 
(9). Esse é o prazo que o Te-
souro Nacional solicitou para 
conseguir operacionalizar o 
pagamento após a edição da 
medida provisória. As demais 
prestações devem ser repas-
sadas a cada 30 dias.

RIO GRANDE DO NORTE
A verba total que será 

destinada ao Rio Grande do 
Norte será de cerca de R$ 946 
milhões. Desse valor, R$ 597 
milhões serão encaminhados 
para o Governo do Estado e 
R$ 349 milhões serão ratea-
dos entre os 167 municípios.

Com relação à verba do 
Governo do Estado, R$ 442 
milhões serão enviados para 
uso livre. O dinheiro poderá 
ser usado, por exemplo, para 
pagar salários dos servidores 
e demais despesas. O restan-
te (R$ 155 milhões) deverá 
ser aplicado obrigatoriamen-
te em ações de enfrentamen-
to ao novo coronavírus.

Entre os municípios, R$ 
299 milhões serão de livre 
aplicação e R$ 50 milhões de-
verão ser investidos apenas 
na saúde. O maior valor será 
destinado a Natal, que vai re-
ceber R$ 88,1 milhões.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) autorizou nesta 
quinta-feira (4) que as con-
venções partidárias para as 
eleições municipais de 2020 
sejam realizadas por meio 
virtual. A medida, definida 
após uma consulta feita pelo 
deputado federal Hiran Ma-
nuel (PP-RR) sobre o tema, 
se deu em resposta ao cenário 
imposto pela pandemia do no-
vo coronavírus.

As convenções são reuni-
ões de filiados e delegados das 
siglas para a oficialização de 
candidaturas e alianças, e se-
rão realizadas entre o dia 20 
de julho e 5 de agosto - apesar 
da pandemia, o calendário es-
tá mantido.

O TSE também definiu 
que os partidos poderão usar 
a ferramenta tecnológica que 
julgarem mais adequada. O 
relator, ministro Luis Felipe 
Salomão, reforçou que as con-
venções devem seguir as re-
gras já previstas na lei, e pro-
pôs que o TSE crie um grupo 
de trabalho focado na questão 
das convenções virtuais.

A proposta contou com 
aval do presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barro-
so.  O órgão vem mantendo as 
datas do calendário eleitoral, 
e a possibilidade de adiar o 
pleito municipal de 2020 se-
gue indefinida. Barroso admi-
te a possibilidade de adiar as 
votações até dezembro, mas 
descarta prorrogar mandatos.

Como a data de realiza-
ção das eleições no Brasil é 
determinada pela Constitui-
ção Federal, a aprovação de 
uma eventual nova data para 
as eleições cabe ao Congres-
so Nacional, por meio de um 
Projeto de Emenda à Consti-
tuição (PEC).
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“Não sou aposentado ainda e 
não posso parar”. Esse é o relato 
de Jefferson Ferreira, de 60 anos, 
que segue trabalhando como 
motorista de aplicativo em meio 
à pandemia da Covid-19, em 
Natal. Para tentar se proteger, 
ele adaptou o local de trabalho, 
o seu próprio carro, e criou uma 
espécie de cápsula de isolamento 
revestida por plástico.

Jefferson é hipertenso e, por-
tanto, faz parte do grupo de risco 
da doença. “Como não posso pa-
rar, preciso do sustento de cada 
dia. Tive a ideia de criar essa 
proteção. Não só para mim, mas 
também para os meus passagei-
ros”, contou ao Agora RN. Por 
isso, além da cápsula, o motoris-
ta tem sempre um pote de álcool 
em gel no carro.

“Retirei o banco que fica ao 
meu lado. Então, aceito apenas 
três passageiros por corrida. 
Também só dirijo usando másca-
ra e peço para que todos utilizem. 
A proteção é muito importante 
neste momento, não podemos ar-
riscar”, explicou.

O natalense trabalhava como 
motorista e prestava serviços 
para uma empresa terceirizada. 
Após sair do emprego no ano pas-
sado, encontrou no transporte 
por aplicativo uma solução para 
conseguir renda. Divorciado, Jef-
ferson tem duas filhas, de 33 e 11 
anos. Também tem uma neta, de 
5, e ajuda nas despesas.

“Minhas filhas ficam preocu-
padas comigo, por ser hiperten-
so e continuar dirigindo. Mas 

A Prefeitura de Parnamirim, 
na Grande Natal, publicou nesta 
quinta-feira (4) um decreto que 
proíbe o acendimento de foguei-
ras e a venda e soltura de fogos 
de artifício durante o período ju-
nino de 2020. A medida, assina-
da pelo prefeito Rosano Taveira 
e publicada no Diário Oficial do 
Município, já começou a valer.

De acordo com o decreto, o ob-
jetivo das proibições é diminuir os 
riscos de intoxicação por fumaça 
e acidentes causados pelo fogo. 
Com isso, espera-se que diminua 

a procura pelos serviços de saúde, 
que estão sobrecarregados por 
causa da pandemia de Covid-19. 
Em junho, por causa das foguei-
ras, normalmente aumenta o nú-
mero de pacientes queimados que 
buscam os hospitais.

A norma determina, ainda, 
que estão suspensos todos os al-
varás que tenham sido concedi-
dos antes do decreto para o fun-
cionamento de barracas de venda 
de fogos. A emissão de novos al-
varás também está proibida. A 
fiscalização do cumprimento do 

decreto ficará a cargo da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo (Semur), da Guarda 
Municipal e da Polícia Militar.

Segundo o decreto, quem 
descumprir a regra poderá ser 
representado junto ao Ministério 
Público por descumprimento do 
artigo 268 do Código Penal, que 
prevê pena de um mês a um ano 
de detenção, e multa, para quem 
desobedecer a ordem do poder 
público destinada a impedir in-
trodução e propagação de doença 
infectocontagiosa.

Motorista também tirou banco da frente e só aceita corridas com três passageiros

Jefferson usa máscara e capacete

Motorista de aplicativo cria cápsula 
para se proteger da Covid em Natal

Prefeito de Parnamirim proíbe 
fogueiras durante o mês de junho

Natalense Jefferson Ferreira, de 60 anos, faz parte do grupo de risco, por 
ser hipertenso, mas não pretende desistir de dirigir em meio à pandemia

Criatividade

Decreto

Memorial criado em abril para homenagear os atingidos pela Co-
vid-19, a plataforma “Inumeráveis” traz histórias de pessoas que 
morreram por causa do novo coronavírus. São relatos enviados 

por amigos, conhecidos e familiares, que mostram que as vítimas não são 
só números. Muito pelo contrário: são projetos de vida interrompidos. 
Hoje, a coluna reproduz parte do relato sobre José Augusto de Souza, 
que morreu aos 58 anos em Mossoró. “O funcionário mais prestativo da 
livraria Independência. Querido por todos pela sua dedicação e amabili-
dade. Não deixava ninguém ficar esperando sem ser atendido, por ele ou 
por qualquer outro”, escreveu por lá uma cliente.

Inumeráveis
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

MAS AQUI NÃO VAI PEGAR
Apesar disso, o secretário 

de Planejamento e Finanças 
do RN, Aldemir Freire, diz 
que a estratégia do governo 
Fátima Bezerra não vai 
mudar. A gestão estadual 
vai seguir o prazo estipulado 
pelo Ministério da Economia 
e não vai à Justiça para 
conseguir mais prazo para 
aprovar a reforma.

NÃO É POR AÍ
Uma fonte da coluna 

avalia que é não é a melhor 
opção para o PT balizar 
a decisão sobre quem 
vai disputar a prefeitura 
pela legenda a partir do 
entendimento de quem, 
supostamente, teria mais 
chance de chegar ao segundo 
turno. A fonte lembra que 
o partido não chega no 
segundo turno em Natal 
desde 1996 – mesmo que, 
de lá para cá, tenha testado 
vários nomes. A estratégia 
deve ser outra, diz a fonte.

SE A MODA PEGA...
Um juiz de Brasília acatou pedido da Prefeitura de São 

Bernardo do Campo e suspendeu (só para ela) os efeitos da 
portaria do Ministério da Economia que obriga estados e 
municípios a se adequarem a reforma da Previdência até 31 
de julho, sob pena de perderem repasses federais. A medida 
pode levar a uma enxurrada de ações semelhantes.

ACUSAÇÃO GRAVE
O senador Styvenson 

Valentim (Podemos-RN) sugere 
que houve corrupção no caso 
dos respiradores comprados 
pelo Consórcio Nordeste, mas 
que não chegaram. “Hospitais 
saturados, falta de leitos, falta 
de respiradores, pessoas estão 
morrendo e, em um momento 
de pandemia como este, 
empresas contratadas para 
fornecer equipamentos estão 
participando de fraudes. Mais 
uma vez, a corrupção ceifando a 
vida das pessoas”, analisou.

JULGAMENTO DA CHAPA
O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) vai julgar na 
próxima terça-feira duas ações 
que pedem a cassação da chapa 
do presidente Jair Bolsonaro 
e do vice, Hamilton Mourão. 
As peças, apresentadas pelos 
candidatos naquela eleição 
Marina Silva e Guilherme 
Boulos apontam ação de 
hackers em grupos de Facebook 
para beneficiar a chapa 
vencedora nas eleições de 2018.

EUFEMISMOS
Há uma tentativa de 

obscurecer a realidade quando 
termos pouco claros são utilizados 

para falar do óbvio. O resultado 
dessa transparência obtusa é 
uma incógnita na cabeça de 
todo mundo. Será que o que está 
escrito é realmente aquilo que 
todos nós estamos pensando? 
Senão, vejamos. O que o leitor 
deve depreender de “reabertura 
gradual responsável”? É a tal da 
“flexibilização” ou “abertura do 
comércio”? E o que dizer sobre 
“isolamento social rígido”? É o 
“lockdown”?

COMÉRCIO
O presidente da Fecomércio 

RN, Marcelo Queiroz, 
lamenta que a governadora 
Fátima Bezerra tenha não 
só prorrogado o decreto 
de isolamento social como 
endurecido as regras. Ele 
acredita que, mesmo com 
quase 100% dos leitos de UTI 
ocupados, era o momento de 
autorizar a reabertura do 
comércio. “No entanto, claro, 
nós respeitamos a decisão 
da governadora, até porque 
é o Governo do Estado que 
dispõe da visão macro do que 
está acontecendo, de todos 
os números e, inclusive, 
conhece a fundo o seu próprio 
planejamento de enfrentamento 
da doença”, escreveu ele.

*Com informações da Redação do Agora RN
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é necessário, mesmo durante a 
pandemia, já que não tenho de 
onde tirar dinheiro. Tive que me 
adaptar e pretendo continuar 
trabalhando. Vou seguir me pro-

tegendo”, afirmou.
Até esta quinta-feira (4), Na-

tal tinha mais de 3,7 mil casos 
confirmados de Covid-19, com 
131 óbitos.

Cedida

Carro permite distanciamento social

Agora RN
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Com o objetivo de garantir a saúde 
e proteção da população natalense 
durante o período de festejos juninos, 
que compreende o mês de junho, a 
Câmara Municipal de Natal aprovou 
nesta semana, durante sessão ordinária 
virtual, um projeto de lei que trata do 
assunto.

De autoria do presidente da 
Casa, vereador Paulinho Freire 
(PDT), os parlamentares aprovaram 
o projeto de lei 168/2020, que 
institui no município de Natal a 
campanha Junho Laranja. O objetivo 
é estabelecer um mês de prevenção 
de queimaduras, que será celebrado 
anualmente em junho, passando a 
integrar o calendário ofi cial das datas 
e eventos do município de Natal.

 “Esse projeto foi um pedido da 
Sociedade Brasileira de Queimaduras 
no Rio Grande do Norte. Pediu para 
que a gente aprovasse esse projeto 
e que tivessem várias campanhas 
educativas sobre o tema. Porque é no 
mês de junho, devido às festas juninas, 
que aumenta o índice de pessoas que 
se queimam, seja por fogueiras ou por 
fogos”, explicou Paulinho Freire (foto).

Os vereadores da Câmara Municipal de Natal se reuniram 
nesta quinta-feira (4), em sessão ordinária virtual, e aprovaram, em 
regime de urgência, um projeto de lei do Executivo que dispõe 
sobre a suspensão do repasse das contribuições previdenciárias e 
do pagamento dos refi nanciamentos de dívidas do município com 
a Previdência Social de Natal. 

A matéria teve três emendas encartadas, uma do vereador 
Fúlvio Saulo Mafaldo (Solidariedade) e duas do vereador Fernando 
Lucena (PT). 

Na prática, a matéria vem em complemento à Lei Federal 
nº 173, que trata sobre questões fi nanceiras e instabilidade 
econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Câmara aprova projeto que institui 
campanha Junho Laranja em Natal

Vereadores aprovam projeto sobre repasses à Previdência na pandemia

Elpídio Júnior / CMN

LDO 2021 PASSA
PELAS COMISSÕES

A Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação Final, presidida pela vereadora 
Nina Souza (PDT), aprovou o texto-
base da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2021. O relator, vereador 
Sueldo Medeiros (PROS), apresentou 
parecer favorável à matéria, recebendo 
a anuência dos demais membros do 
colegiado.

Agora, o projeto segue para 
apreciação da Comissão de Finanças, 
Orçamento, Controle e Fiscalização.

A matéria é uma das mais 
importantes a serem analisadas pela 
Câmara Municipal neste ano, haja vista 
que estabelece as metas e prioridades 
para o exercício fi nanceiro seguinte; 
orienta a elaboração do Orçamento; 
dispõe sobre alteração na legislação 
tributária; estabelece a política de 
aplicação das agências fi nanceiras de 
fomento.

Na Comissão de Finanças, a relatoria 
fi cou sob a responsabilidade do 
vereador Preto Aquino.

PROJETOS
De autoria do vereador Cícero Martins (PP), foi 

aprovada a lei 178/2020, que trata da proibição 
de se fazer fogueiras durante o período junino, 
São João e São Pedro, apenas no ano de 2020, 
devido ao aumento dos problemas respiratórios, 
especialmente de pacientes com sintomas da 
Covid-19. Outra matéria aprovada e, em regime de 
urgência, foi a de autoria da vereadora Divaneide 
Basílio (PT), que suspende imediatamente todos os 
prazos relativos aos concursos públicos, no âmbito 
do município de Natal, em razão da pandemia do 
novo coronavírus.

O ministro interino da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, revogou 
nesta quinta (4) uma portaria que 
habilitava 251 leitos de tratamento 
intensivo (UTIs) destinados para 
pacientes infectados pelo novo co-
ronavírus no Rio Grande do Norte.

Com a habilitação, o RN re-
ceberia R$ 36,1 milhões para 
serem utilizados na manutenção 
dos leitos por 90 dias. Hospitais 
administrados pelas prefeituras 
ou pelo Governo do Estado em 
Natal, São Gonçalo do Amaran-
te, Caicó, Extremoz, João Câma-
ra, Mossoró, Macaíba, Parnami-
rim e Pau dos Ferros estavam 

entre os contemplados para o 
recebimento da verba.

Em outra portaria publicada no 
Diário Ofi cial, também nesta quin-
ta, o valor de apoio aos leitos pas-
sou a ser de pouco de mais de R$ 
8 milhões, uma diminuição de 77% 
com relação ao montante que seria 
destinado anteriormente. Além da 
redução no valor, apenas hospitais 
de Natal, Mossoró, Pau dos Ferros 
e Caicó permanecem na lista. Ao 
todo, 56 leitos serão habilitados, 
isto é, 195 a menos.

O pedido de habilitação para o 
custeio dos leitos Covid-19 é feito 
pelas secretarias estaduais ou mu-

nicipais de saúde, que garantem a 
estrutura necessária para o funcio-
namento dos leitos. O Ministério 
da Saúde, por sua vez, garante o 
repasse de recursos destinados à 
manutenção dos serviços.

A não habilitação dos leitos de 
UTI pelo governo federal pratica-
mente inviabiliza sua manutenção, 
devido ao alto custo.

A secretária de Saúde de Par-
namirim, Terezinha Rêgo, disse 
ao Agora RN que foi o próprio 
município que pediu para que fosse 
revogada a habilitação de leitos no 
Hospital-Maternidade do Divino 
Amor. Segundo ela, a portaria ori-

ginal (de 18 de maio) foi publicada 
antes de os leitos fi carem prontos. 
Com isso, Parnamirim não teria 
como receber os recursos para ma-
nutenção.

A Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) informou que 
a portaria original foi editada por 
“engano”. Segundo a pasta, após a 
publicação de 18 de maio, um ofício 
foi encaminhado para o Governo 
Federal informando que “a porta-
ria não correspondia à realidade de 
leitos de UTI em funcionamento no 
Rio Grande do Norte” para pacien-
tes da Covid-19.

Neste mesmo ofício, diz a Se-

sap, foi informado o real número de 
leitos que deveriam ser habilitados 
para o Estado (56).

Ainda de acordo com a Sesap, 
à medida que novos leitos forem 
abertos, o governo estadual vai so-
licitar a habilitação pelo Ministério 
da Saúde.

A pasta reforça, ainda, que, 
além dos 56 leitos habilitados nes-
ta quinta-feira, outros 100 leitos já 
foram habilitados no Estado, sendo 
91 da rede estadual e 9 do municí-
pio de Natal.

Com a habilitação, o Governo 
Federal repassa recursos mensal-
mente para o Estado.

Ministério da Saúde revoga portaria que 
liberava verba para leitos de UTI no RN
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, portaria teve de ser revogada porque não correspondia ao real número de 
leitos que existem no Rio Grande do Norte. Governo Federal tinha aprovado R$ 36,1 milhões para 251 leitos críticos no Estado

Suspenso
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PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

AGOSTINHO FAGUNDES DA SILVA CPF: 039.450.494-15, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplifi cada, para 
extração de SAIBRO numa área de 9,70 (há), Zona Rural do Município de São Miguel do Gostoso-RN.

AGOSTINHO FAGUNDES DA SILVA 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A BM Construtora Ltda, CNPJ 02.223.159/0001-09, torna público que recebeu do Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA a concessão das Licenças Simplifi cadas (LS) para a atividade de 
extrativismo mineral das jazidas abaixo relacionadas, localizadas em Lotes do Projeto de Assentamento (PA) Chico 
Mendes, com a fi nalidade de uso do material na pavimentação e implantações das vicinais de acesso ao Parque 
Eólico Aventura II-V, no município de Touros. Jazidas: Jazida 01-Lote 60; Jazida 02-Lote 53; Jazida 03-Lote 01; 
Jazida 04-Lote 32; Jazida 05-Lote 56; Jazida 06-Lote 57; Jazida 07-Lote 40 e, Jazida 08-Lote 16.

Engº Fernando Oliveira Bezerra
Sócio Administrador

PEDIDO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MADEIREIRA 3M EIRELI, CNPJ: 24.095.229/0001-15, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação,  para Comercialização de Madeira (sem benefi ciamento), localizada na Rua Eloi de Souza, 721, Santo 
Antônio, Macaiba/RN;

REGINALDO SEVERINO DA SILVA
PROPRIETARIO

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

Marcondy Salviano Miranda CPF: 033.367.024-88, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada para 
extração de AREIA numa área 17,4 (há) na Zona Rural do Município de Fernando Pedroza - RN

Marcondy Salviano Miranda 
Proprietário

PUBLICAÇÃO DE LICEÇA DE OPERAÇÃO-LO

Goetze Lobato Engenharia S.A CNPJ: 89.952.709/0001-09, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação -LO, para 
TRANSPORTE DE CARGA PERIGOSA, em todo o estado do Rio Grande do Norte/RN.

Goetze Lobato Engenharia S.A 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, torna público que está 
requerendo ao IDEMA a Licença de Instalação para a Extração de blocos de Xisto para uso ornamental, localizada 
no Sítio Tapera – Zona Rural – Equador – RN. 

Yathaanderson Mendes dos Santos
 Engenheiro Florestal  - Crea: 161778500-8

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00010/2020

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT tornam público a homologação e adjudicação 
da concorrência nº 00010/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de películas 
para o SEST SENAT, conforme Edital e seus Anexos, em favor da empresa LM Servgráfi ca e Copiadora LTDA ME 
(CNPJ 07.805.649/0001-29) no valor de R$ 5.995,00 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
ATO CONCORRÊNCIA Nº 00019/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para aquisição 
de material odontológico e ortodôntico para o SEST SENAT Unidade B029 Natal/RN. O recebimento dos envelopes 
contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 23/06/2020, das 09h00 às 09h10m. 
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B 029 Natal/
RN. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 228.192/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 
200 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso 
Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 05 DE JUNHO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS 
PROPOSTAS: 19 DE JUNHO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 19 DE JUNHO 
DE 2020 ÀS 08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, 
edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito 
Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, 
Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, 
como também nos  s i tes :  h t tp : / /www.por ta ldecompraspub l i cas .com.b r  e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 04 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Intimado a prestar esclareci-
mentos sobre suspeita de racismo, 
o ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, compareceu ao edifício 
sede da Polícia Federal e entregou 
um depoimento por escrito nesta 
quinta-feira (4). Na saída, o mi-
nistro foi carregado nos braços por 
apoiadores que o aguardavam em 
frente ao local e fez um breve dis-
curso sobre liberdade de expressão.

“A liberdade é a coisa mais im-
portante em uma democracia e a 
primeira coisa que vão tentar calar 
é a liberdade de expressão. Obriga-
do pelo apoio, gente”, disse Wein-
traub, com um megafone, aos cerca 
de 30 apoiadores que o cercavam.

Além de Weintraub, a depu-
tada federal Carla Zambelli (PS-
L-SP), uma das parlamentares 
mais próximas ao presidente Jair 
Bolsonaro, também compareceu à 
PF para depoimento em outro ca-
so, mas preferiu não responder a 
perguntas dos investigadores que 
apuram a utilização de notícias fal-
sas e ataques contra autoridades 
do Supremo Tribunal Federal, no 
chamado inquérito das fake news.

O Governo Federal retirou R$ 
83,9 milhões que seriam usados 
no programa Bolsa Família para 
destinar à Secretaria Especial de 
Comunicação Social da Presidên-
cia (Secom). A medida atinge os 
recursos previstos para a região 
Nordeste do País. O dinheiro será 
utilizado para comunicação insti-
tucional, ou seja, para fazer publi-
cidade das ações da gestão de Jair 
Bolsonaro.

Segundo técnicos do Congres-
so Nacional, como não há recurso 
extra, apenas realocação dentro do 
Orçamento, não é preciso de aval 
dos parlamentares. O valor total 
destinado ao Bolsa Família no ano 
inteiro é de R$ 32,5 bilhões. Pro-
curado, o Ministério da Cidadania 
informou que o pagamento do be-
nefício está garantido.

Para comparação, os R$ 83,9 
milhões transferidos para a Secom 
bancar publicidade institucional 
dariam para comprar 1.263 respi-
radores hospitalares – ao custo de 
R$ 66,4 mil cada, um dos preços 
que o Governo Federal pagou em 
compras da saúde.

Weintraub entrega 
depoimento por 
escrito à PF e 
recebe apoio

Governo transfere 
R$ 83,9 milhões
do Bolsa Família 
para propaganda

Ministro da Educação

Orçamento

A passagem vapt-vupt de Alexandre Cabral pela presidência 
do Banco do Nordeste (BNB), por apenas um dia, mostrou 
que “fake news” são frequentes na imprensa formal. É que 

Cabral não foi indicado pelo “centrão” e nem mesmo pelo PL do 
ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP): foi uma escolha de Fernan-
do Bezerra (MDB-PE), líder do governo no Senado e, especialista 
em arrumar boquinhas para apadrinhados, agiu rápido antes de o 
“centrão” emplacar seu indicado. O amigo do senador tinha fi cha 
suja, acusado de irregularidades, e foi logo demitido.

No governo ninguém explica como Bezerra driblou o sistema 
que checa a vida pregressa de indicados para entronizar o enrolado 
Cabral no BNB. Fonte do Planalto diz que Bezerra teve ajuda de 
Salim Mattar, secretário de Desburocratização do Ministério da Eco-
nomia, para a troca no BNB. A presidência do BNB era uma antiga 
aspiração do líder do governo, que já tinha no banco alguém de 
sua confi ança em uma das diretorias.Bezerra sabia que a troca era 
questão de tempo: o presidente do BNB foi indicado por Eunício 
Oliveira, que não é senador desde o fi nal de 2018.

Diretor vapt-vupt do BNB foi 
indicado por Bezerra

redacaoch@gmail.com
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Humberto
Cláudio
Humberto

PORTA-VOZ DE VOLTA
O porta-voz da Presidência 

da República, general Otavio 
Rego Barros, retornou ontem 
ao trabalho após duas semanas 
se recuperando de covid-19. Foi 
recebido com regozijo por sua 
equipe.

CAFÉ TRIPLO
Circulava nos corredores do 

Planalto, ontem, a história de 
um suposto encontro, fora da 
agenda, na manhã de sexta (29), 
entre Rodrigo Maia, João Dória, 
e Alexandre de Moraes (STF), 
na casa do ministro. Humm...

ANTIMODERNIZAÇÃO
O governo estuda autorizar 

a cessão de trabalhadores 
entre empresas privadas, como 
acontece entre órgãos públicos. 
Antes de sair do papel, a ideia 
já sofre ataques de quem parece 

preferir que sejam demitidos.

EXPLORAÇÃO NÃO DÁ
A reabertura dos shoppings 

em Brasília revelou uma 
surpresa pouco agradável: 
em vez de caírem, os preços 
subiram, e muito. Comerciantes 
tentam recuperar as perdas em 
prazo curtíssimo, explorando a 
clientela.

FEZ DIFERENÇA?
Em um período de dois 

dias, o PSB convocou atos 
contra Bolsonaro, comemorou 
protestos de torcida organizada, 
condenou queimar a bandeira 
e depois se arrependeu: “não é 
hora de tomar as ruas”.

PENSANDO BEM...
...a boa notícia para 2020 é 

que a propaganda eleitoral só 
começa em agosto.

Bastou uma visita de inspeção de deputados estaduais de São 
Paulo para descobrir que é praticamente cenográfi co o “hospital 
de campanha” instalado pelo governo estadual no Anhembi. Só a 
montagem custou R$12 milhões, além dos R$10 milhões mensais 
para sua “manutenção”. Pareciam esconder alguma coisa: tentaram 
impedir o acesso dos deputados à força. Márcio Nakashima (PDT), 
chegou a ser empurrado.

NÃO HÁ UM SÓ RESPIRADOR
Uma das observações 

mais graves, feita pelo 
deputado Coronel Telhada, é 
que nesse festejado “hospital 
de campanha” não há um só 
respirador.

SÓ 10% DE OCUPAÇÃO
O hospital de campanha 

do Anhembi foi montado para 

receber 1.800 pacientes, mas 
os deputados conferiram: só 
havia 10% disso.

NÃO TEM CAMA, COLCHÃO...
Os deputados quase não 

viram camas e, quando as 
encontraram, estavam sem 
colchões. 

Viram também geladeiras 
ainda embaladas.

Hospital de campanha em 
SP é quase cenográfi co



A pandemia do coronavírus 
que superlota leitos no sistema 
público de saúde também tem 
afetado a capacidade das unida-
des da rede particular. Dados da 
Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) mostram que 71% 
dos leitos privados de unidade de 
terapia intensiva para a Covid-19 
estão ocupados. Em Natal, alguns 
estabelecimentos já estão operan-
do com a capacidade máxima.

Além dos leitos de terapia in-
tensiva (UTI), os serviços de aten-
dimento semi-intensivo estão com 
75% dos leitos estão ocupados. 

Também houve aumento ex-
pressivo pelos serviços clínicos e 
ambulatoriais dos hospitais priva-
dos também estão sobrecarrega-
dos. Imagens de recepções de uni-
dades hospitalares lotadas foram 
divulgadas em redes sociais nos 

últimos dias.
A situação é mais crítica em 

alguns hospitais privados de Na-
tal. No Rio Grande, localizado 
na zona Leste, os 20 leitos para 
Covid-19 estão lotados. Na últi-
ma quarta-feira (2), o Hospital da 
Unimed, na Zona Sul, estava com 
80% de ocupação de nossos leitos 
de terapia intensiva. No entanto, 

a unidade conseguiu novos leitos 
de retaguarda na quinta-feira (3), 
o que reduziu temporariamente a 
pressão.

Segundo os dados da Secreta-
ria de Saúde, a partir do levanta-
mento do panorama assistencial, 
a rede privada hospitalar tem 
216 pessoas internadas com a 
Covid-19. Deste total, são 106 em 
leitos clínicos, 27 em unidades se-
mi-intensivas e 83 em UTIs. 

A rede privada concentra 39% 
de todas as internações para os 
casos de infecções do novo corona-
vírus.

Ao todo, somando as redes as-
sistenciais pública e privada, o Es-
tado tem 543 pessoas internadas 
por conta da doença. Em unidades 
de terapia intensiva públicas, a 
internação já é de 84% (129 vagas 
ocupadas). 

Fecomércio critica data de 
plano de resgate econômico

Repercussão

A Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Rio Grande do Norte (Feco-
mércio) não ficou satisfeita com 
o novo decreto estadual de iso-
lamento. O documento aponta 
que a retomada da economia 
será planejada apenas no dia 
17 de junho. A entidade, no en-
tanto, avalia que o processo já 
deveria ter sido iniciado. 

A retomada das atividades 
econômicas será dividida em 
quatro fases. “Para cada fase 
de abertura está previsto um 
bloco de atividades a serem 
progressivamente liberadas 
em frações de tempo distintas”, 
traz o decreto estadual.

O presidente da entidade, 
Marcelo Queiroz, emitiu nota 
criticando o documento. Para 
ele, a retomada gradual das 

atividades econômicas poderia 
ser iniciada já nesta semana. 
“Na nossa opinião havia espa-
ço, agora, para darmos início 
ao Plano de Retomada Gradual 
da Atividade Econômica, que 
apresentamos ao Governo, até 
porque se trata de um con-
junto de ações transversais e 
regras de convívio que permi-
tiria fazermos isso com toda a 
segurança e responsabilidade 
que o momento exige”, disse o 
empresário.

Contudo, Marcelo Queiroz 
escreveu que respeita a decisão 
da governadora Fátima Bezer-
ra. “Dispõe da visão macro do 
que está acontecendo, de todos 
os números e, inclusive, conhe-
ce a fundo o seu próprio plane-
jamento de enfrentamento da 
doença”, encerrou.

Ocupação de leitos críticos da rede 
privada de saúde é de 71%, diz Sesap 

Saúde

O novo decreto estadual refor-
çando as regras de distanciamen-
to social no Rio Grande do Norte, 
publicado nesta quinta-feira (4), 
impôs novas restrições à circula-
ção da população potiguar. O novo 
documento também condiciona a 
retomada da economia com a redu-
ção dos números de internação de 
Covid-19 em leitos críticos.

Segundo o documento, a fle-
xibilização será iniciada apenas 
quando 70% dos leitos estiverem 
ocupados. Atualmente, segundo 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), 95% dos 
leitos críticos estão ocupados.

Na Região Metropolitana de 
Natal, a lotação dos leitos é de 
99,1% . A ocupação é total no Hos-
pital Central Coronel Pedro Ger-
mano (Hospital da PM), Hospital 
Luiz Antonio (anexo da Liga Norte 
Riograndense de Combate ao Cân-
cer), Hospital Giselda Trigueiro, 
Hospital Municipal de Natal e 
Hospital Rio Grande. Há vagas 
apenas no Hospital de Campanha 
de Natal.

O novo decreto estadual tam-
bém definiu validade das regras de 
isolamento até o dia 16 de junho. 

Caso a situação sanitária melhore 
até lá, o Governo do Estado pro-
mete iniciar o processo de flexibi-
lização da economia no dia 17. A 
retomada vai partir das atividades 
que tenham maior capacidade de 
controle de protocolos sanitários. 

No entanto, segundo o texto, 
a liberação do funcionamento de 
estabelecimentos comerciais e es-
paços de prestação de serviços está 
condicionada ao cumprimento de 
protocolos específicos segurança 
sanitária. 

O texto reforça a permanência 
domiciliar e o aumento dos índices 
de isolamento social. Além disso, 
amplia restrições e retira o fun-
cionamento de salões de beleza e 
armarinhos como atividades es-
senciais.

o documento também fechou 
as orlas e restringe a movimenta-
ção das pessoas em espaços e vias 
públicas ou em espaços e vias pri-
vadas equiparadas a vias públicas. 
Nestes locais, a circulação só deve 
ser feita em casos de extrema ne-
cessidade e com o uso obrigatório 
de máscara de proteção. 

Outro ponto importante esta-
belecido pelo decreto é a intensifi-

cação do isolamento social para as 
pessoas idosas e do grupo de risco, 
que só devem sair de casa para rea-
lizar alguma atividade considerada 
essencial como para atendimento 
de saúde, ir ao banco, farmácia ou 
supermercado, utilizando obrigato-
riamente a máscara de proteção.

Sobre a retomada da economia, 
caso os números de internações 
caia e se consiga frear os contágios 
pelo novo coronavírus, o projeto é 

dar início à retomada da economia 
a partir da segunda quinzena de 
junho.

Sobre a fiscalização do cumpri-
mento de isolamento, programa 
“Pacto pela Vida” teve início nesta 
quinta-feira (4) em Natal e municí-
pios da Região Metropolitana e do 
interior. 

A ação é feita por integrantes 
da Polícia Militar, Polícia Civil e 
Corpo de Bombeiros, além de agen-

tes de saúde, guardas municipais e 
agentes de trânsito dos municípios.

Em Natal, durante a fiscali-
zação do comércio no bairro do 
Alecrim, os comerciantes que tra-
balham no camelódromo do bairro 
se recusaram a fechar as portas. 
Houve protesto pelas ruas, mas os 
estabelecimentos considerados não 
essenciais foram fechados.

O decreto também determi-
nou o uso das forças de seguran-
ça pública que passam a auxiliar 
os municípios na implementação 
das medidas de isolamento social 
mais restritivas como vedação da 
circulação de pessoas, abordagem 
e controle de circulação de veículos 
particulares e fechamento das or-
las urbanas.

O secretário estadual de Se-
gurança Pública e Defesa Social, 
Francisco Araújo, compara as 
ações de fiscalização a uma “opera-
ção de guerra cujo inimigo é o novo 
coronavírus e é invisível”. O efetivo 
que vai atuar é o mesmo efetivo 
de serviço que está nas ruas nor-
malmente, acrescido de policiais 
que receberão diárias operacionais 
para a jornada extraordinária de 
serviço.

Novo decreto estadual também proíbe acesso à orla das praias até o próximo dia 16

69 pessoas estão em UTIs privadas

Retomada da economia será condicionada 
à queda nas internações em UTI no RN
Novo decreto estadual define que plano de retorno das atividades produtivas será iniciado com a redução das hospitalizações; 
documento restringe ainda mais a circulação de pesssoas e inclui salões de beleza e barberarias como atividades não essenciais

Decreto

José Aldenir/AgoraRN

Getty Images
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O Conselho Superior do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) enviou ofício ao Mi-
nistério da Educação afi rmando 
que o reitor pro tempore, Josué 
de Oliveira Moreira, está descum-
prindo as atribuições do cargo. O 
documento foi enviado na última 
segunda-feira (1º).

Em um trecho do ofício, é re-
latado que em uma reunião con-
vocada no dia 24 de abril, o reitor 
pro tempore teria tentado forçar a 
suspensão sem motivos. Embora 
a reunião tenha sido mantida, ele 
não compareceu nem apresentou 
os motivos da sua ausência, o que 
descumpre uma das obrigações co-
mo presidente do Conselho, como 
determina o regimento interno do 
colegiado.

No dia 17 de abril, determinado 
pelo presidente da República, Jair 
Bolsonaro, o Ministério da Educa-
ção (MEC) nomeou Josué Oliveira 
como reitor pro tempore do IFRN. 
Ele assumiu o cargo no lugar do 
candidato  mais votado na consulta 
à comunidade acadêmica, José Ar-
nóbio de Araújo Filho. O MEC jus-
tifi cou que José Arnórbio não pode 

assumir o cargo, pois responde a 
um Processo Administrativo Disci-
plinar (PAD). Atualmente, o caso é 
alvo de análise na Justiça Federal.

Outro ponto apontado no do-
cumento enviado ao MEC é o não 
cumprimento pelo pro tempore da 
deliberação do Conselho Superior 
sobre a Comissão de Sindicância 
relacionada com o resultado da 
consulta acadêmica. Ao questiona-
do, o pro tempore respondeu que os 

diretores procurassem a Procura-
doria Jurídica da Instituição para 
obterem a resposta.

Segundo o colegiado, o desres-
peito das deliberações pode ser 
reconhecido como irregularidade 
funcional de servidor. Em 29 de 
maio, mais uma vez foi questiona-
do e disse que estaria impedido le-
galmente de assinar a portaria. Ao 
perguntado sobre o tempo necessá-
rio para resolver o impasse, ele “se 

esquivou da resposta, informando 
que iria esclarecer dúvidas jurídi-
cas para a assinatura da Portaria”. 
O Conselho aprovou por unanimi-
dade, o prazo de cinco dias para 
o cumprimento da deliberação. 
“Contudo, o que tem causado pro-
funda preocupação a este Conselho 
Superior é a notória e inconteste 
falta de articulação e de governan-
ça do Reitor Pro Tempore e de sua 
equipe temporária”, afi rma o Con-
selho no ofício.

Com a falta da atuação destes 
responsáveis, o IFRN pode perder 
prazos impostos pelo MEC, can-
celamentos de contratos de pro-
fessores substitutos e empresas 
terceirizadas, não pagamento de 
exercícios anteriores e não reali-
zação de progressões funcionais 
dos servidores, já que os processos 
estão se acumulando. Um exemplo 
dado no documento é que 42 estu-
dantes fi caram sem receber o au-
xílio das bolsas referentes ao mês 
de maio, pela falta de homologação 
e encaminhamento de relatórios, 
que é uma ação de responsabilida-
de do Pró-Reitor de Ensino, onde 
o atual não tem acesso à pasta de 
processos.

A Polícia Federal defl agrou 
nesta quinta-feira (4) operação 
para combater a difusão de porno-
grafi a infantojuvenil através da in-
ternet no Rio Grande do Norte. Os 
agentes cumprirm 7 mandados de 
busca e apreensão expedidos pela 
Justiça Federal nas cidades de Na-
tal (5), Extremoz (1) e Mossoró (1)

A Operação Storage, como foi 
batizada, é resultado de cinco in-
vestigações que tramitaram na 
delegacia especializada em crimes 
cibernéticos. Foi o desdobramento 
da Operation Trojan, defl agrada 
nos Estados Unidos em 2017 e 
resultante de ação coordenada do 
FBI com a Força-Tarefa Interna-
cional de Combate a Crimes con-
tra Crianças. Nela, apurou-se que 
usuários de vários países estavam 
disseminando pornografi a infantil 
por meio da GigaTribe, programa 
que permite a criação de uma rede 

privada de compartilhamento dire-
to de dados. De modo semelhante, 
em outras investigações, também 
se chegou à autoria dos crimes por 

meio do rastreamento das redes 
peer-to-peer (P2P), de compartilha-
mento direto.

A PF também descobriu que, 

em um dos inquéritos que compôs 
o acervo da operação, as imagens 
de nudez juvenil estavam sendo 
obtidas por meio de dissimulações 
e ameaças, ou seja, os usuários do 
programa Skype estabeleciam uma 
relação de confi ança com as víti-
mas e as induziam a produzirem 
fotos e vídeos com conteúdo sexual. 
Depois, sob ameaça de divulgação 
dos arquivos, promoviam extorsões 
fi nanceiras ou exigiam a produção 
de mais conteúdos similares.

Após o exame pericial dos dis-
positivos eventualmente apreendi-
dos na operação de hoje, caso ima-
gens ou vídeos retratando cenas de 
exploração ou abuso sexual sejam 
encontrados, os infratores poderão 
responder pelos crimes previstos 
nos artigos 240, 241-A ou 241-B, do 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, que preveem pena de até 8 
(oito) anos de reclusão.

Josué Oliveira Moreira assumiu o cargo de reitor pro tempore em 17 de abril

Mandados de busca e apreensão foram feitos em Natal, Extremoz e Mossoró

Conselho Superior do IFRN faz denúncia 
contra as condutas do reitor temporário

PF cumpre sete mandados no RN contra 
a difusão de pornografia infantojuvenil

Colegiado afirma que o reitor pro tempore da instituição, Josué de Oliveira Moreira, descumpre as 
atribuições do cargo e que, por conta disso, diversos contratos públicos podem ser cancelados 

Imbróglio

Operação

Arquivo Pessoal

José Aldenir/AgoraRN

Representantes 
da PM defendem 
alunos-praças que 
receberam auxílio

Benefício

As entidades represen-
tativas de praças da Polícia 
e Bombeiro Militar do Rio 
Grande do Norte declararam 
apoio aos alunos-soldados que 
receberam o auxílio emer-
gencial de R$ 600, pago pelo 
governo federal em razão da 
pandemia do novo coronaví-
rus.

Nesta quarta-feira (3), 
a corporação afi rmou estar 
investigando 252 alunos que 
receberam o benefício. Caso 
fi que provada má-fé, o aluno 
deve responder administra-
tivamente. A punição vai de 
detenção à exclusão.

No entanto, nesta quinta 
(4), sete associações publica-
ram nota conjunta com a jus-
tifi cativa de que alguns alu-
nos já estavam cadastrados 
em programas assistenciais e, 
portanto, se enquadram nos 
requisitos para recebimento 
do auxílio.

Além disso, a nota informa 
que Polícia Militar do estado 
é remunerada por subsídio, e 
que na tabela da lei que ins-
tituiu essa remuneração não 
existe a fi gura do aluno-sol-
dado. Isso acontece porque, 
segundo as entidades, eles 
não recebem subsídio, mas 
sim uma bolsa no valor de um 
salário mínimo (R$ 1.045). 
“As entidades representati-
vas de praças, através desta 
nota, torna público que não 
vislumbra qualquer ato cri-
minoso que macule a imagem 
da Polícia Militar do Estado 
do Rio Grande do Norte, bem 
como que desabone a conduta 
de alguns alunos-praças que 
receberam o auxílio emergen-
cial de R$ 600, com supedâ-
neo no princípio da dignidade 
da pessoa humana”, traz o 
documento.

Os representantes tam-
bém afi rmaram que ofere-
cerão auxílio jurídico aos 
alunos. A nota foi assinada 
por: Associação de Cabos 
e Soldados da PM do RN 
(ACSPMRN); Associação de 
Praças da PM de Mossoró e 
Região (APRAM); Associação 
dos Subtenentes e Sargen-
tos PM e Bombeiros do RN 
(ASSPMBM); Associação de 
Praças e Bombeiros Militares 
do Seridó (ABBMS); Associa-
ção dos Policiais e Bombeiros 
Militares da Região do Alto 
Oeste do RN (APRORN); As-
sociação dos Praças da Polícia 
Militar da Região Agreste do 
RN (ASSPRA) e Associação 
dos Bombeiros do RN (ABM).
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Feita de pessoas que pensam em pessoas. 
Acreditamos que quanto mais próximos das 

pessoas, mais entendemos seu 
comportamento e suas escolhas. Pesquisar 
pessoas é perceber as diferenças, desejos e 

necessidades de cada um.

O QUE OFERECEMOS

PESQUISA QUANTITATIVA
Caraterizada pela quan��cação na coleta de 

dados e pelo tratamento esta�s�co das 
informações ob�das. Seus resultados podem 
ser generalizados e traduzidos em números e 

es�ma�vas.

?

PESQUISA QUALITATIVA
Caraterizada por avaliar sen�mentos, emoções, 
percepções e mo�vações. Seus resultados são 
amplos e profundos, ao invés de esta�s�cas, 

trabalha com descrições, comparações e 
interpretações.

O QUE PESQUISAMOS?
Eleições
Sa�sfação de Clientes
Comportamento de Consumo

Imagem Corpora�va
Potencial de Mercado
Cliente oculto

O Rio Grande do Norte desper-
diça 49% da água tratada antes 
mesmo que chegue às residências 
da população potiguar, aponta a 
estudo do Instituto Trata Brasil 
feito em parceria com a Water.
org. Os dados mostram que o ín-
dice de perdas de água no sistema 
de distribuição (IPD) no RN está 
bem acima da média nacional, com 
38,5% de perdas.

O estudo tem como base o ano 
de 2018. O resultado de desperdí-
cio no Rio Grande do Norte mostra 
que a cada 100 litros de água cap-
tada e tratada, quase a metade se 
perde por conta de vazamento nas 
redes,  “gatos”, erros de leitura dos 
hidrômetros e outros problemas 
durante o serviço.

De acordo com o Instituto Tra-
ta Brasil, o índice de perdas de 
água no sistema de distribuição no 
Brasil é muito alto, mas as médias 
ainda escondem as disparidades 
regionais. No Norte, por exemplo, 
que tem os piores índices de abas-

tecimento de água, coleta e trata-
mento dos esgotos, as perdas são 
de 55%. Signifi ca que mais da me-
tade da água produzida não chega 
ofi cialmente à população.

Outro dado analisado foi o de 
perdas da água efetivamente con-

sumida em termos unitários. O 
resultado é o calculo a partir dos 
litros produzidos, o volume consu-
mido e a quantidade de ligações 
ativas. Neste índice, o Rio Grande 
do Norte registra uma perda de 
396 litros por dia a cada ligação.

O Conselho de Gerenciamento 
de Patrimônio do Governo do Rio 
Grande do Norte aprovou a cessão 
de uso de terrenos para as prefeitu-
ras de Mossoró e de Natal. Os dois 
espaços serão utilizados para cons-
trução de novas unidades de saúde.

Em Mossoró, o terreno cedido 
está localizado na Rua Francisco 
Sólon, no bairro de Boavista. A 
área vai receber obras do Hospital 
Municipal São Camilo de Lellis, 
único de internação Psiquiátrica 
da região.

O Hospital São Camilo de Lellis 
atende pacientes psiquiátricos de 
Mossoró e municípios circunvizi-
nhos. A unidade, que atualmente 
funciona em prédio alugado, possui 
atualmente 70 leitos que acolhem 
homens, mulheres e, em alguns 
casos, adolescentes que possuem 
transtornos mentais e que, em 
momentos de exacerbação do qua-
dro clínico, podem necessitar de 
internação. Segundo a Prefeitura 
de Mossoró, o atual prédio alugado 
apresenta comprometimento na 
sua estrutura física, o que implica 
em riscos não só para os usuários 
como também para os servidores 

da unidade hospitalar. O novo 
endereço tem uma área total de 
4.161,60 metros quadrados.

O município também fi ca 
responsável pelas adequações e 
construções necessárias, além da 
manutenção da unidade. A cessão 
do uso terá prazo de cinco anos, 
contados a partir da assinatura do 
termo.

Em Natal, o Executivo estadual 

fi rmou com a Prefeitura, em 28 de 
junho do ano passado, com valida-
de de 10 anos, um termo de cessão 
para construção de uma unidade 
básica de saúde (UBS) no bairro de 
Dix-Sept Rosado, onde funcionava 
o Hospital Sandra Celeste. Quase 
um ano após a publicação da ces-
são, no último dia 02 de junho, foi 
autorizada a construção da obra 
pela Prefeitura da capital.

Índice de desperdício no RN fi cou acima da média do País, com 38,5% de perdas

Hospital São Camilo de Lellis atende pacientes psiquiátricos da cidade de Mossoró

RN perde 49% da água potável 
ainda na distribuição, diz estudo

Governo do Estado cede terrenos 
às prefeituras de Mossoró e Natal 

Índice de desperdício de água tratada no Rio Grande do Norte, segundo o 
Instituto Trata Brasil, é causado por falhas, "gatos" e erros em hidrômetros

Reprodução / Agência Brasil

Reprodução / Pref. Mossoró
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Caramujos 
africanos 

Saiba a forma correta de descartar 

Secretaria Municipal de Saúde aponta dicas sobre a forma correta de descarta estes moluscos 
tão comuns em períodos de chuva; animais podem causar vários riscos à saúde humana

 Com a chegada do período 
chuvoso, é comum observar um 
aumento na presença de molu-
cos. A maior preocupação é com a 
presença do chamado “caramujo 
africano” (Achatina Fulica). A 
Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal (SMS) traz dicas sobre 
a forma correta de manejo e des-
carte desses moluscos, que são 
animais que podem causar vários 
riscos àw saúde.

LOCAL DE REPRODUÇÃO
O clima mais frio oferece as 

circunstâncias favoráveis para a 

proliferação dos caramujos, que 
encontram as condições perfeitas 
de se reproduzir em áreas com 
despejo de entulhos, como terre-
nos baldios, e em hortas e plan-
tações, por isso é recomendada a 
limpeza constante desses locais.

COLETA
A coleta dos caramujos deve 

ser feita de forma manual, utili-
zando luvas e sacos plásticos que 
protejam as mãos. Os moluscos 
devem ser coletados e deposi-
tados em um recipiente que os 
acomode, como balde ou saco 

resistente. Os ovos encontrados 
no local também devem ser co-
letados, esmagados, e reunidos 
dentro desse mesmo recipiente.

DESCARTE
Após a coleta, deve ser adi-

cionado sal ou cal virgem dentro 
desse recipiente, que, hermetica-
mente fechado, deve ser entre-
gue, separado do lixo doméstico, 
ao sistema de limpeza urbano. 
Outro ponto que deve ser obser-
vado é a coleta das conchas va-
zias, que devem ser quebradas 
e recolhidas, para evitar que se 

tornem potencial foco de arbovi-
roses como Dengue, Zika e Chi-
kungunya.

CARAMUJO AFRICANO
Introduzidos no Brasil como 

uma alternativa ao prato francês 
Escargot, os caramujos africanos 
logo se tornaram uma praga, 
ainda mais por não possuírem 
predadores naturais na região. A 
espécie é hospedeira potencial de 
dois parasitas, que podem causar 
doenças como a Angiostrongilíase 
Meningoencefálica e Angiostro-
gilíase Abdominal.

>>ATENÇÃO
Não usar veneno! De 

forma alguma devem ser 
utilizadas iscas específi cas 

para caracóis (ex. 
moluciscidas) ou outros 

venenos pelo elevado risco 
de intoxicação de animais 

domésticos, crianças e 
adultos. Esses acidentes são 
fatais e esperados quando 

essas iscas são usadas, 
mesmo com todo controle. 
Além disso, outras espécies, 

como as aves podem ser 
atingidas.

 Não utilizar sal de cozinha 
(cloreto de sódio). O seu uso 
é desaconselhado, por ser 

inefi ciente além de salinizar 
o solo.

Não tentar criá-los, pois 
há legislação proibindo;

>>Dúvidas
Em caso de dúvidas, 

basta entrar em contato 
com o Centro de Controle 
de Zoonoses através dos 

números: 3232-8235 e 3232-
8237.



As despesas com juros do che-
que especial podem ser reduzidas 
em R$ 7,2 bilhões, em 12 meses, 
em razão de mudanças na modali-
dade de crédito. Esse valor repre-
senta 24% das despesas com juros 
dessa modalidade. A simulação foi 
feita pelo Banco Central (BC).

O BC lembra que o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) rede-
senhou o cheque especial. A resolu-
ção estabeleceu limite para taxa de 
juros (8% ao mês) e facultou a co-
brança de tarifa de até 0,25% sobre 
o valor disponibilizado para crédito 
que ultrapasse R$500. As regras 
começaram a valer neste ano.

De acordo com o documento, as 
faixas mais baixas de renda serão 
mais beneficiadas com as novas 
medidas. A faixa de renda até R$ 
1,5 mil terá redução de até 116 
pontos percentuais no Custo Efeti-
vo Total (CET – soma de todos os 
custos dos empréstimos, como ju-
ros e tarifas), “refletindo majorita-

riamente a diminuição na taxa de 
juros”. “O contrário ocorre na faixa 
mais alta de renda (acima de R$ 10 
mil), na qual haverá elevação no 
CET, que passará a ser superior 
ao da faixa mais baixa de renda em 

ambos cenários contrafactuais”, 
disse o BC.

A cobrança de tarifas mais do 
que compensa a queda de juros 
para indivíduos de renda elevada, 
e, por isso, o custo aumenta. Em 
média, indivíduos de renda mais 
elevada pagam taxas de juros me-
nores, refletindo menor risco de 
crédito. 

“Em contrapartida, também 
possuem limites superiores de che-
que especial; logo, pagarão valor 
maior em tarifas sobre esses limi-
tes”, explicou o Banco Central.“Já 
para indivíduos mais pobres, a 
redução na taxa de juros supera 
o valor que passará a ser cobrado 
pela tarifa”, acrescentou.

Em dezembro de 2019, os juros 
efetivos médios do cheque especial 
estavam em 275% ao ano para in-
divíduos com renda abaixo de R$ 
1,5 mil e, em 234% ao ano, para 
pessoas com renda acima de R$ 10 
mil.
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Trabalhadores que tiveram o 
pedido de Auxílio Emergencial ne-
gado, poderão contestar a decisão 
e realizar uma nova solicitação. É 
o que determina um acordo judi-
cial firmado pela Advocacia-Geral 
da União (AGU) com o Ministério 
Público Federal (MPF). O acordo, 
firmado o âmbito de uma ação ci-
vil pública movida pelo MPF para 
questionar supostas falhas na uti-
lização do aplicativo do programa, 
visa aperfeiçoar a análise de pedi-
dos de pagamento do auxílio.

A medida foi anunciada pelo 
Ministério da Cidadania, que tam-
bém faz parte do acordo, juntamen-
te com a Caixa Econômica Federal 
e a Dataprev (empresa pública res-
ponsável pelo sistema de cadastro 
dos usuários).

Agora, além da possibilidade de 
formulação de um novo pedido, em 
caso de rejeição, o governo também 
se comprometeu a substituir a ex-
pressão “Dados Inconclusivos” pela 
opção “Realize Nova Solicitação” 
nos casos em que o benefício não 
for efetivamente indeferido; tornar 
mais claro e apresentar motivação 
adequada para os atos de indeferi-
mento e atualizar de forma perma-

nente os bancos de dados oficiais, 
evitando defasagem de informa-
ções sobre situação de desemprego.

Pelo acordo, o governo também 
se comprometeu realizar esforços 
para divulgar os motivos de ne-
gativa das solicitações e a prestar 
informações complementares sobre 
o objeto da ação ao MPF e à Defen-
soria Pública da União em até 72 
horas, caso provocados em juízo 
ou na esfera administrativa. “O 

novo acordo também contém uma 
série de esclarecimentos sobre as 
medidas já adotadas pelo Governo 
Federal para solucionar os proble-
mas relatados pelos usuários, como 
a possibilidade de o cidadão alterar 
os dados cadastrais, na hipótese 
de o programa identificar que os 
dados fornecidos são inconclusivos, 
e uma maior clareza sobre o fluxo 
do repasse dos benefícios processa-
dos”, informou o ministério.

Medida beneficia trabalhadores que ainda não puderam receber o benefício

Taxa limite ficou em 8% ao mês

Auxílio emergencial negado pode 
ser contestado pelo App da Caixa

Despesas com juros do cheque 
especial podem cair R$ 7,2 bilhões

Além permitir novo pedido, o governo se comprometeu a substituir a 
expressão ‘Dados Inconclusivos’ pela opção ‘Realize Nova Solicitação’

Serviço

Simulação

José Aldenir/AgoraRN

Getty Images

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 062/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL:

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
18/06/2020 às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa para locação de mão de obra 
terceirizada. Encontra-se no site, http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE/SRP 002/2020

Pregão Eletrônico N.º 002/2020 - aquisições de fraldas descartáveis - data da sessão - 
19/06/2020 as  09:00 (nove) horas (Horário de Brasi l ia) .  In formações e-mai l 
licitacoesab@gmail.com e no Porta de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Areia Branca/RN - 04/05/2020.
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 003/2020, realizada em 
14/05/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE TONERS, CARTUCHOS E REFIS 
DE TINTAS ORIGINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. A T GONDIM DE 
ALMEIDA- CNPJ: 07.276.398/0001-32, saiu vencedora nos itens: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20; totalizando o valor de R$ 35.211,00 (trinta e cinco 
mil, duzentos e onze reais). ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - 
EPP- CNPJ: 70.307.939/0001-89, saiu vencedora nos itens: 2, 8; totalizando o 
valor de R$ 4.399,00 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais).

Jardim do Seridó/RN, em 04 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 006/2020, realizada em 
22/05/2020, a saber: Objeto: Aquisição de Cesta Básica para atender demanda 
da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social – 
SEMTHAS. Empresa: LC COMERCIAL EIRELI- CNPJ: 32.281.300/0001-82, saiu 
vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 7.861,00 (sete mil, oitocentos e 
sessenta e um reais).

Jardim do Seridó/RN, em 04 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação 
Pregão Eletrônico nº 003/2020 com início 30 de abril de 2020, realizada em 14 de 
maio de 2020 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de 
junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra 
mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: A T GONDIM DE 
ALMEIDA- CNPJ: 07.276.398/0001-32, saiu vencedora nos itens: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20; totalizando o valor de R$ 35.211,00 (trinta e cinco 
mil, duzentos e onze reais). ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - 
EPP- CNPJ: 70.307.939/0001-89, saiu vencedora nos itens: 2, 8; totalizando o 
valor de R$ 4.399,00 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais).

Jardim do Seridó/RN, em 04 de junho de 2020
Jose Amazan Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o 
julgamento da Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação 
Pregão Eletrônico nº 006/2020 com início 11 de maio de 2020, realizada em 22 de 
maio de 2020 (sexta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, 
alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação 
exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor 
da empresa relacionadas a seguir: LC COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 
32.281.300/0001-82 , saiu vencedora no item: 1 ; totalizando o valor de R$ 7.861,00 
(sete mil, oitocentos e sessenta e um reais).

Jardim do Seridó/RN, em 04 de junho de 2020
Jose Amazan Silva
Prefeito Municipal

A SPE Gameleira Energia S.A., (CNPJ 07.099.001/0001-84), torna 
público que firmou com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA Compromisso para 
Reposição Florestal, referente à Supressão Vegetal através da 
Autorização de Supressão Vegetal, com prazo de validade até 29/05/2021, 
em favor do empreendimento Linha de Transmissão Gameleira, iniciada 
em Fazenda Souza II, Zona Rural do município de Touros/RN.

Tatiana Marques
Gerente de Licenciamento Ambiental
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As aulas nas redes pública e 
privada no Rio Grande do Norte 
estão suspensas até o dia 06 de 
julho, segundo decreto do Gover-
no do Estado do dia 30 de maio. 
No momento, as escolas estão se 
adaptando por conta própria para 
mediar situações de aprendizagens 
de forma remota, mas há diversas 
dúvidas sobre como será o retorno 
das aulas presenciais.

Para a Diretora Executiva do 
Instituto de Desenvolvimento da 
Educação (IDE), Cláudia Santa 
Rosa, há muitos pontos em debate 
que precisam ser levados em con-
sideração. “As instituições da rede 
pública precisam ser ágeis, espe-
cialmente pela conhecida burocra-
cia para viabilizar as iniciativas. 
Esperamos que as escolas estejam 
preparadas de tal forma que os 
riscos de contaminação sejam mi-
nimizados e o projeto pedagógico 
atenue o atraso nas aprendizagens 
dos estudantes, especialmente os 
que fi caram meses sem nenhuma 
orientação de estudos de forma re-
mota”, destaca.

As medidas serão encaminha-

das para a Secretaria Estadual de 
Educação, União Nacional dos Di-
rigentes Municipais de Educação 
(Undime), Ministério Público Esta-
dual (MPRN), Comissões de educa-
ção da Assembleia Legislativa e da 
Câmara de Vereadores de Natal e 
também para o Conselho Estadual 
de Educação.

Segundo Cláudia Santa Rosa, 
o Estado deve elaborar protocolo 
de prevenção a ser adotado pelas 
escolas e capacitar equipes para 
executá-lo. Além disso, ela sugere 
a preparação de uma estratégia 
de marketing para ser usada em 
campanha publicitária educativa a 
ser veiculada em rádio e televisão, 
inclusive comerciais, e nas redes 
sociais dos órgãos ofi ciais. O con-
teúdo precisa ser direcionado aos 
estudantes, abordando o retorno às 
escolas e o protocolo de prevenção.

O IDE também aponta para o 
reforço das ações sanitárias dentro 
das unidades de ensino. É sugerido 
a revisão das condições de ventila-
ção e sanitárias dos prédios esco-
lares, favorecendo o acesso às pias 
com água corrente e sabão. Além 

disso, garantir máscaras e prote-
tores faciais para os estudantes e 
profi ssionais e a desinfecção perió-
dica dos prédios escolares.

Outra medida sugerida é con-
trole de aglomerações dentro da 
escola, com restrição do uso de be-
bedouros, permitindo apenas para 
reabastecer garrafi nhas individu-
ais.

Além disso, segundo a entida-
de, é preciso ser feita uma progra-
mação letiva de reabertura, con-
templando atividades presenciais 
e atividades orientadas para serem 
realizadas em casa, por ser apro-
priado que no primeiro mês cada 
turma seja subdividida em dois 
grupos, e os grupos orientados pa-
ra que estejam presentes à escola 

em dias alternados, evitando aglo-
merações. A é ideia é coordenar 
esforços dos órgãos competentes 
para normatizarem uma modela-
gem que valide o cumprimento de 
um currículo essencial para o ano 
letivo referente a 2020. “Existem 
redes que pouco ou nada fi zeram 
além de publicar portarias e pro-
mover algumas reuniões remotas. 
Não precisa aprofundar a análise 
para concluir: Existem redes de 
ensino até economizando com o 
custeio das escolas e dos órgãos 
intermediários e central, com ações 
que envolveriam reuniões amplia-
das, seminários, competições des-
portivas e eventos cívico-culturais, 
além de programas e projetos que 
foram interrompidos, alguns sem 
perspectivas de retomada antes 
de um ano, justamente por envol-
verem aglomerações de pessoas”, 
afi rma a educadora.

No Rio Grande do Norte, as 
aulas estão suspensas desde o dia 
18 de março. Segundo a Secretaria 
Estadual de Educação E Cultura 
(Seec), as escolas fi carão fechadas 
até o dia 6 de julho. 

No Rio Grande do Norte, as aulas estão suspensas desde o dia 18 de março

Entidade sugere medidas para o retorno 
das atividades de ensino presencial no RN
Instituto de Desenvolvimento da Educação sugere uma série de medidas para a retomada dos serviços nas escolas potigaures, 
como ações preventivas e sanitárias e projeto pedagógico que atenue o atraso causado pela suspensão das aulas em março

Educação

José Aldenir/AgoraRN

O teletrabalho, também cha-
mado de home offi ce, é possível pa-
ra 22,7% das ocupações no Brasil, 
estima um estudo que reuniu pes-
quisadores do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea) e do 
Instituto Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE). 

Uma pesquisa internacional 
aponta Luxemburgo, na Europa, 
como o país com maior potencial 
de trabalho remoto, que poderia 
se aplicar a 53,4% das ocupações. 
O patamar é muito superior ao de 
economias menos desenvolvidas, 
como as da América Latina. Na 
região, o maior percentual é o do 
Chile, com 25,7%, e o do Brasil, 
calculado por pesquisadores brasi-
leiros, é o segundo maior. O menor 
potencial de teletrabalho entre os 
86 países pesquisados está em Mo-
çambique, na África, com apenas 
5,24%. 

O estudo brasileiro é assinado 
pelos pesquisadores Felipe Mar-
tins e Geraldo Góes, do Ipea, e 
José Antônio Sena, do IBGE, que 

usaram metodologia internacional 
adotada por pesquisadores da Uni-
versidade de Chicago.

As desigualdades regionais 
do Brasil também se refl etem no 
potencial de teletrabalho de cada 
estado. No Distrito Federal, estado 
com a maior renda média, o percen-
tual chega a 31,6%. São Paulo e Rio 
de Janeiro também fi cam acima do 
potencial nacional, com 27,7% e 
26,7%, assim como os três estados 
da Região Sul. O restante do país 
tem percentuais menores que a 
média de 22,7%, sendo os menores 
no Piauí, com 15,6%, Pará, com 
16%, e Rondônia, com 16,7%.

As ocupações analisadas foram 
agrupadas seguindo critérios inter-
nacionais, e os maiores percentuais 
de probabilidade de teletrabalho 
estão nos grupos profi ssionais 
das ciências e intelectuais (65%), 
diretores e gerentes (61%) e traba-

lhadores de apoio administrativo 
(41%). Já para membros das For-
ças Armadas, policiais e bombei-
ros militares, a probabilidade de 
teletrabalho foi estimada em 0%, 
assim como para operadores de 
instalações e máquinas e montado-
res, para ocupações elementares e 
para trabalhadores qualifi cados da 
agropecuária, fl orestais, da caça e 
pesca.  

Outros grupos que têm um 
baixo potencial de teletrabalho 
são os trabalhadores dos serviços, 
vendedores dos comércios e merca-
dos, com 12%, e os trabalhadores 
qualifi cados, operários e artesãos 
da construção, das artes mecânicas 
e outros ofícios, com 8%. Nas con-
clusões do estudo, os pesquisadores 
destacam que a nota técnica “reve-
la as desigualdades regionais e as 
diferenças no acesso a essa modali-
dade no território nacional”

Brasil tem baixa adesão ao teletrabalho 

Menos de 25% das ocupações no Brasil têm 
potencial de teletrabalho, aponta pesquisa

Mercado

Pixebay / Agência Rádio

O valor da cesta básica 
em Natal foi de R$ 429,57, o 
que representa alta de 0,3% 
no mês de maio ante abril. A 
análise é do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). 

Segundo a pesquisa, a 
alta no preço da cesta foi pu-
xada pelo feijão carioquinha, 
que  subiu 23,32% em relação 
a abril. Outros produtos que 
encareceram na capital em 
maio foram farinha (5,59%), 
arroz agulhinha (2,61%), pão 
francês (2,45%) e óleo de soja 
(2,02%). 

Em contrapartida, o leite 
integral registrou queda de 
13,18%. Foi a maior redução 
entre abril e maio.

Cesta básica em 
Natal custou 
R$ 429,57 em 
maio, diz Dieese 

Análise
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Lives
para passar o fim
de semana em casa

As lives, transmissões ao vivo 
pela internet, se tornaram uma 
forma de artistas manterem o 

contato com os fãs e continuar 
fazendo shows mesmo em meio à 
quarentena devido ao novo coro-

navírus. E neste fim de semana, 
diversos músicos vão realizar suas 
apresentações no YouTube.

Confira abaixo a programação 
das transmissões ao vivo, que já 
começam nesta sexta-feira (5).

>>Confira os destaques:

Sexta-feira (5):

Mateus e Cristiano - 18h
Teresa Cristina (Em Casa com Sesc) 
- 19h 
Marcelo D2 (Multishow) - 20h
Mano Walter - 20h 
Thiago e Graciano - 20h 
Luiza e Maurílio - 20h 
Ponto de Equilíbrio - 21h 
Xênia França (Cultura em Casa) - 
21h30 
Tropkillaz - 22h 

Sábado (5): 

Arraiá do Bell Marques - 12h 
Camila Loures - 13h 
Sérgio Britto (Showlivre Play)- 16h 
Lagum (Multishow) - 16h30 
Zé Neto e Cristiano - 18h 
Francis e Olivia Hime (Em Casa com 
Sesc) - 19h 
Jota Quest - 20h 
Vibrações - 20h
Fernando e Sorocaba - 21h
Tuyo - 21h 

Domingo (7): 

Thaeme e Thiago - 16h 
Mumuzinho - 18h 
Manu Gavassi (Multishow) - 19h 
Renato Teixeira (Em Casa com 
Sesc) - 19h 
VillaMix em Casa Modão com 
Leonardo, Rionegro e Solimões e 
outros - 20h 

Finalista do 
BBB, Manu 
Gavassi 
também 
ficará em 
casa com o 
Multishow

Grupo Jota 
Quest se 
apresenta 
no sábado 
às 20h

Marcelo D2 
faz “Festa 
em Casa” 
com o canal 
Multishow

O show de 
Mumuzinho 
será às 18h 
de domingo



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela FreireDaniela 
Manifestar x aglomerar

O PSB, partido dirigido 
no Rio Grande do Norte pelo 
deputado federal Rafael Motta, 
está pedindo para que os seus 
fi liados não participem de 
manifestações nas ruas do 
Brasil. O pedido não é motivado 
por posição política.

Mas sim por questões 
sanitárias, devido ao 
distanciamento social exigido 
pela pandemia.

FORÇA
Há também um segundo 

motivo para a orientação dada 
pelo presidente nacional da 
sigla, Carlos Siqueira: o receio 
de que Bolsonaro se aproveite 
das manifestações para lançar 
uma reação extrema contra os 
manifestantes.

“Ainda não é hora de tomar 
as ruas”, disse ele em nota.

AGORA VAI
A governadora Fátima 

Bezerra comentou em 
suas redes sociais sobre o 
endurecimento na fi scalização 
do isolamento social, publicado 
ontem em novo decreto 
governamental de combate à 
Covid-19.

PACTO
Fátima afi rmou que a 

medida segue as orientações do 
Comitê Científi co local e disse 
que as forças de segurança 
já estão cientes disso. “Elas 
estarão nas ruas, em parceria 
com os municípios do RN, 
porque agora vamos estabelecer 
um maior rigor no cumprimento 
dos decretos”, avisou a 
governadora.

RELATOR
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, designou 
o senador do RN Jean Paul 
Prates como relator do 
projeto de pei que dispõe 
sobre a obrigatoriedade do 
uso de máscaras de proteção 
individual para circulação 
em espaços públicos e 
privados acessíveis ao 
público, em vias públicas e em 
transportes públicos durante 
a vigência das medidas para 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrente da 
pandemia da Covid-19.

CAÇA
A edição de junho da revista 

Piauí traz uma reportagem 
muito interessante sobre os 
“Caçadores de Mentiras”, 
profi ssionais que vasculham 
informações verdadeiras e 
ofi ciais e as divulgam para 
quem vigia de perto as 
publicações das fake news pelo 
mundo.

RÁPIDAS 
• A Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro conseguiu aprovar 
a lei de fomento à pesquisa de 
cannabis.

• Bem sucedida: Florianópolis, 
capital de Santa Catarina, 
completou um mês sem mortes 

por coronavírus.
• Trágico e vergonhoso: o 

governo Bolsonaro transferiu R$ 
83,9 milhões do Bolsa Família (do 
Nordeste) para a comunicação 
institucional.

• É inacreditável, mas o 
movimento antivacina cresceu 

em meio à pandemia do novo 
coronavírus.

• É o que conta o El País Brasil: 
“Coletivos contrários à imunização 
da população tentam aproveitar a 
crise para promover esse tipo de 
resistência, que já era vista como 
uma ameaça global pela OMS”.

GRUPO
Segundo a Piauí, são os 

“checadores de notícias”, todos 
associados à Rede Internacional 
de Verifi cação de Fatos (IFCN, na 
sigla em inglês), que congrega 88 
organizações de checagem em 47 
países.

CONTRIBUIÇÃO
A matéria mostra como o 

trabalho dessas pessoas tem 
ajudado a combater as notícias 
falsas propagadas na Internet, 
principalmente em tempos de 
pandemia de coronavírus, com 
a atuação da CoronaVirusFacts 
Alliance, uma plataforma em que 
todas as informações verifi cadas 
em diversos países são traduzidas 
e colocadas à disposição das 
demais organizações.

IMPOSTO É NOSSO
“Eles têm nossas informações 

em banco de dados, pagamos 
diariamente anúncios, ou 
assinaturas, eles colocam 
propagandas de empresas 
multimilionárias no nosso ‘feed’ 
de notícias, e simplesmente 
levam tudo o que arrecadam 
dos consumidores Brasileiros 
para os Estados Unidos, ou 
paraísos fi scais. Eles devem pagar 
impostos para o Brasil, pois estão 
ganhando em cima dos nossos 
consumidores”. É como avalia 
o deputado federal João Maia o 
projeto de sua autoria que propõe 
taxar serviços digitais (CIDE-
Digital) e que ganhou proporções 
internacionais.

INVESTIMENTO
Como se sabe, o governo de 

Donald Trump abriu investigação 
contra o Brasil e vários outros 
países que adotaram ou 
consideram aplicar taxação sobre 
serviços digitais.Mas para João 
Maia, o imposto deve ser revertido 
para o Brasil investir em ciência e 
tecnologia junto as universidades 
e Institutos Federais de Ciência e 
Tecnologia.

RIDICULARIZADO
O jornalista Kennedy 

Alencar avisa: “Nos EUA, vários 
generais da reserva criticam 
abertamente a ameaça de Trump 
de usar militares para reforçar o 
policiamento. Comparam atitude 
à de ditadores de repúblicas de 
bananas”.

MEDO
Ganhou destaque na imprensa 

nesta quinta-feira a notícia de que 
o Planalto está preocupado com a 
possibilidade de o movimento de 
rua pró-democracia ganhar corpo 
com pauta pró-impeachment. Este 
seria o motivo pelo qual Bolsonaro 
e o vice General Mourão estariam 
tentando associar a imagem dos 
manifestantes a de terroristas.

Deputado estadual Coronel Azevedo comemorando o aniversário na quarta-feira. 
No novo normal, um bolo e “parabéns” em casa com a família

 Jornalista Diego Negrellos tem a companhia do seu pet, Luiz Otávio, durante a quarentena
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CRUZADAS

Ei, arianjos e arianjas! Sextou bem sextado com ótimas 
notícias para o seu signo! Mercúrio forma aspecto exato 
e benéfi co com Urano, dando carta branca para alcançar 
vitórias ao tratar de interesses fi nanceiros e familiares. 
Você pode ter conversas importantes.

Mudanças devem ocorrer no seu trabalho, mas tudo 
indica que trarão boas oportunidades para o seu signo. 
Quem manda o papo reto é de Mercúrio, que segue o 
baile no ponto mais alto do seu Horóscopo e fi ca de 
buenas com Urano, o mensageiro das mudanças. 

O dia já começa positivo e quem traz boas novas para 
você é Mercúrio. O astro da comunicação forma um 
belo sextil com Urano, o planeta mais revolucionário 
o Zodíaco, que segue todo pimpão no seu signo. Sua 
mente estará a mil, devem surgir muitas ideias férteis.

Ganhar mais dinheiro e melhorar de vida estará entre os 
seus maiores objetivos nesta sexta e há boas chances de 
aumentar seus rendimentos. Mercúrio e Urano fecham na 
parceria e formam aspecto exato e positivo nesta sexta, 
reforçando sua determinação, agilidade de raciocínio.

Mercúrio segue o baile em sua Casa da Fortuna e faz 
aspecto muito positivo com Urano, favorecendo os 
interesses materiais e as iniciativas que visam melhorias 
fi nanceiras. Há chance de descobrir novas formas de 
ganhar dinheiro e aliviar suas preocupações. 

 Sextou e suas ideias vão fervilhar hoje, podendo 
dinamizar o seu trabalho e gerar mudanças muito 
importantes no emprego. Mercúrio e Urano 
mandam poderosas vibrações para os seus interesses 
profi ssionais e os resultados de suas ações.

O dia começa perfeito sem defeitos para investir nas 
parcerias e amizades. Mercúrio brilha em seu signo 
e hoje forma aspecto exato e positivo com Urano, 
dando sinal verde para seus relacionamentos sociais. 
Terá prazer em marcar encontros na web.

De acordo com as estrelas, hoje você terá muita 
facilidade para dialogar e se entender com as pessoas, 
o que deve benefi ciar todos os seus relacionamentos, 
do trabalho ao romance. Mercúrio brilha em sua Casa 
7 e troca likes com Urano, trazendo bons estímulos.

Você pode ter uma boa chance de transformar sonhos 
em realidade, sobretudo na vida profi ssional. Mercúrio 
troca likes com Urano, reforçando seus talentos e seu 
potencial criativo para se destacar no que faz. Fique de 
olho nas oportunidades de sobressair no emprego.

Finalmente sextou e a sua energia está no topo hoje! 
Ao menos é o que Mercúrio e Urano garantem e esses 
astros serão seus principais aliados para você se dar 
bem em tudo o que fi zer. Tende a encarar o trabalho 
com muita disposição, vai esbanjar pique.

Investir num futuro melhor é tudo que você vai querer 
hoje e os astros vão conspirar a seu favor. Mercúrio, seu 
planeta regente, faz ângulo harmonioso com Urano e dá 
sinal verde para o seu signo realizar objetivos e planos 
que sempre desejou colocar em prática. 

Você pode conseguir o que quiser hoje se agir com 
simpatia, criatividade e boa lábia. Os astros sopram 
vibrações positivas em sua direção e o momento é 
oportuno para se destacar. Mercúrio brilha em seu 
paraíso, faz aspecto maravilhoso com Urano.

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

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

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

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

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

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

Globo deixa decisão sobre coronavírus 
em novelas a cargo de autores

Todos os autores da TV Globo terão livre-
arbítrio sobre a questão da abordagem do 
novo coronavírus em suas novelas, as atuais, 
paralisadas, e as próximas. 

Independentemente das circunstâncias, cada 
um fará a sua escolha de forma independente, 
sem qualquer interferência da direção.

Manuela Dias pretende introduzir a 
pandemia nas cenas de “Amor de Mãe”, 
movimentando principalmente o ambientalista 
vivido por Vladimir Brichta.     

Priscila Steinman e Márcia Prates ainda 
estão discutindo o assunto, em relação a 
“Malhação: Transformação”, com sua equipe de 

colaboradores.
Daniel Ortiz, autor de “Salve-se Quem 

Puder”, já decidiu, não falará sobre 
coronavírus. Entende que o horário das 19h, 
historicamente, leva ao público comédias 
românticas, diversão.

De repente, investir em Covid-19, nesta 
faixa mais direcionada ao humor, de fato 
poderia provocar um certo estranhamento, ao 
contrário de outras. 

Mas isso, no entanto, está longe de excluir 
certas situações, como a de um personagem 
lembrar o outro de lavar sempre as mãos, ou 
outras ações relativas ao campo da saúde.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

NÃO TEVE ISSO
O fato é que em nenhum 

momento a direção da Globo fez 
qualquer imposição a respeito da 
doença na sua Teledramaturgia.
Conforme determinado na 
semana passada, a equipe de 
produção de “Amor de Mãe” 
volta aos Estúdios Globo em 13 
de julho e as gravações serão 
reiniciadas no dia 27 do mesmo 
mês. No ar, possivelmente em 
setembro.

TEMPO NUBLADO
A Globo não confi rma 

nada, mas, são cada vez mais 
fortes os comentários nos seus 
bastidores sobre a exibição de 
outras reprises depois de “Novo 
Mundo” e “Totalmente Demais”.
Por enquanto, é só um gato no 
telhado, sem posição ofi cial.

 ANDAR DA CARRUAGEM
Tais possibilidades não 

devem ser descartadas, se 
considerarmos o atual panorama. 
“Nos Tempos do Imperador”, 
próxima das seis, não terá seus 
trabalhos retomados em julho. “A 
Morte Pode Esperar”, substituta 
de “Salve-se Quem Puder”, 
também não. Vai daí...

TODO CUIDADO
O retorno das novelas na 

Globo está exigindo um trabalho  
de roteirização mais adequado 
para facilitar no momento 
das gravações e minimizar 
qualquer tipo de risco.O número 
de pessoas em cena também 
será diminuído ao mínimo 
indispensável.

Bate-Rebate
“Diário de um Confi nado”, com Bruno Mazzeo, entra na Globoplay a partir do dia 26.SBT tem certeza que vai 
levar a exibição de “As Aventuras de Poliana” até o comecinho de julho...Mas não há até agora uma defi nição da 

sua substituta... Por enquanto, estão sendo analisadas várias possibilidades... ntre as principais, “Chiquititas”, 
“Carrossel” e “Carinha de Anjo”. Todas as chamadas da volta do Reinaldo Gottino na Record já foram realizadas 

no novo cenário do “Balanço Geral”. Ninguém até agora conseguiu qualquer declaração da Xuxa sobre o seu futuro 
profi ssional... Já saiu muita coisa, mas nunca por ela... E assim continuará sendo, por respeito ao contrato com a 

Record até 31 de dezembro.GloboNews anunciou que Zileide Silva e Flávia Oliveira fazem, agora, parte do quadro 
de comentaristas do “Em Pauta”.

INTEGRAÇÃO
Na Band, o processo de 

unifi cação de todas as suas 
empresas continua a todo vapor.

A repórter da TV Sonia 
Blota, por exemplo, em breve irá 
estrear um programa de rádio. 
Já começa a gravar pilotos.

IMPRESSIONANTE ISSO
Chega a informação que a 

“ANCINE (Agência Nacional do 
Cinema) e a Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL) 
instituíram uma equipe com o 
objetivo de estudar a possível 
regulamentação conjunta do 
bloqueio administrativo de 
sites que distribuam obras 
audiovisuais sem a prévia 
autorização dos titulares”.

A iniciativa visa conferir 
maior efetividade e agilidade no 
combate à pirataria.

POIS É
Tais iniciativas de combate 

à pirataria, frequentemente 
anunciadas, lembram as 
solenidades que um prefeito 
de São Paulo promovia ao 
lançar seguidas campanhas de 
desratização.

Quando chegou na 12ª, 
alguém com a maior das razões 
perguntou: “então o senhor 
perdeu as onze primeiras”.

MESMA COISA
O que se observa no combate 

aos ladrões de sinais é a mesma 
coisa. 

A todo instante é lançada 
uma nova campanha para 
tentar coibir a ação da 
bandidagem. Uma seguida à 
outra, o que signifi ca que não foi 
possível ganhar nenhuma até 
agora.

360º
Daniela Lima 
vai ganhar um 
novo parceiro na 
apresentação do 
“360º” nas tardes 
da CNN Brasil. Sai 
Evandro Cini e entra 
Rafael Colombo. O 
ex-Band tem estreia 
marcada para a 
próxima segunda-
feira.

CNN/ Divulgação)
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A Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (FERJ) 
convocou os clubes que disputam 
o Campeonato Estadual, além de 
um representante da categoria de 
atletas, para participarem neste 
sábado (6), de reunião do Conse-
lho Arbitral. Entre os assuntos em 
pauta está a volta da disputa do 
Campeonato Estadual, suspenso 
desde o dia 16 de março, devido á 
pandemia do novo coronavírus (co-
vid-19).

Com a competição interrompi-
da na quarta rodada do segundo 
turno -Taça Rio, restam algumas 
partidas a serem disputadas para 
sabermos quem será o campeão 
estadual em 2020. No que diz 

respeito à quantidade de jogos, o 
regulamento permite que seja de-
finido em dois possíveis cenários. 
E isso vai depender do Flamengo, 
campeão do primeiro turno - Taça 
Guanabara. Caso o Flamengo seja 
o campeão dos dois turnos e líder 
da classificação geral, seriam 15 
jogos: as duas últimas rodadas da 
fase grupos, as semifinais e a fi-
nal da Taça Rio. Caso o time seja 
campeão ou não da Taça Rio, mas 
sem liderar a classificação geral,  
campeonato teria 17 jogos: as duas 
últimas rodadas da fase grupos, as 
semifinais e a final da Taça Rio e as 
finais do Estadual;

No encontro virtual do Conse-
lho Arbitral também será discutida 

a retomada dos confrontos relacio-
nados ao Grupo Z. Nele estão lu-
tando contra o rebaixamento Amé-
rica, Americano e Nova Iguaçu. 
Deste triangular, somente o último 
disputará a segunda divisão (Série 
B1) em 2021. 

No mesmo dia, os clubes terão 
de indicar os nomes que vão com-
por o Tribunal de Justiça Despor-
tiva (TJD).

A convocação saiu na mesma 
data em que a Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio de Janeiro 
divulgou o recorde de mortes em 24 
horas por Covid-19 no estado: 324. 
Desde o início da pandemia foram 
registrados 6.010 mortos e 59.240 
infectados pelo vírus.O Flamengo, do atacante Gabigol, venceu o primeiro turno do campeonato deste ano

Clubes cariocas iniciam discussão para 
retomar jogos do Campeonato Estadual
Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) convocou os clubes que disputam o torneio para o encontro do 
conselho arbitral; clubes da capital fluminense iniciaram as primeiras atividades físicas em centros de treinamento esta semana

Projeto

Alexandre Vida / Flamengo

Capitão do São Paulo e da se-
leção brasileira, Daniel Alves deu 
sua opinião sobre as manifestações 
antirracistas feitas por várias es-
trelas do esporte após a morte do 
segurança George Floyd, em Min-
neapolis, nos Estados Unidos.

O experiente atleta, de 37 anos, 
afirmou, em entrevista à CNN 
Brasil, ser contra a generalização 
de que todos os brancos são racis-
tas e pediu mais humanidade e 
atitude às pessoas para combater 
a questão. “O racismo está em to-
dos os lugares, infelizmente. Às 
vezes precisa chegar no extremo 
para tomarmos certos tipos de pro-
vidência. Tem que ser abominado 
todo e qualquer tipo de racismo. 
Não acredito que todos os brancos 
são racistas, então tem que focar 
na punição das pessoas que estão 
envolvidas, não generalizar”, disse 
o jogador, que fez um alerta com 
relação às manifestações.

“Todo protesto pacífico é bem-
-vindo para o ser humano evoluir 
e crescer nas lutas. Não aprovei-
tar de certo tipo de situação para 
gerar violência, ódio ou outro tipo 
de interesse que não está dentro da 
causa.”

Em 2014, quando atuava pelo 
Barcelona, Daniel Alves foi vítima 
de racismo. Em um jogo contra o 

Villarreal foi provocado por um tor-
cedor que atirou uma banana no 
gramado, que foi comida pelo atle-
ta. “Eu vivi essa situação de perto, 
mas não quis me super manifestar 
sobre isso para não dar uma maior 
importância do infrator. Quis com-
bater de outra forma. O ódio não 
pode ser combatido com ódio, tem 
que ser combatido com amor. Se 
colocar o seu ódio para fora, está 
se igualando ao infrator. Tem que 
punir as pessoas que são precon-
ceituosas, que são racistas”, disse 
Daniel Alves.

“As pessoas estão perdendo 
o senso de humanidade. A base 
de tudo é o respeito. Tanto é que, 
nos Estados Unidos, as grandes 
estrelas são negras. A convivência 
entre pessoas negras, brancas ou 
qualquer opção sexual deve ser 
respeitada. Tem que aprender a 
viver humanamente, amando as 
pessoas e aceitando como elas são. 
O sol brilha para todo mundo. As 
pessoas precisam só pegar o seu 
raio e brilhar com a luz própria”, 
continuou o jogador, que exigiu 
mais atitude por parte das pessoas.

“O que todos precisam enten-
der é que, se ficarem na rede social 
ou não se manifestaram, não vão 
combater nada. Hoje tem muito 
‘pray’ para qualquer tipo de coisa, 
mas as pessoas não fazem nada. 
Tem que ficar sempre com as ações 
das pessoas, com as lutas que elas 
enfrentam quando os outros não 
estão vendo. Se colocar na internet 
que a vida negra importa, eu não 
estou de acordo. Para mim, as vi-
das importam. Seja negra, branca, 
lésbica, gay, qualquer vida é im-
portante. Deveriam punir os infra-
tores, se não começa a generalizar”, 
afirmou.

“As pessoas não podem achar 
que tudo é se posicionar na rede 
social, ou vir falar aqui. Não, tem 
que praticar isso. As pessoas se 
confundem nesse aspecto. Precisa 
tomar atitudes e punir infratores, 
essa é a solução. Porque se não vira 
uma demagogia, uma campanha 
sem fundamentos. Para mim, a 
atitude da esposa desse infrator, de 
ter pedido o divórcio, é uma grande 
atitude. Eu não quero estar com 
racista. Essa é uma atitude valio-
sa para mim. Senão é muito fácil 
você colocar uma postagem e achar 
que seu trabalho está feito. Não, 
seu trabalho está feito quando você 
executa”.

Em 2014, quando atuava pelo Barcelona, Daniel Alves foi vítima de racismo

Daniel Alves cobra mais atitude das  
pessoas para combater o racismo

Posicionamento

Reprodução /  Daniel Alves

Chefão da F-1 
espera iniciar 
provas com público 
já em setembro

Automobilismo

A temporada de 2020 da 
Fórmula 1 aponta o dia 5 
de julho para a estreia com 
o GP da Áustria, mas sem a 
presença de torcedores. Para 
o chefão da categoria, o nor-
te-americano Chase Carey, 
isso pode mudar. Ele trabalha 
com a meta de poder receber 
os fãs nos autódromos a partir 
da sequência do Mundial de-
pois das etapas europeias.

“Fãs são, claro, muito im-
portantes para nós e lutamos 
por eles em várias frentes. 
Nós adoraríamos que eles 
pudessem estar presentes nas 
corridas, mas os riscos ainda 
são altos para garantir a saú-
de deles. Não queremos que 
os fãs estejam lá até que seja 
seguro fazer isso”, disse Carey 
em declarações publicadas no 
site oficial da Fórmula 1.

“A meta é ter os fãs nas 
corridas a partir do outono 
(que começa em setembro no 
hemisfério norte). Mesmo as-
sim, não será possível encher 
as arquibancadas completa-
mente, mas, passo a passo, 
poderemos receber mais e 
mais fãs nas nossas corridas”, 
encerrou.


