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As experimentações
musicais de BEX  

Conheça a carreira de Rebeca Gibson, que, apesar de curta, 
já é marcada por deslocamentos que conduzem diretamente

a excentricidade presente em seu percurso musical

Cultura 13

Câmara decide futuro
de Maurício Marques

Estado chega a 553
mortes por coronavírus

Renata Rêgo lidera intenções de voto em 
Extremoz, mostra instituto de pesquisa

Ex-prefeito pode se tornar 
inelegível caso vereadores 
reprovem a prestação de 
contas de 2014

No Brasil, de acordo com o 
Ministério da Saúde, total 
de contaminações chegou a 
888.271, com 43.959 óbitos

Pesquisa do Instituto Exatus, encomendada pelo Grupo Agora RN, mostra que ex-primeira-dama tem a 
preferência do eleitorado a menos de quatro meses do pleito. Levantamento também mostra que atual 
prefeito, Joaz Oliveira, é o mais rejeitado e avaliações dos governos estadual e federal pela população
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Governo Fátima 
prorroga isolamento 
mais rígido até 
semana que vem

TCE quer que 
Secretaria de Saúde 
explique compra
de respiradores

Digitais confirmam 
que corpo encontrado 
no domingo é de 
jovem desaparecido

Com 92% dos leitos hospitalares 
e com taxas de isolamento social 
abaixo dos 50% nos últimos 
quatro dias, decreto estadual sobre 
quarentena é prorrogado outra vez

Prazo para que a pasta envie 
esclarecimentos sobre contrato de 
compra vai até o dia 22 de junho; 
RN pagou R$ 4,9 para receber 30 
ventiladores hospitalares

Perícia confirmou que corpo é 
mesmo de Giovanne Gabriel de 
Souza Gomes; protestos foram 
feitos nesta segunda para pedir 
celeridade nas investigações

Combate à Covid 11 Investigação 08 Folia 05

Prefeitura do Natal vai 
aplicar 25 mil testes em 
pessoas do grupo de risco
Prefeitura da capital potiguar começa nesta terça-feira a aplicar testes 
rápidos para detectar o novo coronavírus na população; público-alvo da 
campanha é formado por idosos e pessoas com alguma comorbidade
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O Brasil não tem mais espa-
ço para extremos.

Pelo período de três man-
datos e meio, todos os recursos 
usados pelo Partido dos Tra-
balhadores para exercer sua 
hegemonia, enquanto governo, 
redundaram em fracasso.

A ideia de controle social 
da mídia, bem como as inva-
sões promovidas pelo MTST, 
esbarraram na rejeição do País 
à violência política. E isso não 
deve mudar agora, quando os 
ponteiros da política apontam 
para a extrema direita.

Bem que ambos os lados 
tentaram, mas o exercício do po-
der totalitário, tão sedutor, não 
parece encontrar mais espaço 
no Brasil, especialmente no mo-
mento em que a pandemia do 
coronavírus indica mudanças 
avassaladoras pela frente.

O empobrecimento do 
mundo no pós-pandemia não 
deixa qualquer dúvida que a 
sociedade brasileira precisará 
se reinventar, começando pelo 
pressuposto constitucional da 
democratização de direitos – 
algo que, defi nitivamente, não 
existe na prática.

Desde que o País se enten-
de por República, vivemos um 
completo domínio do Estado, 
que se manteve por décadas 
preso a funções nada liberais 
na economia, liquidando opor-
tunidades individuais e consa-
grando seus esforços ao patri-
monialismo.  

Desde Vargas, passando 
pela ditadura militar e até a 
Nova República que se seguiu, 
vivemos um longo período de 
privilégios de castas políticas 
de Estado que seguraram com 
determinação desmedida o 
crescimento do País.

Experimentamos avanços, 
especialmente a partir do Plano 
Real, mas não é possível afi r-
mar que tenhamos assentado 
as bases de um capitalismo ba-
seado nos modelos norte-ameri-
canos, europeus, nórdicos ou da 
parte boa da Ásia.

Um governo de extrema di-
reita, tampouco, é do que preci-
samos agora, até pelo fato deste 
estar envolvido com a mesmís-
sima inspiração autoritária de 
vocação militar e estatal que 
nem mais se coadunam às mo-
dernas das Forças Armadas.

Está tão confortável a situação do prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, no quesito reeleição – a seis meses do pleito não apa-
receu nenhum concorrente de peso –, que o tucano já faz 

campanha para 2022, quando estará em aberto a renovação do 
cargo de governador do Estado. Ele, caso reeleito prefeito este ano, 
passaria automaticamente a ser pré-candidato ao Governo.

É o que explica sua última tirada, ontem, pela manhã, quan-
do aproveitou uma ação da prefeitura de desinfecção de ônibus e 
foi, pessoalmente, ele que é médico, dar orientações sobre combate 
à Covid-19 aos usuários. “A nossa gestão encara de frente o pro-
blema e não mede esforços para proteger a população natalense”, 
disse ele na hora, em uma rede social.

A frase não poderia ter endereço mais certo: a governadora 
Fátima Bezerra. Acostada em sua residência desde o início da 
crise sanitária, a petista tem sido criticada por espaços na mídia 
simpáticos a Álvaro que questionam a ausência de um hospital de 
campanha e o fato de Fátima ter permanecido em casa durante a 
pandemia, o que ocorre devido à idade (65 anos) e à preservação 
da sua saúde.

Seguindo orientação de seu marketing, Álvaro Dias aprovei-
ta do aparente retraimento de Fátima para tentar crescer junto 
ao eleitorado. “Começamos a semana a todo vapor no combate ao 
coronavírus. Estamos acompanhando pessoalmente o trabalho de 
higienização dos ônibus do transporte público e das paradas”, disse 
o prefeito pré-candidato à reeleição. Pré-candidato a governador 
também?
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ÁLVARO JÁ POLARIZA 
COM FÁTIMA BEZERRA

BASTA DE 
RETROCESSOCOMEÇOU

Parece que as instituições 
responsáveis pela manutenção 
da democracia, como o Supremo 
Tribunal Federal, acordaram 
e resolveram acabar com a 
brincadeira travestida de 
baderna dos apoiadores de 
Bolsonaro. Vêm mais ações 
garantidoras por aí.

CONTRAPONTO
Mas ninguém ache que 

não haverá reações. A nota de 
militares contrapondo-se ao 
STF ontem também foi forte e 
sinalizadora de que há, no meio 
militar, quem apoie o presidente 
em caso de necessidade.

LEGISLATIVO
Está em poder da Câmara 

Municipal de Parnamirim 
defi nir se o ex-prefeito Maurício 
Marques poderá ser candidato 
ou não contra Rosano Taveira. 
Vereadores parnamirinenses 
votam nesta quarta as contas 
do ex-prefeito. Se houver 
reprovação, Maurício fi ca 
inelegível e só poderá concorrer 
sub judice, o que enfraquece sua 
postulação.

GERENCIAMENTO
Por falar em Parnamirim, 

Rosano Taveira tem enfrentado 
agora a pior crise desde que 
assumiu o poder. Tudo que o 
gestor construiu de positivo está 
se desfazendo na pandemia 
diante da incompetência 
gerencial.

SEM VERBA
Presidente do Podemos, o 

senador Styvenson Valentim 
já deixou claro: não haverá 
verba de fundo eleitoral para 
candidatos do partido, a qual 
será devolvida integralmente. 
Vários prefeitos e vereadores 
estão deixando a legenda e 
migrando para siglas mais 
amigáveis.
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 16 de junho, é Dia de 
São Francisco Régis.

>> Nesta data, em 1950 – há 
70 anos – inaugurava o Estádio 
Jornalista Mário Filho, o Maracanã. 
O palco do futebol brasileiro já sediou 
duas fi nais de Copa do Mundo e até 
a década de 90 foi o maior estádio do 
mundo, atualmente tem capacidade 
para 78.838 pessoas.

>> Mutirão de mamografi as de 
atendimento gratuito está de volta. 
A Unidade móvel está estacionada 
na Policlínica Dr. Zeca Passos, na 
Praça Augusto Severo, na Ribeira. Os 
exames serão feitos entre 7h30 até 
15h, até esta sexta.

>> Com o número reduzido de 
agricultores, a tradicional Feira do 
Milho acontece no pátio da Cecafes, 

em Lagoa Nova. Com duração de 30 
dias, a Feira iniciou em 1º de junho.

>> O Conselho Estadual de SPC 
do RN (Cespc-RN) exibe palestra 
sobre a prospecção à recuperação 
pós-pandemia. Será nesta terça-feira, 
às 16h, na plataforma Zoom.

>> O Sistema CNA, em parceria 
com a Faern/Senar, transmite live 
com a temática “Aves e Suínos: Lei 

de Integração e Acesso ao Crédito 
Rural”. O evento ocorre nas redes 
sociais do CNA e no Youtube do 
Agro Forte Brasil Forte, nesta terça, 
às 16h.

>> A Associação Brasileira 
de Mulheres de Carreira Jurídica 
(ABMCJ/RN) transmite hoje, no 
Instagram, às 16h, debate sobre a 
participação da mulher na política.

Notas&Informes
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NOVO VEREADOR
Com sete meses de 

mandato, assumirá vaga de 
Carla Dickson na Câmara 
Municipal de Natal César de 
Adão Eridan, fi lho do ex-
vereador que foi candidato em 
2016 e fi cou na suplência.

POBREZA
Em Natal, o candidato 

a prefeito pelo Podemos, 
empresário Afrânio Miranda, já 
enfrenta difi culdades por conta 
da postura do presidente do 
partido, o senador Styvenson 
Valentim. Dono da Miranda 
Computação junto com os 
irmãos, Afrânio já disse que 
não tira dinheiro do bolso para 
fazer campanha.  

SAINDO DA TOCA
Mergulhado até o último 

sábado, o ex-governador 
Robinson Faria saiu da 
toca atirando com força na 
sucessora, Fátima Bezerra. “O 
Rio Grande do Norte tem a pior 
gestão do País no combate ao 
coronavírus”, afi rmou.

DE PAVÃO A AVESTRUZ
Quem também se posicionou 

contra Fátima foi o candidato 
derrotado por ela no segundo 
turno da eleição passada, o 
ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves. Para o ex-
prefeito, depois de se pavonear 
em críticas ao presidente da 
República, Fátima adotou 
postura de avestruz em relação 
à compra dos respiradores pelo 
Consórcio Nordeste.

TCE DE PE
O Tribunal de Contas 

de Pernambuco mandou a 
Secretaria de Saúde do estado 
devolver ao erário R$ 13,6 
milhões referentes à compra de 
110 ventiladores pulmonares 
comprados, mas nunca 
entregues. Se a moda pega...

“
A nossa gestão encara de frente 
o problema e não mede esforços para 
proteger a população natalense”

Álvaro Dias
Prefeito de Natal, durante ação de desinfecção de ônibus

DANÇA DAS CADEIRAS
Com a nomeação de Fábio Faria para o Ministério das 

Comunicações, a dança das cadeiras na Câmara Federal deverá 
benefi ciar uma aliada da governadora Fátima Bezerra, a atual 
subsecretária de Assistência Social, Karla Veruska (Avante), a 3ª 
suplente da coligação. Isso porque a primeira suplente, vereadora 
Carla Dickson (Pros), vai assumir o mandato por apenas sete meses, 
uma vez que teria decidido disputar a reeleição para vereadora de 
Natal. O segundo suplente é o ministro Rogério Marinho, que poderá 
abdicar de assumir para permanecer no ministério.
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A dentista Renata Rêgo, mais 
conhecida como Dra. Renata, seria 
eleita a nova prefeita de Extremoz 
caso as eleições fossem hoje. É o 
que mostra pesquisa do Instituto 
Exatus encomendada pelo Jornal 
Agora RN e pela Rádio 97 FM. O 
levantamento é o mais amplo a ser 
divulgado até agora sobre as elei-
ções no município da Grande Natal.

Ex-primeira-dama de Extremoz, 
mulher do ex-prefeito Klauss Rêgo, 
Renata lidera a pesquisa nos dois 
cenários avaliados. De acordo com o 
Instituto Exatus, ela foi a mais lem-
brada pelos entrevistados tanto na 
pesquisa espontânea, quando não é 
apresentado o nome de nenhum pos-
sível candidato, quanto na estimu-
lada, quando o entrevistado recebe 
uma lista de nomes.

No primeiro cenário da esti-
mulada, Renata Rêgo aparece com 
29,3% das intenções de voto. A 
advogada Jussara Sales vem em 
segundo lugar, com 14,8% das cita-
ções. O terceiro é o vereador Eduar-
do Motta, que foi citado por 11,8% 
dos entrevistados. Depois dele, vêm 
o atual prefeito, Joaz Oliveira, com 
7,1%; o médico Caio Bruno, com 
5,4%; o ex-prefeito Enilton Trin-
dade, com 3,7%; o major da Polícia 
Militar Carlos Alberto, com 2%; e o 
ex-vice-prefeito Edilson Nascimen-
to, com 1,5%.

Nesse cenário, 15,3% disseram 
que não sabem em quem vão votar 
ou não quiseram responder à pes-
quisa. Outros 9,1% responderam 
que pretendem votar em branco ou 
nulo nas próximas eleições.

Considerando apenas os votos 
válidos, ou seja, desconsiderando as 
intenções de voto em branco ou nu-
lo e os indecisos, Dra. Renata tem 
38,8% das intenções de voto. Ela é 
seguida por Jussara, com 19,5%; 
Eduardo Motta, com 15,6%; Joaz, 
com 9,4%; Caio Bruno, com 7,2%; 
Enilton Trindade, com 4,9%; Major 
Alberto, com 2,6%; e o ex-vice-pre-
feito Edilson Nascimento, com 2%.

Na pesquisa espontânea, Dra. 
Renata tem o dobro das intenções de 
voto do segundo colocado. Ela apa-
rece com 22,4% das citações, contra 
11,1% de Jussara Sales. Neste for-
mato de pesquisa, os demais nomes 
citados foram: Eduardo Motta 
(7,9%), Joaz Oliveira (5,4%), Caio 
Bruno (3%), Major Alberto (1,2%), 
Enilton Trindade (1%), o ex-vere-
ador Bruno Diniz (0,2%) e Edilson 
Nascimento (0,2%). Quase metade 
dos entrevistados (42,6%) disseram 
que não sabem em quem vão votar. 
Já 4,9% disseram pretender votar 

Dentista Renata Rêgo é a mais bem colocada na pesquisa Exatus/Agora RN/97 FM

Renata Rêgo lidera corrida pela Prefeitura 
de Extremoz, aponta instituto de pesquisa
Ex-primeira-dama de Extremoz foi a mais lembrada pelos entrevistados tanto na pesquisa espontânea quanto na
estimulada. Levantamento, realizado pelo Instituto Exatus, foi encomendado pelo Jornal Agora RN e pela Rádio 97 FM

Pesquisa - Eleições 2020
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branco ou nulo.
Se forem considerados apenas 

os votos válidos, na espontânea, 
Renata Rêgo tem 42,7% das inten-
ções de voto. Em seguida, vêm Jus-
sara Sales (21,1%), Eduardo Motta 
(15%), Joaz Oliveira (10,3%), Caio 
Bruno (5,6%), Major Alberto (2,3%), 
Enilton Trindade (1,9%), Bruno Di-
niz (0,5%) e Edilson Nascimento 
(0,5%).

A pesquisa Exatus/Agora 
RN/97 FM entrevistou 406 pessoas 
entre os dias 7 e 8 de junho em Ex-
tremoz. O resultado tem margem 
de erro de 4%, para mais ou menos, 
e nível de confiança de 95%. A pes-
quisa está registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) sob o número 
RN-04058/2020.

KLAUSS RÊGO É A MAIOR 
LIDERANÇA POLÍTICA DA CIDADE

Segundo a pesquisa Exatus/
Agora RN/97 FM, o ex-prefeito 
Klauss Rêgo é a maior lideran-
ça política de Extremoz. Marido 
da pré-candidata Renata Rêgo, 
Klauss administrou a cidade entre 
2009 e 2016, sendo sucedido por 
Joaz Oliveira, que está no último 
ano de mandato.

De acordo com o levantamento, 
Klauss é a maior liderança de Ex-
tremoz para 23,6% dos entrevista-
dos. Em seguida, aparecem Jussa-
ra Sales, com 16%; Joaz Oliveira, 
com 13,9%; e Renata Rêgo, com 
13,2%. Os demais citados tiveram 
menos de dois dígitos na pesquisa.

ATUAL PREFEITO E CÂMARA SÃO 
MAL AVALIADOS PELA POPULAÇÃO

O atual prefeito, Joaz Olivei-
ra, tem a gestão reprovada pela 
maioria dos entrevistados. De 
acordo com a pesquisa Exatus/
Agora RN/97 FM, 82,3% dos mo-
radores de Extremoz não aprovam 
a gestão. Apenas 11,6% aprovam, 
e 6,2% não souberam dizer ou não 
quiseram responder à pesquisa.

Em uma consulta mais refina-
da, 63,8% avaliaram a gestão como 
“péssima” e outros 17,2% classifica-
ram a gestão de Joaz Oliveira como 
“ruim”. 11,3% dos entrevistados 
disseram que a atual administração 
é “regular”. Por fim, 5,7% entendem 
que a gestão de Joaz é “boa” e ape-
nas 2% avaliam como “ótima”.

A administração da Câmara 
Municipal também é reprovada 
pela maioria dos entrevistados. 
Segundo a pesquisa, 69,2% não 
aprovam o trabalho da direção do 
Poder Legislativo Municipal.

>>Quase 80% não votariam 
em alguém indicado por Joaz

Líder no quesito rejeição, 
Joaz Oliveira não conseguiria 
sucesso na próxima eleição 
nem se indicasse alguém 
para concorrer em seu lugar. 
Segundo a pesquisa Exatus/
Agora RN/97 FM, 79,1% dos 
entrevistados disseram que 
não votariam em alguém 
indicado pelo atual prefeito. 
8,1% disseram que sim e 1,7% 
disse que avaliaria votar, 
dependendo de quem fosse 
o indicado. Já 11,1% não 
souberam ou não quiseram 
responder à pesquisa.

>>Expectativa é por 
vitória de Renata Rêgo

 Liderando a pesquisa de 
intenção de votos e com rejeição 
relativamente baixa, a dentista 
Renata Rêgo deverá ser eleita 
a nova prefeita, para a maioria 
dos entrevistados. Segundo 
a pesquisa, considerando 
apenas os votos válidos, 38,9% 
acham que Renata vai vencer 
a eleição. Já para 20,2%, a 
vitoriosa será Jussara Sales.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, 16% avaliam que 
quem vai ganhar a eleição será 
Eduardo Motta. E, para 10,5%, 
será Joaz Oliveira. Os demais 
citados apareceram com menos 
de dois dígitos.

>>Mais de 40% classificam 
gestões de Fátima e 
Bolsonaro como “ruins ou 
péssimas” 

A pesquisa Exatus/Agora 
RN/97 FM também perguntou 
aos entrevistados sobre como 
eles avaliam as gestões da 
governadora Fátima Bezerra e 
do presidente Jair Bolsonaro.

Sobre Fátima, 40,2% 
da população de Extremoz 
considera a gestão dela no 
Governo do Estado como 
“ruim” ou “péssima”. Par 
30,5%, a gestão é “regular” e, 
para 29,3%, a gestão é “boa” ou 
“ótima”.

Com relação ao governo 
Bolsonaro, 42,4% dos 
moradores de Extremoz 
classificam a gestão do 
presidente da República como 
“ruim” ou “péssima”. Outros 
32,3% avaliam o governo como 
“bom” ou “ótimo” e 25,4% 
entendem que a gestão de 
Bolsonaro é “regular”.

VOTOS VÁLIDOS

Pesquisa se as eleições fossem hoje e os candidatos a prefeito de 
Extremoz fosem estes, em quem o(a) senho(a) votaria?

A gestão municipal mal ava-
liada se reflete na rejeição elei-
toral apontada na sondagem. 
Segundo a pesquisa Exatus/
Agora RN/97 FM, o prefeito Joaz 
Oliveira é o mais rejeitado entre 
todos os possíveis candidatos nas 
próximas eleições – ele é pré-can-
didato à reeleição.

Mais da metade dos entre-
vistados disseram que jamais 
votariam em Joaz. Ele é rejeita-
do por 55,9% dos entrevistados. 
Nesse quesito, ele está isolado na 
primeira colocação, bem à frente 
do ex-vice-prefeito Edilson Nasci-
mento, que é rejeitado por 8,6%. 

A terceira mais rejeitada é 
Renata Rêgo, com 5,2% das cita-
ções. Ela é seguida por Eduardo 

Motta (3,2%), Enilton Trindade 
(3%), Jussara Sales (1,7%), Ma-
jor Alberto (1,2%), Caio Bruno 
(0,5%) e Bruno Diniz (0,5%).

 17% não souberam ou não 
quiseram responder à pesquisa, 
enquanto que 3,2% disseram 
que pretendem votar em branco 
ou nulo nas próximas eleições, 
quando perguntados sobre rejei-
ção.

Considerando apenas os vo-
tos válidos, a rejeição de Joaz é de 
70,1%. Ele é seguido por Edilson 
Nascimento (10,8%), Renata Rê-
go (6,5%), Eduardo Motta (4%), 
Enilton Trindade (3,7%), Jussa-
ra Sales (2,2%), Major Alberto 
(1,5%), Caio Bruno (0,6%) e Bru-
no Diniz (0,6%).

Prefeito Joaz Oliveira é o mais 
rejeitado, segundo a pesquisa
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A Câmara Municipal de Par-
namirim vai julgar nesta quar-
ta-feira (17), em sessão especial, 
a prestação de contas de 2014 do 
ex-prefeito Maurício Marques dos 
Santos, que administrou a cidade 
entre 2009 e 2016. A votação foi 
confirmada nesta segunda-feira 
(15), durante sessão remota, pelo 
presidente da Casa, vereador Ira-
ni Guedes (Republicanos).

A prestação de contas daquele 
ano foi reprovada pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). Na prá-
tica, os vereadores – que, segundo 
a lei, têm a palavra final sobre o 
assunto – vão decidir se mantêm 
ou não o entendimento do TCE.

Caso o parecer do Tribunal de 
Contas seja mantido, Maurício 
Marques ficará inelegível por oito 
anos – não podendo, portanto, con-
correr nas eleições deste ano. São 
necessários 12 votos para que a 
decisão do TCE seja derrubada no 
plenário. A Câmara de Parnami-
rim tem um total de 18 vereadores.

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

Além disso, o TCE concluiu 
que dois relatórios de gestão fiscal 
daquele ano estavam incomple-
tos e que a gestão não incluiu, na 
prestação de contas, a relação de 
bens incorporados (construídos ou 
adquiridos) ao patrimônio do mu-
nicípio em 2014.

JUSTIFICATIVAS
Na sessão desta segunda-fei-

ra, foi apresentada no plenário a 
opinião da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização Finan-
ceira. Em seu parecer, a comissão 
defendeu que as contas de 2014 da 
gestão de Maurício sejam “apro-
vadas com ressalvas”, o que não 
impediria o ex-prefeito de voltar a 
disputar cargos públicos.

A vereadora Rhalessa Freire 
(PTB), relatora do processo, argu-
mentou que nenhum dos pontos 
elencados pelo Tribunal de Contas 
justifica a reprovação das contas 
de 2014 de Maurício. O voto dela 
foi seguido pelos demais membros 
da comissão.

Segundo Rhalessa, a baixa 
arrecadação da dívida ativa não 
é um motivo para reprovação de 
contas, até porque a cobrança de 
débitos inscritos na dívida ativa 
normalmente é questionada no 
Poder Judiciário, não dependen-
do, portanto, apenas da ação do 
Executivo.

Ex-prefeito Maurício Marques

Câmara marca votação que pode 
tornar Maurício Marques inelegível
Na próxima quarta-feira (17), vereadores vão julgar a prestação de contas 
de 2014 da gestão municipal. Tribunal de Contas recomendou reprovação

Parnamirim

O governo deve prorrogar para quatro meses, no máximo, os efei-
tos da medida provisória que autoriza as empresas a negociaram 
diretamente com seus empregados a suspensão do contrato de 

trabalho e redução de salário. Segundo técnicos da equipe econômica, 
o prazo da duração da suspensão de contratos, que hoje é de 60 dias, 
será ampliado por mais 60 e do corte salarial, que é de até 90 dias, por 
mais 30 dias. Os empregadores terão que fazer uma nova renegociação 
com os trabalhadores. Editada em 1º de abril, a MP faz parte do pacote 
do governo para ajudar as empresas a atravessarem a crise provocada 
pela pandemia do novo coronavírus. Durante a vigência dos acordos, a 
União paga um benefício diretamente para os trabalhadores com con-
tratos suspensos ou salários reduzidos. Esse auxílio é calculado com 
base nas parcelas do seguro-desemprego (entre R$ 1.045 e R$ 1.813).

Alívio para as empresas
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

BALANÇA E PODE CAIR
A ida do ministro 

da Educação, Abraham 
Weintraub, a uma 
manifestação no domingo em 
Brasília no momento em que 
o presidente Jair Bolsonaro 
tem buscado a conciliação com 
Judiciário irritou o presidente 
ao ponto de ele começar a 
cogitar uma saída honrosa 
de Weintraub do governo. 
Aliados de Bolsonaro afirmam 
que a melhor alternativa seria 
Weintraub deixar a pasta 
para evitar mais desgastes 
com o Supremo Tribunal 
Federal (STF).

 PEDIDO DE PRISÃO I
O senador Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP) 
apresentou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
um pedido de prisão contra 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. O 
pedido foi feito ao ministro 
Alexandre Moraes, relator do 
inquérito das fake news.

 PEDIDO DE PRISÃO II
Além da prisão 

temporária ou preventiva 
do ministro da Educação do 
governo Bolsonaro, Randolfe 
pede o seu afastamento 
imediato, a busca e apreensão 
de celulares e computadores, 
a quebra do sigilo de dados e 
a tomada de depoimento do 
ministro.

“GUERRA DE MÍDIA”
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira 

que a reforma administrativa deve ficar para 2021, devido à 
pandemia do novo coronavírus e das eleições, programadas 
para o fim do ano. Ele disse também que é necessária uma 
“guerra de mídia” para conseguir aprovar o projeto.

DESINFORMADO
Mostrando completo 

desconhecimento sobre os 
efeitos da pandemia no País, 
o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que o governo 
“não tem informações que 
qualquer pessoa tenha 
falecido por falta de UTI ou 
de respiradores” e disse que 
há um problema na hora 
de notificação das mortes 
provocadas pela Covid-19, 
já que não menciona as 
comorbidades, ou seja, 
doenças relacionadas, que a 
pessoa tinha.

SECRETÁRIO COM CORONA
O prefeito de Natal, 

Álvaro Dias, disse nesta 
segunda-feira (15), em 
coletiva de imprensa, que 
o secretário municipal de 
Saúde, George Antunes, está 
com coronavírus. De acordo 
com Álvaro Dias, o secretário 
está com sintomas leves. O 

diagnóstico foi feito após um 
teste rápido.

NÃO É O MOMENTO
A ex-presidente Dilma 

Rousseff acredita que o 
cenário atual não favorece um 
impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro. Para Dilma, 
a oposição ao presidente 
encontra “limites” que às 
vezes estão ligados à pauta 
neoliberal na economia.

TESOURO
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, já definiu 
quem será o substituto 
de Mansueto Almeida, 
Secretário do Tesouro 
Nacional, que anunciou 
decisão de deixar o cargo. O 
novo secretário, anunciado 
nesta segunda-feira, será 
Bruno Funchal, de 41 anos, 
atual diretor de Programas 
da Secretaria Especial da 
Fazenda.

*Com informações da Redação do Agora RN
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PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

CONSTRUMÁQUINAS TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, CNPJ: 
06.862.723/0003-48 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, para Indústria de água adicionada 
de sais, com Área de 585,94m2, localizado na Fazenda Paraíso, comunidade de Taborda, Zona Rural, São José 
de Mipibu/RN.

BRUNO BEZERRA LOPES LEITE
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

NOVA MARILENA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 28.653.118/0001-38, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada para a empreendimento localizado na Rod  BR-101, s/n, Loteamento Jardim Blumenau, 
Cajupiranga,  Parnamirim/RN.

Gabriel de Lima Batista
Sócio Administrador

Pedido de Licença de Operação

G DE A TARGINO - ME, CNPJ: n° 06.050.150/0001-96, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA à LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município de Nova Cruz-RN.

GERMANO DE AZEVEDO TARGINO
Proprietário

“Ademais, foi anexado no pro-
cesso leis e decretos demonstrando 
os esforços dispensados pela admi-
nistração (...). Assim, vemos que 
não trata-se de um caso de reinci-
dência de baixa arrecadação, mas 
um fator momentâneo, isolado e 
plenamente justificável”, escreveu 
Rhalessa, em seu relatório.

Sobre o desequilíbrio nas con-
tas públicas, apontado pelo TCE, 
a Comissão de Finanças assinalou 
que a crise financeira contribuiu 
para que o planejamento elabora-
do “não saísse conforme previsto”.

Em seu julgamento, o TCE in-
dicou também que a prestação de 
contas de Maurício Marques não 
trouxe a relação de bens incorpo-
rados ao patrimônio do município 
em 2014. Apesar disso, de acordo 

com a comissão, o relatório trouxe 
a lista de bens alienados e baixa-
dos – o que atende, em partes, à 
exigência legal.

Com relação a irregularidades 
em relatórios de gestão fiscal, a 
comissão acatou os argumentos 
do ex-prefeito Maurício Marques, 
que justificou que, na época da 
publicação dos relatórios, houve 
“problemas de natureza técnica 
alheios à sua vontade”.

Segundo o TCE, dois dos três 
relatórios de gestão fiscal não con-
têm demonstrativos de concessão 
de garantias, de operações de cré-
dito e de disponibilidade de caixa e 
restos a pagar. Um deles, especifi-
camente, também não tem infor-
mações sobre dívidas do município.

PRAZO
A presidente da Comissão de 

Finanças, vereadora Kátia Pires 
(DEM), disse ao Agora RN que a 
análise da prestação de contas do 
ex-prefeito Maurício Marques está 
no prazo legal. Ela registrou que a 
comissão recebeu a decisão do Tri-
bunal de Contas no dia 21 de mar-
ço, tendo 60 dias para encaminhar 
o assunto para o plenário.

De acordo com a vereadora, a 
votação só não ocorreu antes por-
que, devido à pandemia do novo 
coronavírus, alguns projetos tive-
ram pausa na tramitação na Câ-
mara Municipal de Parnamirim 
entre o fim de março e o início de 
abril. Desde então, os vereadores 
trabalham por videoconferência.
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A Covid-19 chegou e alcan-
çou o mundo. No Brasil, desde 
março, ajudado por alguns fatos 
gerados pela gestão pública, o 
coronavírus fez um estrago na 
economia, tumultuou a política, 
desmascarou crimes, mudou re-
lações sociais. E o pior: estamos 
em junho, ele continua presente 
e permanece desarrumando a 
vida de muitos.

Apesar de todos os esforços 
da ciência, a vacina, mesmo para 
os mais otimistas, não chegará 
ao mercado até o fi nal de 2020, 
portanto, a solução defi nitiva – 
lamentavelmente - não estará 
disponível nos próximos meses. 
Assim, não há outra alternativa 
senão tentarmos conviver com o 
vírus até que tenhamos, de fato, 
a tão esperada vacina.

Para convivermos com a ame-
aça diária do coronavírus, precisa-
mos nos acostumar a novos hábi-
tos de vida e um novo modelo de 
produção. E para retomarmos as 

Artigo&Notas
Amaro Sales de Araújo, industrial, presidente do Sistema Fiern e secretário-geral da CNI

PRECISAMOS VOLTAR (1)

atividades – dentro do “novo nor-
mal” – vamos ser obrigados a ob-
servar procedimentos que desesti-
mulem a disseminação da doença 
e nos ofereça níveis aceitáveis de 
segurança para trabalhar e viver.

Precisamos nos preparar! São 
novos e necessários desafi os.

Estamos pensando e discu-
tindo muito sobre o assunto. Já 
foi amplamente noticiado, in-
clusive, que a Fiern e as demais 
federações (Fecomércio, Faern, 
Fetronor), Sebrae, com apoio de 
outras instituições (FCDL, Fa-
cern, Acern) construíram uma 

proposta que foi aprovada pelo 
Governo do Estado. Espera-
mos que, em breve, tenhamos 
a abertura, aqui no Rio Grande 
do Norte, de outras atividades 
econômicas. E, a partir daí, um 
calendário seja conhecido e que, 
planejadamente, possamos res-

tabelecer todas as atividades o 
quanto antes possível.

Até lá, com o ajuda de todos, 
estamos apoiando o grande es-
forço pelo distanciamento social 
no nosso Estado. Precisamos 
baixar a velocidade e o índice de 
transmissibilidade da Covid-19 
e, realmente, o distanciamento 
social tem sido a maior aposta do 
Governo do Rio Grande do Nor-
te. Deveríamos investir mais em 
testagem da população e comuni-
cação. São outros dois eixos rele-
vantes que precisam ser presti-
giados, agora e mais adiante.

Evidentemente que as aglo-
merações, mesmo com a retoma-
da gradual das atividades econô-
micas, serão evitadas ainda por 
um bom período. Por outro lado, 
as lojas, restaurantes, bares, ho-
téis, indústrias, escritórios estão 
estudando e já implementando 
protocolos de prevenção ao coro-
navírus. Temos plena consciên-
cia de que álcool gel, máscaras, 
água e sabão, distanciamento 
entre as pessoas, home-offi ce, 
videoconferências, outros novos 
métodos de trabalho e outros 
insumos de higiene e prevenção 
estão, defi nitivamente, incorpo-
rados ao nosso cotidiano.

Com segurança e esperança, 
precisamos voltar, uns ajudando 
aos outros, com a certeza que a 
nova caminhada exige, pelo me-
nos, planejamento, disciplina e 
solidariedade.

A Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande 
do Norte decidiu arquivar, nesta 
segunda-feira (15), o pedido de im-
peachment que o advogado Rilyo-
naldo Marques protocolou contra 
a governadora Fátima Bezerra, o 
vice Antenor Roberto e o secretário 
de Saúde, Cipriano Maia.

Com base em um parecer jurí-
dico elaborado pela Procuradoria 
da Casa, a Mesa Diretora enten-
deu que o pedido é “insubsistente”. 
No parecer, a Procuradoria consi-
dera que o pedido “não se reveste 
das exigências constitucionais e 
legais e falta conteúdo legal” e 
encaminhou à Mesa Diretora, que 
acolheu o parecer técnico, incluin-
do fundamentação, e determinou o 
arquivamento.

O pedido de impeachment foi 
apresentado no dia 19 de maio. O 
autor da representação, o advoga-
do Rilyonaldo Marques, acusa Fá-
tima, Antenor e Cipriano de crimes 

de responsabilidade e também de 
crimes comuns.

De acordo com o advogado, 
Fátima cometeu crime de respon-
sabilidade ao não cumprir uma 
suposta decisão judicial que teria 
determinado ao Governo do Esta-
do o pagamento de reajustes para 
pensionistas ligados ao Departa-
mento Estadual de Trânsito (De-
tran). O autor do pedido afi rma que 
os pensionistas teriam direito a um 
aumento acumulado de 121% - que 
a governadora teria ignorado.

A governadora do Rio Grande 
do Norte também é acusada de 
falsidade ideológica pelo advogado. 
Segundo Rilyonaldo Marques, Fá-
tima Bezerra teria determinado a 
médicos que atuam no Estado que 
emitissem atestados de óbito com 
informações erradas para infl ar 
dados sobre a pandemia do novo 
coronavírus. Segundo ele, que não 
apresentou provas para a repor-
tagem, mortes provocadas por ou-

tros motivos estão entrando para 
a estatística como óbitos causados 
pela Covid-19 por deliberação da 
governadora.

Ainda segundo Rilyonaldo 
Marques, Fátima comete crime de 

responsabilidade por supostamen-
te não explicar como tem aplicado 
recursos recebidos do governo fe-
deral para combate à pandemia do 
novo coronavírus. 

Também segundo o advogado, 
a governadora cometeu crime de 
responsabilidade ao autorizar a 
contratação de leitos no Hospital 
da Liga Norte-rio-grandense Con-
tra o Câncer acima do preço de 
mercado.

Por fi m, o advogado Rilyonaldo 
Marques afi rma que Fátima Be-
zerra e o secretário Cipriano Maia 
infringiram a lei quando o Governo 
do Estado divulgou em abril uma 
projeção que apontava que, em um 
cenário “otimista”, o Estado che-
garia a meados de maio com cerca 
de 11 mil mortes provocadas pelo 
novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (15), o go-
verno confi rmou que o Estado tem 
553 óbitos confi rmados cuja causa 
principal é o novo coronavírus.

Governadora do RN, Fátima Bezerra

Assembleia Legislativa arquiva pedido
de impeachment contra Fátima Bezerra
No parecer, a Procuradoria considera que o pedido “não se reveste das exigências constitucionais
e legais e falta conteúdo legal”. Advogado acusou governadora de inflar dados sobre pandemia

“Insubsistente”

José Aldenir / Agora RN

Câmara aprova 
alterar carreiras 
de agentes de 
mobilidade

Projeto de lei

A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final da 
Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta segunda-feira 
(15) projetos de lei que garan-
tem mudanças na carreira de 
agentes de mobilidade urba-
na do município.

Além de novos critérios 
para gratifi cações, a carreira 
desses agentes passará a ser 
dividida em três categorias, 
de acordo com nível de esco-
laridade. Também será criado 
o Departamento de Capacita-
ção e Vistoria e a carteira fun-
cional, de acordo com o nível 
do cargo.

“Essas mudanças criam o 
plano de carreira dos agentes 
e reorganiza o processo de 
gratifi cações para que estes 
servidores tenham trata-
mento justo e garantia de 
aposentadoria segura”, ex-
plicou o relator das matérias, 
vereador Kleber Fernandes 
(PSDB).
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A lApesar dos serviços prestados ao jeito beligerante de go-
vernar do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Abraham 
Weintraub (Educação) já encheu todas as medidas e deve ser 

substituído sem demora. O clamor por sua demissão já é consensual 
em todo o Palácio do Planalto. Graças ao ministro, pioraram drasti-
camente as relações de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal 
(STF), não há diálogo possível com os meios acadêmicos e ainda se 
incompatibilizou com todo o Congresso Nacional.

A presença de Weintraub na Esplanada dos Ministérios, domin-
go, irritou o presidente: “Ele esteve lá representando a si próprio 
e não o governo”. A multa de R$2 mil aplicada no ministro, por 
desrespeitar o decreto que obriga o uso de máscara, deixou o Pla-
nalto ainda mais constrangido.Se a formação militar o impede de 
“abandonar” Weintraub no campo de batalha, Bolsonaro tampouco 
aprecia o “abraço de afogados”. O melhor para o presidente, diz 
um ministro próximo, seria Weintraub pedir para sair. Pouparia o 
presidente do desgaste da demissão.

Até no Planalto há clamor 
pela saída de Weintraub

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

GOVERNADOR CLEPTOMANÍACO
O governador do Amazonas, 

Wilson Lima, foi chamado 
ontem de “cleptomaníaco” pelo 
conselheiro Ari Moutinho, do 
Tribunal de Contas do Estado. 
“Ele consegue transformar 
vinho em respirador”, disse, 
para se referir à empresa 
onde fez compra milionária do 
equipamento.

CONTROLE BAIANO
Ari Moutinho, do TCE-AM, 

defende a abertura do gás 
do Amazonas, maior reserva 
do País, sob controle de um 
empresário baiano, Carlos 
Suarez, que fatura no negócio 
mais de R$100 milhões por mês. 
Humm...

EXEMPLO NO MINISTÉRIO
O presidente Jair Bolsonaro 

citou ontem Tereza Cristina 

(Agricultura) como exemplo 
de deputada federal que deu 
certo no cargo de ministra, para 
responder aos que criticavam 
o convite a Fábio Faria para 
assumir o Ministério das 
Comunicações. “Fábio é da 
minha quota pessoal”, disse.

BRASÍLIA VENCEU
O governo do DF obteve 

ontem signifi cativa vitória, no 
STF, ao manter a liminar que 
suspende decisão do Tribunal 
de Contas da União (TCU), que 
pretende tungar R$10 bilhões 
em razão de interpretação 
criativa de regra sobre quem 
deve pagar impostos em 
transferências da União.

PERGUNTA NA RUA
Quando a quarentena 

acabar, falar mal de autoridade 
em mesa de bar vai ser ilegal?

O vice Hamilton Mourão reafi rmou nesta segunda (15) os 
compromissos das Forças Armadas com a democracia: “1964 fazem 
56 anos. É página virada da História”, disse. Ele citou o próprio 
presidente, que disse que os militares não participam de aventura. 
Mourão afi rmou ainda durante entrevista à Rádio Bandeirantes 
que qualquer tipo de autogolpe “não é, e nem nunca será” a visão 
de Bolsonaro, e que o presidente sabe que as Forças Armadas não o 
acompanhariam numa aventura dessa natureza.

MINISTRO SÓ DEPOIS
Mourão afi rmou que 

a defi nição de um nome 
defi nitivo para assumir o 
Ministério da Saúde só vai 
ocorrer após o País vencer a 
pandemia.

VÍRUS DESACELERA
Mourão avaliou com 

otimismo os próximos passos 

do governo. “Está havendo 
uma desaceleração na taxa 
de letalidade”, observou.

MELHORA GRADUAL
“Estamos abaixo dos 5% 

[de letalidade]. Já estivemos 
a 7%”, disse o vice-presidente 
na entrevista. 

“É uma tarefa logística”, 
avaliou.

Vice Mourão afi rma que 
1964 é “página virada”

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

INDUSTRIA E COMERCIO CAFE ICLA LTDA, CNPJ 08.177.750/0001-45, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IDEMA a Licença Simplifi cada para uma Industria 
de torrefação e moagem de café, localizada na Av. Dr. Rui Mariz, N° 408, Bairro Centro, Município de Jardim do 
Seridó/RN - CEP: 59.343-000.

Alexsandra Pereira da Silva Brito 
Proprietária

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - PROCESSO Nº. 04060001/2020

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela PORTARIA Nº 001/2020-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para conhecimento de todos que realizará processo 
Licitatório para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE JOSÉ ALBINO DE ASSIS E LUIZ MAGALHÃES DE BRITO JÚNIOR” Os envelopes relativos 
aos documentos de habilitação e proposta de preços serão recebido até às 09h00min do dia 30 de junho 
de 2020, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, sito a Praça Tomaz Pereira, 01 – 
Centro – Cerro Corá/RN. O edital e seus anexos estão à disposição do público, podendo ser retirado no 
endereço acima citado, ou ainda por meio do Site Oficial da Prefeitura Municipal, disponível no Link 
(https://cerrocora.rn.gov.br/informa.php). Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão prestados 
pela Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 07 às 13 horas, na sede da 
Prefeitura Mun. de Cerro Corá, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3488-
2478/2398/2409 e pelo e-mail: pref.cerrocora@gmail.com ou pelo Sitio Oficial do Município 
www.cerrocora.rn.gov.br.

Cerro Corá/RN, 15 de junho de 2020
Flaviano Elis de Matos - Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 521.432/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020, tendo como objeto: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS ALIMENTENCIOS A SEREM 
DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19) AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM ALUNOS 
MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEGUINDO A LEI FEDERAL Nº 13.987/2020. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16 DE JUNHO 
DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 26 DE JUNHO DE 2020 ÀS 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 26 DE JUNHO DE 2020 ÀS 08hs01min. As especificações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no Centro 
de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 
228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, 
como também nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. 
Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

SÃO BENEDITO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.657/0001-04, 

torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial para Canteiro 

de Obras, para o Complexo Eólico Bloco Norte, localizada na coordenadas em 

UTM (Zona 25M): 9.422.031,25 mN; 188.990,90 mE, Datum SIRGAS 2000, São 

Miguel do Gostoso/RN. 

Tatila Fernanda Martins - Analista de Meio Ambiente - Operações

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
DE OPERAÇÃO

SÃO MARTINHO ENERGIAS RENOVÁVEIS Ltda., CNPJ 13.330.011/0001-81, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação de Licença 
Simplificada (LS) de operação para o Parque Eólico São Martinho, localizado 
em Fazenda Santa Luzia, zona rural, São Miguel do Gostoso/RN. 

Tatila Fernanda Martins - Analista de Meio Ambiente - Operações

O Brasil registrou 627 mortes e 
20.647 novas infecções de coronaví-
rus entre domingo e segunda-feira, 
segundo dados divulgados na noite 
desta segunda pelo Ministério da 
Saúde. Com isso, o total de conta-
minações chegou a 888.271, com 
43.959 óbitos.

Em números absolutos, o Brasil 
é, desde sexta-feira (12), o segundo 
país no mundo com mais mortes 
por Covid-19, atrás apenas dos Es-
tados Unidos, que contam 116 mil 
óbitos, de acordo com os números 
da Universidade Johns Hopkins 
atualizados até 20h desta segunda.

Com 10.767 mortes, São Paulo 
continua sendo o Estado mais afe-
tado pelo vírus no País. A elevação 
do número de óbitos acontece em 
um momento de fl exibilização da 
quarentena e retomada das ativi-
dades econômicas. Nesta segunda, 
o chefe do Centro de Contingência 
do Coronavírus em São Paulo, Car-
los Carvalho, afi rmou que a possi-
bilidade de uma segunda onda da 
doença “existe e é real” em meio ao 
processo de abertura econômica do 
Estado.

O balanço traz um aumento 
de 2,3% no número de casos em 
relação a domingo, quando o total 
estava em 867.624. Já as mortes 
aumentaram 1,4% em comparação 
com o dado de ontem, quando fo-
ram contabilizadas 43.332.

Os registros são menores aos 
domingos e segundas-feiras em 
função da difi culdade de alimenta-
ção dos dados aos fi ns de semana, 
e quantidades maiores são regis-
tradas às terças-feiras em razão do 
acúmulo de notifi cações atualiza-
das no sistema.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, de 

acordo com a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), o nú-
mero de casos confi rmados chegou 
a 14.214, com 553 mortes. Além 
disso, existem 114 óbitos em inves-
tigação. Segundo a Sesap, 1.993 
pacientes já se recuperaram da 
doença no RN e há 668 pacientes 
internados, sendo 260 em unidades 
de tratamento intensivo.

Brasil tem 627 
mortes e 20 mil 
novos infectados 
com coronavírus

Covid-19

Brasil tem quase 900 mil infectados

Lindsey Wasson / Reuters



A Prefeitura do Natal  inicia 
nesta terça-feira (16) a aplicação 
de testes rápidos para o coronaví-
rus na Arena das Dunas. Os exa-
mes vão ser realizados no sistema 
de “drive thru”, com os pacientes 
nos veículos. A ação terá como foco 
o grupo de idosos e pessoas com 
comorbidades. Ao todo, de acordo 
com o Executivo, foram adquiridos 
25 mil testes.

A testagem será feita das 8h às 
17h. O acesso dos carros será pe-
lo Portão P1. A recomendação da 
Secretaria Municipal de Saúde é 
de que realizem exames os idosos 
que estejam há sete dias com sin-
tomas leves e moderados da doen-
ça (febre, tosse, dor de cabeça, por 
exemplo).

“As pessoas que testarem po-
sitivo serão encaminhadas para 
uma das 11 unidades de saúde 
que são referências para a Co-
vid-19, a fi m de serem atendidas 
por profi ssional médico, que defi -
nirá a estratégia de tratamento a 
seguir. Essas unidades estão equi-
padas e preparadas para atender 
os pacientes, que receberão toda a 
orientação necessária. O municí-
pio já tem um protocolo defi nido, 
com base no que foi aprovado pelo 
Conselho Regional de Medicina. 
Enfatizamos, contudo, que a deci-
são sobre o uso dos medicamentos 
a serem prescritos é exclusiva de 
cada profi ssional”, explicou o pre-
feito Álvaro Dias. 

Para ter direito a fazer a testa-
gem, a pessoa deverá apresentar 
comprovante de residência em 

Natal e documento ofi cial com 
foto, que comprove a idade. Após 
o teste, a pessoa poderá esperar o 
resultado no local, o que leva cerca 
de 20 a 30 minutos, ou acessar o 
resultado pela internet com a se-
nha que será fornecida na hora.

Uma outra frente de testagem 
está sendo feita com os profi ssio-
nais da rede municipal de Saúde.  
A Prefeitura adquiriu testes rápi-
dos e os profi ssionais da saúde do 
município já estão sendo testados. 
A testagem identifi ca o IgM e IgG, 
que são imunoglobulinas que es-
tão relacionadas às memórias e 
as defesas de cada pessoa em rela-
ção ao coronavírus, identifi cando 

quem já teve ou está com a doença.
Desde o dia 16 de abril, a Secre-

taria de Saúde de Natal estendeu 
o horário de funcionamento de 10 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
para auxiliar ao combate e prolife-
ração do Covid-19 (Coronavírus) na 
capital. O atendimento estendido 
funciona de segunda à sexta, sem-
pre até às 19h ou 20h, dependendo 
da unidade de saúde. A Unidade 
de Saúde Pedra do Sino, na zona 
Norte, apesar de não funcionar em 
horário estendido, também é refe-
rência para o atendimento de pa-
cientes com sintomas da Covid-19.

Confi ra os endereços das Uni-
dades de Referência:

DISTRITO SANITÁRIO NORTE I

UBS PAJUÇARA - Rua Maracaí, S/N - 
PAJUÇARA - 7h às 19h
UBS NOVA NATAL - Rua do Pastoril, 
S/N, Conjunto - LAGOA AZUL - 7h 
às 19h

DISTRITO SANITÁRIO NORTE II

UBS PANATIS - Rua Milton Servita 
Brito, nº 994  - POTENGI -  7h às 19h
UBS VALE DOURADO - Rua 
irmã Vitória, 706 N. Srª. DA 
APRESENTAÇÃO - 7h às 19h
USF PEDRA DO SINO - Rua Pedra 
do Sino s/nº POTENGI - 7h às 16h 

DISTRITO SANITÁRIO LESTE

UBS SÃO JOÃO - Av. Romualdo 
Galvão, nº891 - TIROL - 8h às 20h
UBS BRASÍLIA TEIMOSA -  R. 
Miramar, nº32 -  PRAIA DO MEIO - 
7h às 19h

DISTRITO SANITÁRIO OESTE

UBS FELIPE CAMARÃO II - R. Santa 
Cristina, s/nº -  FELIPE CAMARÃO - 
8h às 20h
UBS BOM PASTOR - R. Augusto 
Calheiros, nº01 BOM PASTOR - 8h 
às 20h

DISTRITO SANITÁRIO SUL

UBS NOVA DESCOBERTA - AV. 
XAVIER DA SILVEIRA NOVA 
DESCOBERTA - 8h às 20h
UBS ROSANGELA LIMA RUA SANTA 
BEATRIZ, 11, PLANALTO - 7h às 19h
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Prefeito Álvaro Dias anunciou plano de testagem em massa da população de Natal

Lucas Alves / SMS

A governadora Fátima 
Bezerra lançou nesta se-
gunda-feira (15) o edital de 
licitação para contratação de 
empresa especializada para 
execução da 2ª etapa da obra 
do Pró-Transporte, a ser 
executada na Zona Norte de 
Natal. A estrutura é um dos 
investimentos de mobilida-
de urbana mais aguardados 
desde 2006.

“Temos um grupo de 
trabalho para acompanhar 
e destravar os inúmeros 
problemas que paralisam 
obras como esta. Mas agora 
vamos entregá-la, completa, 
até 2022, garantindo a me-
lhoria da mobilidade urbana 
para a nossa querida Zona 
Norte, dando aos usuários e 
moradores a qualidade de vi-
da que eles merecem”, disse 
a governadora, que destacou 
a parceria entre a Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) e a 
equipe do Governo.

Com um investimento de 
R$ 21.936.105,50, os recur-
sos de fi nanciamento do ser-
viço são oriundos do FGTS, 
disponibilizados por um 
Contrato de Repasse celebra-
do com a CEF, benefi ciando 
uma população estimada em 
400 mil pessoas nesta parte 
da capital e na região metro-
politana. 

“Após o início das obras, o 
prazo de conclusão é de 360 
dias. E o governo já iniciou 
as tratativas com o Governo 
Federal para garantir os re-
cursos da terceira e última 
etapa da obra”, afi rmou o 
secretário de Infraestrutura, 
Gustavo Coelho.

A licitação ocorre por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Infraestrutura (SIN), 
através da modalidade con-
corrência e menor preço, 
objetivando a contratação 
de empresa para obra do 
Pró-Transporte e conclusão 
dos acessos à Ponte Newton 
Navarro na Zona Norte de 
Natal.

As obras do Pró-Trans-
porte contemplam a conclu-
são dos trechos do Eixo 01 
(Moema Tinoco), incluindo 
o subtrecho da Av. Moema 
Tinoco, compreendido entre 
a rotatória da entrada de 
Genipabu (RN 304) e a rota-
tória da Av. Tocantínea. Há 
ainda Eixo 02 (Fronteiras), 
que compreende a rotatória 
da Av. Tocantínea e o viadu-
to das Fronteiras.

Lançado edital 
para execução 
da 2ª etapa do 
Pró-Transporte

Arena das Dunas recebe “drive thru” de 
testagem para a detecção da Covid-19 
Prefeitura do Natal inicia nesta terça-feira a aplicar testes rápidos para detectar o novo coronavírus
na população; público-alvo da campanha é formado por idosos e pessoas com alguma comorbidade

AçãoPlanejamento
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O conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Gilberto 
Jales, determinou a notificação da 
Secretaria Estadual de Saúde para 
que sejam enviadas informações 
acerca da transferência de recur-
sos do Estado para a aquisição de 
respiradores mecânicos junto ao 
Consórcio Nordeste. O prazo para 
o envio dos esclarecimentos vai até 
o dia 22 de junho. Foram transfe-
ridos R$ 4,9 milhões para o recebi-
mento de 30 respiradores.

A determinação segue relatório 
de acompanhamento produzido 
pela equipe técnica da Diretoria de 
Administração Indireta. De acordo 
com o relatório, o Estado deve ex-
plicar quais as medidas tomadas 
para reaver os recursos públicos 
transferidos; se há ação judicial em 
curso para tentar o ressarcimento 
dos cofres públicos; por quais mo-
tivos os valores relativos à partici-
pação do RN no Consórcio foram 
transferidos antes da assinatura 
do contrato de rateio; e por qual 
razão houve uma mudança na do-
tação orçamentária responsável 
pela quitação do rateio que coube 
ao RN.

Nos termos do despacho do 
relator, “é certo que, no presente 
caso, já restou concretizado o im-
pacto à política de saúde pública 
para combate à calamidade pú-
blica decorrente da Covid-19, com 
a não entrega dos respiradores 
pulmonares mecânicos e a dificul-
dade para devolução dos recursos 
públicos envolvidos. No entanto, 
todos os esforços precisam ser ado-

tados para se minimizar os possí-
veis danos ao interesse público”. 
O Governo transferiu os recursos 
para a aquisição de 30 respiradores 
pulmonares mecânicos, para trata-
mento de doentes acometidos pela 
Covid-19. Contudo, os respiradores 
não foram entregues aos estados do 
Nordeste.

O Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável do 

Nordeste iniciou, em abril, procedi-
mento para adquirir respiradores 
para os estados nordestinos. Os 
300 respiradores custaram R$ 48,7 
milhões, dos quais coube ao RN, se-
gundo contrato de rateio, pagar R$ 
4,9 milhões. No entanto, a empresa 
contratada, Hempcare Pharma, 
não procedeu com a entrega dos 
equipamentos e tampouco ressar-
ciu os cofres públicos.

A Comissão de Enfrentamento 
ao Coronavírus da Assembleia Le-
gislativa do Rio Grande do Norte 
aprovou nesta segunda-feira (15) 
uma recomendação para que o 
Governo do Estado interrompa 
qualquer repasse de recursos para 
o Consórcio Nordeste. O presidente 
do colegiado Kelps Lima (SDD), 
também apresentou proposta para 
excluir o Estado do colegiado regio-
nal, mas a medida foi rejeitada.

Para os integrantes da Comis-
são, é preciso investigar e punir 
eventuais casos de corrupção, mas 
é importante que o Rio Grande do 
Norte continue no Consórcio. 

Kelps relatou que o Consórcio 
Nordeste está sendo utilizado para 
“desperdício e mal uso” do dinheiro 
público. O parlamentar fez ques-
tão de enfatizar que não é contra 
a implantação de consórcios, “mas 
contra o uso deles para roubar di-
nheiro público. Somos a favor do 
consórcio, desde que não roube di-

nheiro”.
O deputado citou que já há 

delação por parte dos empresários 
investigados, confessando o desvio 
de recursos. “Só a Comissão paga 
aos intermediadores pela compra 

de respiradores é de R$ 12 milhões. 
Imagine em um momento onde 
milhares de nordestinos estão mor-
rendo, ou com negócios quebrando, 
ou perdendo empregos por causa 
do coronavírus”, disse.

Para o deputado Francisco do 
PT, é “precipitado” para o RN sair 
do Consórcio.  O deputado relem-
brou que estas instituições são im-
portantes mecanismos até mesmo 
para Prefeituras no interior do Es-
tado. “Não temos interesse de es-
conder nada de errado. Nós temos 
que ter cuidado de antecipação de 
juízo de valor”, disse o petista.

Já Hermano Morais, cobrou 
punição para os envolvidos. “Um 
crime absurdo em qualquer época, 
em uma pandemia, de tantas difi-
culdades para o país, alguém que-
rer roubar dinheiro público, é pior 
ainda. Defendo punição exemplar 
para quem tem se comportado de 
forma reprovável durante esse pe-
ríodo”, disse.

Conselheiro Gilberto Jales que saber por que o Estado transferiu recursos antes da assinatura do contrato do Consórcio Nordeste

Deputado Kelps Lima (SDD)

TCE quer que Sesap explique a compra de 
respiradores feita pelo Consórcio Nordeste

Comissão recomenda suspensão de 
repasses financeiros ao Consórcio NE

Prazo para que a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte envie esclarecimentos sobre contrato 
de compra vai até o dia 22 de junho; RN pagou R$ 4,9 para receber 30 ventiladores hospitalares

Polêmica

ALRN

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Empresas de 
delivery devem 
fornecer álcool e 
máscara

Prevenção

Empresas que trabalhem 
com delivery devem fornecer 
álcool e máscara a entregado-
res no Rio Grande do Norte, 
conforme definido em porta-
ria publicada neste domingo 
(14) no Diário Oficial do Esta-
do (DOE). Outras medidas de 
prevenção ao novo coronaví-
rus também foram recomen-
dadas a esses profissionais. 
Confira. A portaria leva em 
consideração o aumento das 
compras feitas remotamente 
e o consequente crescimento 
da demanda pelos serviços 
de entrega durante o período 
de isolamento social. Para 
proteger a vida dos trabalha-
dores de delivery e dos consu-
midores, evitando o contágio 
e a transmissão da doença, 
algumas medidas adicionais 
foram adotadas.

O Governo do Rio Grande do 
Norte convocou 813 profissionais 
da saúde para atuação no com-
bate à Covid-19 no estado. A lista 
com os selecionados aprovados no 
recrutamento foi divulgada em 
edição extra do Diário Oficial do 
Estado (DOE) nesta segunda-feira 
(15). As contratações têm caráter 
temporário.

Os profissionais que se ins-
creveram no processo seletivo do 
dia 2 de abril irão atuar nas oito 
regionais de saúde do estado. Ao 
todo, foram convocados: médicos 
plantonistas (38); enfermeiros (79); 
fisioterapeutas (61); farmacêuti-
cos- bioquímicos (26); técnicos em 
enfermagem (228); técnicos em 
radiologia (13); técnicos em labo-
ratório (57); auxiliares de cozinha 
(48); copeiros (100); cozinheiros (6); 
higienistas hospitalares (68); ma-
queiros (56).

O Governo do Rio Grande do 
Norte está implantando mais 55 
leitos nos próximos 15 dias para 
assistência Covid em todo o Esta-
do. Estes novos leitos vão se somar 
aos 345 já abertos por iniciativa da 
administração estadual, alguns em 
parceria com os municípios, que 
vai alcançar o total de 400 novos 
leitos críticos e clínicos na rede pú-
blica de saúde.

A Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) prorrogou até 
31 de julho a proibição do corte de 
energia elétrica dos consumidores 
inadimplentes residenciais urba-
nos e rurais. A proibição do corte 
de energia por 90 dias foi aprovada 
pela agência no fim de março, com 
validade também para os serviços 
considerados essenciais no enfren-
tamento da pandemia do novo co-
ronavírus. 

A Aneel também ampliou até 
31 de julho o prazo para que as 
distribuidoras de energia sejam 
autorizadas a suspender o atendi-
mento presencial, a suspensão da 
entrega da fatura mensal impressa 
no endereço dos consumidores e a 
permissão para que as distribuido-
ras realizem a leitura de consumo 
em horários diferentes do usual ou 
mesmo a suspensão da leitura. As 
distribuidoras deverão enviar fatu-
ra eletrônica ou o código de barras.

Governo do RN 
convoca mais de 
800 profissionais 
para atuação 

Aneel prorroga 
até 31 de julho 
proibição de corte 
de energia elétrica

Pandemia

Serviço
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O Instituto Técnico-Científico 
de Perícia (Itep) confirmou que 
o corpo encontrado em avançado 
estado de decomposição na comu-
nidade Pau Brasil, em São José de 
Mipibu, na Grande Natal, é mes-
mo do jovem Giovanne Gabriel de 
Souza Gomes, de 18 anos. A confir-
mação foi feita através do reconhe-
cimento da impressão digital.

A descoberta do paradeiro do 
jovem motivou manifestação que 
aconteceu nesta segunda-feira, 
no bairro do Guarapes, na zona 
Oeste de Natal, bairro que Gabriel 
morava. Além de cobranças pela 
morte do jovem Gabriel, as pessoas 
protestaram por mais atenção dos 
políticos para as periferias. 

Após um domingo agitado de 
cobranças pelas redes sociais, a 
governadora Fátima Bezerra (PT) 
utilizou seu Twitter para pedir 
mais rigorosidade na investigação 
do caso. O caso é acompanhado pe-
la Delagacia de Capturas de Natal 
(Decap), que é unidade responsável 
pela investigação de pessoas desa-
parecidas. 

Gabriel, de 18 anos, saiu de casa 
para visitar sua namorada e estava 
desaparecido desde o último dia 5. 
O corpo do jovem só foi encontrado 
neste domingo, em uma mata, e foi 
reconhecido por um familiar.

A expectativa é de que o corpo 
do jovem seja sepultado nesta ter-
ça-feira (16). Moradores do Bairro do Guarapres, na zona Oeste, pediram empenho nas investigações sobre a morte de Giovanne Gabriel

Digitais confirmam que corpo encontrado 
no domingo é de jovem desaparecido
Perícia científica confirmou, após reconhecimentos da impressões digitais, que corpo é mesmo de Giovanne Gabriel de Souza 
Gomes; protestos foram feitos nesta segunda para pedir celeridade nas investigações sobre morte do jovem de apenas 18 anos

Caso Gabriel

José Aldenir / Agora RN
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Massa magra 
Como combater a perda durante a quarentena?
Conhecido como “sarcopenia”, problema muscular atinge principalmente pessoas acima de 40 anos e 
pode ser agravado pela falta de exercícios físicos; Agora RN traz dicas para recuperar a forma física

A perda da musculatura, ou 
perda de massa magra, faz parte 
do envelhecimento do corpo e ten-
de a avançar a partir dos 40 anos. 
No entanto, hábitos ruins como o 
sedentarismo podem acelerar o 
processo, chamado de sarcopenia, 
levando à redução da mobilida-
de e impactando severamente a 
qualidade de vida. De acordo com 
dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), 47% da população 
adulta brasileira é considerada 
sedentária, ou seja, não pratica 
pelo menos duas horas e meia de 
exercícios moderados por semana.

SINAIS
Os primeiros sinais de perda 

de massa magra são a diminuição 
da força e redução da circunferên-

cia das pernas e braços, que ficam 
mais flácidos. 

Considerado um problema 
de origem multifatorial, além 
da falta de exercícios, a perda de 
massa magra também pode ser 
agravada por uma alimentação 
desequilibrada e sono irregular. 
Para combater esse mal, é neces-
sário incorporar uma rotina mais 
saudável ao seu dia a dia.

DICAS DE EXERCÍCIOS PARA EVI-
TAR A PERDA DE MASSA MAGRA

Para manutenção de massa 
muscular, o treino mais adequa-
do conta com exercícios resistidos 
que podem ser feitos com o próprio 
peso corporal, conforme recomen-
dam especialistas em educação 
física.

 De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 47% da população adulta brasileira é considerada sedentária, ou seja, não pratica exercícios moderados ao longo de toda a semana

PORTANTO, A DICA DO EDUCADOR FÍSICO É:

- Agachamento

Em pé, com as pernas afastadas e 
os pés posicionados para frente, 
flexione os joelhos como se fosse 
se sentar.
Repetição: duas séries de dez, 
com pausas de 30 segundos

- Afundo

Em pé, dê um passo à frente 
com uma perna de cada vez, 
flexionando os joelhos até que a 
perna de trás forme um ângulo 
de 90 graus.
Repetição: duas séries de dez, 
com pausas de 30 segundos

- Panturrilha

Fique em pé com as pernas 
unidas, depois na ponta dos pés 
e retorne à posição original.
Repetição: duas séries de dez, 
com pausas de 30 segundos

- Abdominal reto no solo

Com as costas no chão e 
pernas dobradas, levante o 
tronco em direção aos joelhos, 
concentrando o esforço na 
região do abdome.
Repetição: duas séries de dez, 
com pausas de 30 segundos

- Prancha frontal

Vire-se de barriga para baixo e 
suspenda o corpo apoiando os 
cotovelos e a ponta dos pés no 
chão.
Repetição: três séries com pausas 
de 30 segundos

 - Flexão de braço

Na mesma posição da prancha 
frontal, porém com as mãos 
apoiadas no chão, flexione os 
braços e retorne à posição inicial.
Repetição: duas séries de seis 
flexões, com pausa de 30 
segundos

Getty Images
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O Rio Grande do Norte vai 
prorrogar até o dia 24 o início da 
reabertura gradual das atividades 
econômicas. A decisão ocorre após 
o Estado não atingir as metas sa-
nitárias definidas pello Decreto Es-
tadual nº 29.742, de 04 de junho de 
2020. A validade do atual decreto 
se encerra nesta terça-feira (16).

A decisão foi anunciada nesta 
segunda-feira (15) pela governado-
ra Fátima Bezerra, em videoconfe-
rência feita com representantes de 
entidades do comércio, do turismo, 
da indústria e do transporte de 
passageiros do Estadp.  

Conforme acertado com as 
entidades do setor produtivo – Fe-
comércio, Fiern, FCDL e Sebrae 
–, um novo cronograma para re-
abertura gradual das atividades 
econômicas será produzido pelo 
secretariado estadal. O calendário 
será definido em nova portaria do 
governo. “As medidas de inten-
sificação do isolamento social do 
último decreto, a antecipação de 
feriados, pelo Estado e por alguns 
municípios, e o Pacto pela Vida têm 
nos revelado bons resultados que 
poderão ser observados nos próxi-
mos dias. Mas, infelizmente ainda 
não são suficientes para nos dar 
segurança para a reabertura do co-
mércio”, disse Fátima Bezerra.

Dentre as alegações apresen-
tadas pela equipe do governo na 
reunião, para a não autorização da 
retomada da economia, a principal 
é o nível de retransmissibilidade 

do coronavírus, que apesar de se 
observar uma desaceleração da 
taxa, os índices observados ainda 
não atingiram o patamar conside-
rado aceitável, segundo o padrão 
da Organização Mundial de Saúde 
OMS), que seria inferior a 1. O Rio 
Grande do Norte tem taxa de 1,8.

Além disso, entre a sexta-feira 
(12) e no sábado (13), data em que a 
Caixa Econômica Federal efetuou 
pagamento de mais uma parcela 
do auxílio emergencial e  muitas 
feiras livres aconteceram normal-
mente, os índices de isolamento 
social ainda se mostraram abaixo 
dos 60% esperados pelo Estado. 
Durante o feriadão, a média de iso-
lamento potiguar foi de 44%.

A retomada da economia tam-

bém é condicionada, pelo decreto 
estadual, à taxa de ocupação de 
leitos públicos para tratamento da 
Covid-19. Nesta segunda-feira (15), 
a taxa de ocupação dos leitos dispo-
níveis para Covid-19 é de 92%. Ao 
todo, 728 pessoas estão interna-
das em leitos críticos e clínicos em 
Hospitais públicos e privados. Nas 
regiões Oeste, Alto Oeste e Metro-
politana de Natal 100% dos leitos 
de UTI estão ocupados. Na região 
Seridó o índice é de 63%.

“O nosso problema não é falta 
de planejamento da retomada da 
economia, pelo contrário, temos um 
excelente plano, e através desse 
plano reafirmamos nosso compro-
misso com a vida, com a dignidade 
humana”, encerra Fátima Bezerra.

O Índice de Comércio Exterior 
(Icomex) da Fundação Getulio Var-
gas, referente a maio confirmou 
tendência de meses anteriores de 
aumento das exportações brasi-
leiras pautadas em commodities 
(produtos agrícolas e minerais 
comercializados no mercado inter-
nacional) e destinadas para o mer-
cado asiático, com redução para 
outros destinos. 

O saldo da balança comercial 
foi de US$ 4,5 bilhões em maio, in-
ferior em US$ 1,1 bilhão ao valor 
de igual mês de 2019. No acumula-
do do ano até maio, o saldo atingiu 
US$ 15,5 bilhões, resultado menor 
em US$ 4,8 bilhões ao de igual perí-

odo do ano passado. O desempenho 
inferior na comparação interanual 
do acumulado até maio é explicado 
pela queda mais acentuada das ex-
portações (-7,2%) em relação às im-
portações (-2,5%), analisou a FGV.

As commodities somaram 71% 

das exportações brasileiras em 
maio e estão associadas ao setor de 
agropecuária, cujo aumento foi de 
44,2% entre os meses de maio de 
2019 e 2020, seguido do aumento 
de 11,3% da indústria extrativa. 
A indústria de transformação teve 
nova queda (-13,7%). O volume ex-
portado pelo Brasil aumentou 4,1% 
e o importado, 0,9% na comparação 
de maio de 2020 contra o mesmo 
mês de 2019. O aumento do volume 
exportado é explicado pelas com-
modities, que aumentaram 23,7% 
na comparação entre os meses de 
maio e 10,9%, no acumulado até 
maio deste ano comparativamente 
com o mesmo período de 2019.

Média de isolamento social entre os potiguares ficou em 44% durante o feriadão

Saldo em 2020 foi de US$ 4,5 bilhões

Governo do Estado adia para 24 de 
junho retomada do setor produtivo

Commodities e China lideram as 
exportações do Brasil em maio

Com 92% dos leitos de UTI ocupados e taxas de isolamento social abaixo 
dos 50% nos últimos quatro dias, decreto estadual é prorrogado outra vez

Efeito

Balança

Pedro França/Agência Senado

José Aldenir/AgoraRN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 527.027/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE EPI´S – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADAS AS 
AÇÕES PREVENTIVAS E COMBATIVAS À CORONA VÍRUS (COVID 19). LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso 
Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16 DE JUNHO DE 
2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 22 DE JUNHO DE 2020 ÀS 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 22 DE JUNHO DE 2020 ÀS 08hs01min. As especificações estão 
estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no 
Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos 
Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a 
sexta-feira, como também nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail : 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal
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O número de óbitos por causas 
naturais nos meses de março a 
maio deste ano teve aumento de 
11,3% na comparação com o mes-
mo período do ano passado. A in-
formação foi divulgada pela plata-
forma online Cartórios de Registro 
Civil no Portal da Transparência, 
administrada pela Associação Na-
cional dos Registradores de Pesso-
as Naturais (Arpen-Brasil).

As mortes por causas naturais 
são resultado de doença ou mau 
funcionamento interno do corpo e 
nesta classificação estão incluídos 
óbitos por Covid-19 e demais do-
enças respiratórias. O registro da 
morte é feito por meio de um docu-
mento que dá origem à certidão de 
óbito feita em cartórios liberação 
dos sepultamentos.

Segundo o levantamento, o 
crescimento foi de 32.249 óbitos no 
período de março a maio, passando 
de 284.928 mortes por causas na-
turais, em 2019, para 317.177 em 
2020. 

O mês de junho não foi conta-
bilizado. O maior crescimento, de 
17,8%, se deu nos meses de abril 
e maio, enquanto que, no mesmo 
período de 2019 o aumento foi de 

8,8%.
O total de óbitos no país de 

março a maio aumentou de 8,8%, 
passando de 304.676 em 2019, pa-
ra 331.775 em 2020. 

Os dados também mostram 
crescimento de 7,2% em abril em 
comparação ao mês de março, e de 
12,5% em maio.

O Amazonas foi o estado que 
teve maior aumento no número 
de mortes no período, de 84,6%, 

seguido pelo Ceará (34,1%), Pará 
(28,8%), Pernambuco (28,7%), Rio 
de Janeiro (22,9%) e Maranhão 
(21,7%). 

O estado de São Paulo regis-
trou um aumento de 9,5%, passan-
do de 76.821 em 2019, para 84.172 
em 2020. Minas Gerais, Paraná, 
Distrito Federal e Rio Grande do 
Sul viram o número de óbitos por 
causas naturais diminuir na com-
paração com o ano de 2019.

A Companhia Potiguar de Gás 
(Potigás) adotou parcelamento das 
faturas de gás natural canalizado 
para clientes do segmento turís-
tico, inclusive dos setores de res-
taurantes e hotelaria, nos mesmos 
moldes do que vem sendo realizado 
junto ao segmento industrial.

Com a medida, os usuários po-
dem realizar o parcelamento das 
faturas que venceram nos meses 
de março, abril e maio de 2020, 
com a excepcional dispensa de ju-
ros e multa de atraso em até seis 
parcelas, sem qualquer acréscimo.

A Potigás foi impactada pela 
pandemia com a diminuição de 
60% do volume de gás natural 
canalizado distribuído no esta-
do, o que também comprometeu 
a saúde financeira da empresa. 
“Analisamos vários cenários e es-
tudamos possibilidades para que 
pudéssemos conceder o benefício 
do parcelamento para os nossos 
clientes. Mantemos o diálogo aber-

to com todos e estamos confiantes 
de que essa crise vai passar e logo 
retornaremos ao ritmo normal e a 
consequente recuperação da nossa 
economia”, afirmou Larissa Dan-
tas, diretora presidente da Potigás.

Para solicitar o parcelamento 
das faturas, os interessados devem 
enviar mensagem para o setor 
financeiro da Potigás. O parcela-
mento pode ser feito nessa modali-
dade até o dia 30 de junho. 

O presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis 
do Rio Grande do Norte (ABIH), 
José Odécio, destacou a importân-
cia da medida, mas entende que 
em face da prorrogação do decreto 
estadual de isolamento social, se-
rá necessário que o parcelamento 
se estenda aos meses de junho a 
agosto.

“Sabemos que a cadeia produti-
va do turismo é muito importante 
para a economia do nosso estado, 
esse foi um pleito da classe empre-
sarial do trade turístico do nosso 
Estado. aAcreditamos que a partir 
dessas medidas facilitará para a 
regularização das pendências”, 
avaliou Aninha Costa, titular da 
Secretaria de Turismo do RN.

Cartórios de registro civil do Brasil contabilizaram 317,7 mil mortes em 2020

Benefício auxilia a cadeia turística

Registro de mortes por causas 
naturais aumenta 11,3% no Brasil

Governo parcela pagamento dos 
débitos de gás natural do turismo

Entre março e maio deste ano, plataforma online do cartórios de todo o 
Brasil aponta para 32 mil mortes a mais que no mesmo período de 2019

Dados

Benefício

José Aldenir/AgoraRN

Reprodução

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ENERBRASIL-ENERGIA RENOVAVEIS DO BRASIL S.A., CNPJ nº 04.569.050/0001-45, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a 
Renovação de Licença de Operação para a Linha de Transmissão 69 kV que interliga o Parque Eólico Rio do Fogo 
com a Subestação Extremoz, localizada na zona rural, dos municípios Rio do Fogo, Maxaranguape, Ceará-Mirim 
e Extremoz/RN.

Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretora 
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B E X  
As experimentações

 musicais de

Apesar de curta, a carreira de Rebeca Gibson já 
é marcada por deslocamentos que conduzem diretamente 

a excentricidade presente em seu percurso musical  

Nathallya Macedo
Subeditora do Online

A trajetória pessoal de 
Rebeca Gibson, de 22 anos, é 
bastante extensa e diversificada. 
BEX, como é conhecida no meio 
artístico, nasceu no Rio de 
Janeiro, morou por um tempo 
em São Paulo e agora vive em 
Natal. Os diferentes ambientes e 
vivências influenciaram a música 
que a cantora, compositora 
e beatmaker desenvolve 
atualmente.  

Depois de cantar em corais 
nas igrejas, a jovem entusiasta 
continuou perseguindo 
o interesse pela música, 
alimentado pelo pai – que amava 
ouvir Joy Division. “Tudo que 
ele escutava me influenciou 
bastante, inclusive as bandas 
de fora. Esse é um fator que me 
estimulou a compor em inglês”, 
relembrou a cantora.   

A jornada de BEX em solos 
potiguares é frutífera. Ela já 
participou de vários festivais 
locais, como o Mada e o DoSol. 
“Minha primeira vez cantando 
para outras pessoas foi na 
Ribeira, que costumava ser um 
polo cultural ativo. Eu só tinha 
algumas músicas e não esperava 
muito. Mas quando comecei, vi 
que realmente gostava disso”, 
contou, com uma pitada de 
nostalgia.  

No segundo semestre de 2019, 
BEX lançou o primeiro álbum 
da carreira, iniciando um novo 
ciclo. Intitulado “Clocking Days” 
e todo cantado em inglês, o disco 
com sete faixas foi destaque no 
cenário musical local. Difícil de 
definir ou rotular, a musicalidade 
de BEX engloba diversas 
influências: tem um pouco de 
jazz, soul, batidas eletrônicas e 

>> Produção em 
isolamento 

Na última quarta-
feira (10), BEX participou 
de uma live no Festival 
DoSol Sessions e produziu 
dois clipes (“Despair” 
e “Human”), que estão 
disponíveis no Instagram (@
abexabot e @festivaldosol). 
Por causa do isolamento 
social, alguns projetos 
artísticos foram pausados. 
“Estava tentando conseguir 
espaço em festivais de 
outros estados do Nordeste. 
Mas continuarei a busca 
em breve”, planejou. Além 
disso, a cantora usa os 
dias de quarentena para 
trabalhar na trilha sonora 
de um curta-metragem, o 
“Lemniscata”, que deve ser 
lançado ainda em 2020.  

até lo-fi hip hop. “O meu modo 
de composição começa com um 
ritmo em mente, depois surgem 
as letras. Foi assim que compus o 
CD”, relevou. 

Para BEX, o processo criativo 
também é de aprendizagem. 
“É experimental. Não gosto de 
produzir algo parecido com o que 
ouço. Tenho muitas inspirações, 
mas não consigo focar em uma 

só. Dos clássicos, adoro Pink 
Floyd, Billie Holiday e Gorillaz. 
Ultimamente, Sevdaliza, Xênia 
França e Saskia. Mas o que 
tento fazer é escutar tudo e 
aprender sobre perspectivas 
diferentes. Gosto de inovar e 
procurar sonoridades ainda não 
‘materializadas’, digamos assim”. 

As nuances e os timbres 
presentes na voz de BEX não 

passam despercebidos. É possível 
reconhecer a intensidade das 
letras e, em certos momentos, 
a segurança das pronúncias 
transporta o ouvinte para outro 
universo – cheio de altos e baixos 
emocionantes. Imponente e, ao 
mesmo tempo, substancial, o tom 
da cantora chega a lembrar Amy 
Winehouse, mas de uma forma 
própria, individual e autêntica.  

No segundo semestre de 2019, BEX lançou o primeiro álbum da carreira, iniciando um novo ciclo. Ele é intitulado “Clocking Days”

Isadora Gomez
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Daniela FreireDaniela 
Na linha

A gestão da saúde da 
Prefeitura do Natal tem seguido 
a linha adotada pelo atual 
comando do Ministério da Saúde, 
de não exigir respaldo científi co 
em determinadas drogas 
utilizadas em protocolos ofi ciais 
no tratamento de pacientes com 
Covid-19.

SITUAÇÃO
No âmbito do governo federal, 

como se sabe, foi implementado 
o uso da hidroxicloroquina 
no atendimento até de casos 
leves da Covid-19, mesmo 
sem comprovação científi ca de 
efi cácia.

 
SEM RESPALDO

No caso de Natal, além 
de seguir a ordem do governo 
federal com relação à 
hidroxicloroquina, a gestão 
municipal também adotou outro 
medicamento que não tem 
comprovação científi ca para 
ser usado no tratamento da 
infecção pelo novo coronavírus: a 
ivermectina.

O vermífugo está no protocolo 
da Secretaria Municipal de 
Saúde para o uso preventivo 
e mais: será distribuído para 
grupos de risco.

PLACEBO
Uma infectologista potiguar 

que está na linha de frente 
contra a Covid nos principais 
hospitais de São Paulo alertou 
sobre a ivermectina: “Nenhum 
respaldo científi co. Existe um 
estudo de laboratório (sem testar 
em seres vivos) mostrando 
que em laboratório tem efeito. 
Porém, mais outras mil drogas 
também têm efeito quando 
se estuda na teoria e testa no 
laboratório (in vitro). Quando 
chega na vida real só provoca 
danos ou nenhum benefício”.

USO POLÍTICO
Na opinião da médica, o que 

está por trás de recomendações 
como essas por parte do Estado é 
que “uma vez que se adota como 
medida governamental, cria-se 
uma falsa impressão de que 
algo está sendo feito, quando, 
na verdade, o investimento em 
leitos de UTI e outras coisas não 
está acontecendo”.

SEM APOIO
Em tempo: todos os estudos 

sobre a ivermectina contra a 
Covid-19 estão ainda em estágio 
inicial. Nos EUA, a autoridade 
sanitária, chamada de FDA, 
emitiu um alerta sobre o uso de 
ivermectina por pessoas com 
Covid-19. E, aqui no Brasil, 
a Anvisa não reconhece o 
medicamento para o tratamento 
da doença.

RÁPIDAS 

•Veja só: Sara Winter, 
a líder do 300 (que deveria 
ser 30) presa ontem, foi expulsa do 
grupo feminista do qual participava 
por sumir com dinheiro que era 
utilizado para protestos.

•A propósito, não tem ‘saída 
honrosa’ que salve a reputação do 
ministro da Educação Abraham 
Weintraub.

•Disse o repórter João Paulo 
Charleaux: “Processar chargista é 
a quarta via em papel carbono do 

recibo de truculência de qualquer 
governo anacrônico formado por 
toscos de pouca cultura”.

•Ex-líder dos Panteras Negras, 
Bobby Rush acha que policiais de hoje 
são mais cruéis do que nos a
nos 60.

DIÁLOGOS
O Instituto de 

Desenvolvimento da 
Educação (IDE) está 
retomando um projeto 
executado durante muitos 
anos no RN: “Diálogos”. 
Com abrangência maior, 
diante do coronavírus e 
suspensão de aulas na rede 
pública e privada, o que 
era “Diálogos em Defesa da 
Escola Pública”, agora se 
torna “Diálogos em Defesa 
da Educação”.

EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
O projeto acontecerá 

nas redes sociais, com 
condução da diretora 
executiva do IDE, Cláudia 
Santa Rosa, e participação 
de convidados. A primeira 
‘live’ acontecerá hoje, dia 
16, às 19h30, no Instagram 
@ClaudiaStaRosa, e terá 
participação de Claudia 
Costin, que é fundadora 
e diretora do Centro de 
Excelência e Inovação em 
Políticas Educacionais da 
Fundação Getúlio Vargas, 
Ceipe FGV.

PERIGOSO
Em seu artigo “Baderna 

nas PM’s”, publicado nesta 
segunda-feira no UOL, o 
jornalista Reinaldo Azevedo 
escancara um cenário 
que vem se formando já 
há alguns anos no Brasil 
sem ser levado à sério: a 
insubordinação de policiais 
militares, insufl ados pelo 
bolsonarismo.

OMISSÃO
“Todos assistimos ao 

bombardeio do Supremo, 
no sábado, com fogos de 
artifício. E tudo diante de 
uma Polícia Militar inerme, 
omissa, cúmplice”, alertou 
Azevedo, que lembrou que a 
situação nas PMs “é parte do 
projeto de guerra civil que 
o presidente da República 
admitiu estimular com seu 
discurso e sua prática em 
favor do armamento da 
população”.

APOIO
“Se Eduardo Bolsonaro 

só precisava de um cabo e 
um soldado para fechar o 
Supremo, antes da posse 
do pai, agora pode contar 
com um belo reforço. Os 
rojões disparados pelos 
bolsonaristas sobre o STF na 
noite de sábado podem ter 
sido só um prenúncio”. De 
Ricardo Kotscho para o UOL, 
sobre manifesto de militares 
da reserva declarando guerra 
ao STF.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, “estreitando laços com nações amigas”:
encontro do potiguar nesta segunda com o embaixador de israel no Brasil Yossi Shelley teve como
pauta a implementação de tecnologias de dessalinização de água em regiões áridas

Novos Tempos: Nutricionista Adriana 
Gurgel pronta para o trabalho e bem protegida contra 
o coronavírus

Dia dos Namorados diferente em tempos de pandemia 
de coronavírus: jornalista Elaine Vládia e o marido 
comemorando o amor
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua se despede do seu signo ao raiar do dia e ingressa 
em Touro, morada da sua Casa da Fortuna. Isso signifi ca 
que os interesses materiais vão falar mais alto hoje e 
você vai focar nas oportunidades de incrementar sua 
renda. 

Misericórdia, Libra! Logo cedo, você pode ter que 
desembolsar uma grana para resolver um imprevisto ou 
pagar uma conta que havia esquecido. Quem manda o 
papo reto é a Lua, que muda de signo no começo do dia, 
entra em Touro e se desentende com Chaturno.

Hoje tem novidade no céu e quem traz é a Lua, que sai 
do seu inferno astral ao amanhecer e começa a brilhar 
em seu signo. Graças à companhia da Lua, você vai se 
sentir confi ante e terá ainda mais determinação para 
conquistar o que deseja. 

Eita, Escorpião! Negócio de família pode passar por 
uma fase tensa nas primeiras horas do dia e os astros 
aconselham você a tomar seu paracetaloka direitinho e 
ser mais fl exível para contornar os obstáculos. A Lua migra 
para seu signo oposto, mas arruma treta com Saturno.

Você vai acordar com entusiasmo para encarar as 
batalhas da vida, mas o astral dá uma guinada logo cedo 
e seu temperamento pode mudar. Quem manda o papo 
reto é da Lua, que começa a dar um rolê em sua Casa 12 
no início da manhã.

Hoje a Lua sai do seu paraíso astral e começa a se 
movimentar em sua Casa da Saúde, recomendando 
mais atenção ao seu bem-estar físico e mental. Ela 
arranja fuzuê com Saturno no período da manhã, 
apontando desafi os em seus interesses.

Invista nos seus objetivos sem contar muito com o 
apoio dos outros. A dica é da Lua, que migra para 
a morada dos seus ideais ao raiar do dia, mas que 
também forma aspecto de confl ito com Saturno e 
manda vibes instáveis para o seu Horóscopo.

Boas novas chegam da Lua, que ingressa no setor mais 
positivo do seu Horóscopo ao amanhecer. Porém, 
como nem tudo é perfeito, ela vai formar aspecto 
tenso com Saturno, seu planeta regente, no período da 
manhã, pedindo mais atenção com os compromissos.

Logo cedinho, a Lua encerra seu rolê nos graus de Áries, 
signo que é parça do seu, para ingressar em sua Casa 
10, abrigo das suas metas e dos seus propósitos. Nessa 
posição zodiacal, ela desperta seu lado mais ambicioso e 
revela que você fará o que estiver ao seu alcance.

O estilo leve e solto que é a marca aquariana pode 
andar meio fracassado nesses dias e isso fi ca mais 
explícito hoje. Você tem levado a vida muito a sério 
e esse tipo de comportamento pode causar algumas 
tensões em casa. 

Hoje a Lua muda de signo e de cenário, ingressando em 
Touro, signo regido pela Terra, mesmo elemento que 
o seu. Além de te deixar mais prudente e realista, essa 
energia eleva a sua vontade de se aperfeiçoar e melhorar 
de vida. 

Os sentimentos guiam seus passos e infl uenciam 
bastante o seu comportamento, mas hoje pode ser 
mais difícil dizer e demonstrar as emoções e isso tende 
a mexer com o seu pique. A Lua entra em Touro no 
começo da manhã.

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)

Em tempo de distanciamento, beijo
técnico em novelas também vira problema 

Em todas as TVs que produzem novelas, 
uma pergunta vem se tornando frequente, 
em função da proximidade da retomada de 
gravações: como vão fi car as cenas de beijos? As 
regras de distanciamento social irão alterar por 
completo a rotina das telenovelas, onde o “beijo 
técnico” está incluído.

Aguinaldo Silva não consegue imaginar uma 
coisa separada da outra: “Então é bom inventar 
outro nome para o gênero, porque, sem beijo, 

não pode mais ser chamado de ‘novela’”.
No último domingo, depois de ser bastante 

cobrada por fãs, a atriz Vitória Strada, uma 
das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, 
repassou a questão para o autor Daniel Ortiz, 
que disse estar estudando “possibilidades” 
para essa situação, quase uma exigência em 
folhetins.

Os protocolos de segurança, avisou, ainda 
estão sendo fechados.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

MESMO ASSUNTO
Vitória Strada revelou que foi 

cobrada até por sua sogra, a mãe 
da também atriz Marcella Ricca: 
“Então você não vai poder beijar o 
gostoso do Thiago Fragoso?!”.

No retorno aos sets de 
gravações, os atores deverão 
obedecer a uma certa distância e 
também os cinegrafi stas. Será o 
novo normal.

ANOTE
A estreia da nova temporada 

do “Top Chef Brasil”, do 
Felipe Bronze, na Record, está 
confi rmada para 15 de julho. Já 
tem muita coisa pronta.

As gravações, na GGP, serão 
retomadas no dia 25 do mesmo 
mês.

VIDA NORMAL
Acabou o home-offi ce da 

equipe comercial da Band. 
Expediente normal.

Além de outros setores, o 
mesmo deverá acontecer com 
algumas produções no decorrer 
dos próximos dias.

JOGO ERRADO
A propósito, a Band, domingo, 

reprisou Vasco e Palmeiras, pela 
Copa Mercosul 2.000 para todo 
Brasil menos Amazonas, onde o 
time carioca tem a segunda maior 
torcida.Lá, por alguma razão 
inexplicável, foi exibido Manaus 
x Brusque pelo título da quarta 
divisão nacional do ano passado. 
E o que é pior, o Manaus perdeu.

LIVE JUNINA
A Globo está anunciando uma 

próxima “live”, agora para o dia 
27, um sábado, depois da novela 
“Fina Estampa”.

Bate-Rebate
Band ainda não tem data defi nida para a estreia de “Floribella”...Mas quase certeza que será na última semana 

de julho ou primeira de agosto.Depois de Antonio Fagundes e Emicida, Ivete Sangalo será a próxima live do 
“Domingão do Faustão”...Grava na quinta-feira.O repórter da GloboNews, domingo, insistiu em dizer que os 

manifestantes “estavam chegando ao fi nal da Paulista, na praça Oswaldo Cruz”…Não, ali é o começo da avenida.
Amado Batista será o convidado do “Música na Band Live”, sexta-feira, às 22h45.Marcelo D´Ângelo, Andressa 
Guaraná e Sheila Magalhães, diretores ou que ocupam cargos de chefi a na Band, também foram transformados em 
âncoras do BandNews.Com estreia sábado, dia 27, às 22h30, a nova temporada do “Fábrica de Casamentos”, no 

SBT, terá sete episódios.O repórter André Spigariol fi cou apenas seis meses na CNN, em Brasília, e já se transferiu 
para a revista Crusoé.

O que pretende ser uma 
festa junina, com apresentação 
de Thaynara OG, Whindersson 
Nunes e Fabiana Karla. 
Musicais com Fernando e 
Sorocaba e Matheus & Kauan.  

RECUPERADA
Luciana Gimenez voltou 

ontem à Rede TV!, após uma 
semana afastada por causa de 
uma operação no ombro.

E já retomou os trabalhos 
dos programas “Superpop” e 
“Luciana By Night”, que seguem 
sem plateia.

TEM QUE ESPERAR
Bruno Gagliasso ainda não 

sabe quando serão disparados os 
dois projetos fechados, como ator 

e produtor, com a Netfl ix.
Os acertos aconteceram 

muito antes da pandemia, após 
interromper um vínculo de 18 
anos com a Globo. No melhor 
dos cenários, só no fi nal do ano.    

ESVAZIAMENTO
Não foi por falta de aviso: no 

parte, reparte com a ESPN, o 
canal Fox Sports já fi cou com a 
pior parte.

Ontem, por determinação 
da dona Disney, para não 
prejudicar o “SportsCenter”, as 
três edições do “Central Fox” 
já foram retiradas do ar. E a 
falta de cuidado é tamanha, que 
nesta mesma segunda-feira, 10h 
da noite, foi ao ar o programa 
“Bom Dia Fox”.

NOVO PROGRAMA
Depois de anunciar sua volta para o YouTube, o novo programa da 
infl uenciadora e empresária Bianca Andrade, que esteve no “BBB”, já 
tem nome e data de estreia. “Boca a Boca” começa no dia 23 de junho, 
ao vivo, a partir de 21h. Semanal, todas às terças-feiras, vai contar 
com convidados e diferentes quadros. Na estreia, Pabllo Vittar.

Salvador Cordaro
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Como divertir por uns instan-
tes os amigos obrigados a ficar em 
casa por meio de histórias leves, 
inspiradoras e tocantes? Foi o que 
o jornalista e escritor Marcelo Dun-
lop, cronista carioca do portal “Re-
pública Paz e Amor”, perguntou-se 
na primeira semana de pandemia. 
E a resposta veio logo: com um 
velho amigo chamado livro. Nas-
ceu, assim, a ideia de lançar seu 
primeiro livro, “Crônicas Flamen-
gas”, apesar de toda essa situação 
nacional.

Foi com essa ideia na cabeça 
que o autor buscou a Escribas Edi-
tora e juntos elaboraram um proje-
to de financiamento coletivo tendo 
como prêmio o próprio livro físico, 
já disponível. Com a mobilização 
de muitos amigos e colegas de Dun-
lop, além de personalidades rubro-
-negras e ex-craques do Flamengo, 
o livro começou sua pré-venda há 
algumas semanas, exclusivamente 
no site da Escribas Editora (www.
jovensescribas.com).

Como um time bem montado 
influi na economia do país. A noite 

gélida em que o Flamengo foi elimi-
nado em ritmo de tango. A primei-
ra pelada do rapazola Zico no meio 
dos medalhões da seleção. Como 
assistir a um jogo na TV com sete 
segundos de delay. O curioso caso 
do torcedor rubro-negro que, ata-
rantado por uma goleada do time 
de Jesus, foi embora no intervalo. 

E ainda: o dia em que Garotinho 
(José Carlos Araújo!) narrou um 
jogo com soluços, a aventura de um 
feliz cata-latas no Maracanã e até 
uma carta enviada por correio para 
a Rainha da Inglaterra. Essas e ou-
tras crônicas (quase) esportivas es-
tão no livro “Crônicas Flamengas”, 
de Marcelo Dunlop.

O jornalista Marcelo Dunlop 
trabalha com esportes desde 2002 
– só que não com futebol. Começou 
a cobrir Jiu-Jitsu e outros espor-
tes de luta há quase 20 anos, mas 
sempre com os fins de semana e as 
férias reservados para ver futebol, 
Copas do Mundo e o Flamengo, não 
necessariamente nessa ordem. Em 
2017, foi convidado a integrar a 
equipe do portal de rubro-negrismo 
racional “República Paz e Amor”, 
ao lado de ícones da cultura fla-
menga como Arthur Muhlenberg, 
Nivinha, Vivi Mariano, Jorge 
Murtinho e Arnaldo Branco, onde 
cunhou dezenas de textos cheios 
de humor e situações inesperadas, 
típicas de um frequentador dos 
melhores sambas e bares do Rio de 
Janeiro. 

>>VENDA ONLINE

Para adquirir o livro “Crônicas 
Flamengas” e receber em casa seu 
exemplar, basta acessar o site www.
jovensescribas.com e efetuar a 
compra via PagSeguro.

Carioca Marcelo Dunlop trabalha na área do jornalismo esportivo desde 2002

Selo Jovens Escribas lança livro “Crônicas 
Flamengas” do jornalista Marcelo Dunlop
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FNF confirma 
segunda parcela 
de apoio aos 
árbitros do RN

Prestes a ser 
campeão, Bayern 
vive dias com 
polêmica interna

Auxílio

Alemanha

A Federação Norte-rio-
-grandense de Futebol (FNF) 
confirmou o segundo repasse 
de ajuda financeira a 37 árbi-
tros e assistentes do Estado. 
O valor é de R$ 220 para cada 
profissional. A categoria está 
longe das atividades desde 
março. Da mesma forma que 
aconteceu no primeiro auxí-
lio, o presidente José Vanildo 
resolveu repetir e ajudar aos 
árbitros e assistentes que 
estão sem atividade profis-
sional. 

“Não posso virar as costas 
para esses profissionais que 
fazem o futebol ser mais justo 
todos os dias. Sei que estamos 
passando por um momento 
difícil e é necessário auxiliar 
os que vivem dessa categoria. 
Então, criamos esse Progra-
ma de Auxilio Financeiro que 
não será descontado futura-
mente, diferente do criado 
pela CBF”, afirmou José Va-
nildo.

O Bayern de Munique en-
tra em campo nesta terça-fei-
ra com chances de conquistar 
pela oitava vez consecutiva 
o título do Campeonato Ale-
mão. Para isso, pela 32.ª e 
antepenúltima rodada, pre-
cisa apenas derrotar fora de 
casa o Werder Bremen, rival 
que luta para fugir da zona de 
rebaixamento. O técnico Han-
si Flick se mostrou animado 
com os treinamentos e com a 
possibilidade de ganhar o tí-
tulo antecipadamente.

Mas se dentro de campo 
a situação para o time pare-
ce ótima, os bastidores estão 
quentes. Muller se mostrou 
descontente com algumas 
posturas de dirigentes diante 
da crise financeira provocada 
pelo surto da covid-19 pelo 
mundo. O atacante já expres-
sou a sua insatisfação. “É pa-
radoxo que não se para de fa-
lar em contratações quando, 
ao mesmo tempo, os salários 
estão cortados”, afirmou.

A pandemia obrigou os brasilei-
ros a viver sem o futebol. Mas essa 
já é a realidade de 100 milhões de 
pessoas, quase metade da popula-
ção do País, que vivem em cidades 
sem um time profissional. Pesqui-
sa da consultoria Pluri mostra os 
650 times que disputam competi-
ções oficiais no Brasil no ano passa-
do estão em apenas 422 dos 5.570 
municípios. É apenas 7%. Para 
dirigentes e especialistas, os dados 
revelam a concentração do esporte 
aos grandes centros urbanos e co-
locam em xeque a expressão “País 
do futebol”.

O estado de São Paulo mostra 
as duas faces da moeda. É a uni-
dade com mais clubes, 89 ao todo, 
mas concentra 40% das cidades 
acima de 100 mil habitantes que 
não têm um time profissional. 
“Proporcionalmente, São Paulo 
está sub representado. É um Es-
tado que representa cerca de 35% 
do PIB do Brasil, mas com apenas 
14% dos clubes. Existe força econô-

mica e população suficiente para 
aumentar esse número”, analisa 
Fernando Ferreira, fundador da 
Pluri.

Estudiosos e dirigentes apon-
tam que esse processo de concen-
tração dos clubes profissionais nos 

grandes centros urbanos muda a 
própria relação do País com o fute-
bol. Segundo eles, a expressão “Pa-
ís do futebol” está inadequada. “A 
ideia que a extinção do clube local 
fará o torcedor migrar para Fla-
mengo e Corinthians, por exemplo, 

é fantasiosa. Corremos o risco de 
perder nossa identidade, quando 
abrimos mão de ter um time pró-
ximo, para chamar de seu!”, opina 
Mauro Carmélio, presidente da Fe-
deração Cearense de Futebol.

“O Brasil como país do futebol 
é cada uma estratégia de marke-
ting”, critica o sociólogo Rogério 
Baptistini, da Universidade Ma-
ckenzie. 

“Nunca concordei com essa 
expressão. Em relação à difusão, 
organização e nível de competições, 
outros países são tão ou mais in-
tensos que o Brasil”, diz Darcio Ge-
nicolo, professor do departamento 
de Economia da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC-SP) e pesqui-
sador em Economia do Futebol.

Na falta de um time profissio-
nal, muitos estados apostam no 
futebol amador. É o caso da Bahia, 
unidade com menor distribuição do 
futebol em seu território, somando 
apenas 2,6% de seus municípios 
com clubes profissionais.

Estado de São Paulo concentra a maior parte dos clubes no território nacional

No Brasil, só 7% das cidades têm algum 
time profissional de futebol, diz estudo
Pesquisa feita este mês pela consultoria Pluri mostra que os 650 times que disputam competições 
oficiais no Brasil no ano passado estão sediados em apenas 422 dos 5.570 municípios do País
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