
“Evito até respirar 
perto da minha filha”, 
relata médico de UTI
Firmino Barreto, de 35 anos, atua como médico intensivista no 
atendimento de casos graves de Covid-19 na capital potiguar; 
profissional fala ao Agora RN dos dramas no ambiente de 
trabalho e do distanciamento familiar imposto pelo novo 
coronavírus. Médico define o período como “muito complicado”, 
porque não está conseguindo ser o marido e pai que quer ser
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Fátima vai prorrogar 
decreto e endurecer 
regras de isolamento

Covid-19 já alcançou 
85% dos municípios 
potiguares, diz Sesap

Professora Nilda ataca 
Taveira: “Não falta 
dinheiro, falta gestão”

Novo projeto do 
Plano Diretor autoriza 
construções de 140 m

Novo decreto vai trazer 
proibição de circulação em 
áreas públicas e fechamento de 
acesso às praias

Até o dia 29 de maio, apenas 
26 dos 167 municípios do Rio 
Grande do Norte não registram 
casos de pacientes com a doença

Vereadora ressaltou que cidade 
tem orçamento de mais de R$ 
500 milhões por ano, mas que 
tem falhado nos serviços

Texto atualizado permite 
também a construção de 
orcondomínios residenciais
na orla, inclusive Via Costeira

Quarentena 07 Pandemia 07 Parnamirim 06

Revisão 05

Brasil bate recorde 
e passa de 30 mil 
mortes provocadas 
pelo novo coronavírus

Semsur prevê abrir 1 
mil novas vagas para 
sepultamentos em 
Natal, mas só em 2021

Confira dicas
para manter dieta 
equilibrada durante
a quarentena

Segundo o Ministério da Saúde, 
do total de mortes notificadas de 
segunda para terça, 367 ocorreram 
nos últimos três dias. Há ainda 
4.312 óbitos em investigação

Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos estuda verticalizar o 
Cemitério do Bom Pastor II, na 
Zona Oeste, para a construção de 1 
mil novas vagas no ano que vem

Nutricionista Alessandra Viana, 
especialista em comportamento 
alimentar e emagrecimento, 
dá conselhos para controlar a 
compulsão por comida

Covid-19 07 Cemitérios 09 Alimentação 12

Com reforma parada na 
Assembleia, déficit na 
Previdência sobe 40%
Reforma do regime próprio de Previdência atenuaria rombo nas contas 
públicas do Estado, que foi de R$ 710 milhões no primeiro quadrimestre, 
mas projeto está estacionado na AL por causa da pandemia de Covid-19
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Dos R$ 40 bilhões previstos 
como crédito para pequenas e 
médias empresas, apenas R$ 
1,9 bilhão foram liberados pelos 
bancos, que têm como marca re-
gistrada a aversão a riscos.

Ou seja, apenas 5% de toda 
a massa de recursos prometi-
da no início da pandemia, que 
agora caminha para o pico de 
casos, chegaram aos maiores 
interessados.

O próprio presidente 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, admite que o 
desembolso foi “pior do que o 
esperado”, quando deveria ser 
exatamente o contrário.

Tanto dinheiro assim nos 
bancos só signifi ca uma coisa: 
as empresas estão fi cando pelo 
meio do caminho na luta pela 
aprovação de seus créditos.   

Há, inclusive, relatos de 
micro e pequenos empresários 
com anos de atividade e até um 
bom número de empregados 
com pedidos recusados.

Outros tantos, recusados 
na primeira tentativa, foram 
procurados depois pelos mes-
mos bancos com a mesma pro-
posta, só que com juros bem 
mais altos em relação aos pro-
metidos para a pandemia.

O que remete a uma con-
clusão: os padrões de negocia-
ção abertos pelo Banco Central 
num momento terrível como 
esse não são os mesmo das ins-
tituições fi nanceiras habitua-
das a emprestar dinheiro para 
quem já tem.

Ao acenar com crédito novo, 
os bancos não consideram nem 
de perto perdoar as dívidas an-
tigas, o que empurrou milha-
res de pequenas empresas pa-
ra dentro do mar de incertezas.

A renegociação de contratos 
faz parte de uma medida anun-
ciada em março pela entidade, 
mas está muito longe de garan-
tir a sobrevivência das empre-
sas no médio e longo prazos. 

Bom lembrar: 94% das indús-
trias no País são de pequeno porte.

Considerando que estados 
como o Rio Grande do Norte 
têm 95% de suas empresas ca-
tegorizadas como pequenas e 
médias, a sobrevivência do que 
resta da economia depende de 
quanto e quando essa ajudar 
chegará à grande maioria dos 
negócios.

E a falta de oxigênio, no ca-
so delas, também mata.

O promotor de Justiça responsável pelo inquérito que apu-
ra irregularidades na PPP da Arena das Dunas, Leonar-
do Cartaxo, solicitou ao Tribunal de Contas informações 

sobre o andamento do Processo n. 2.813/2011-TC, bem como as 
providências adotadas na Corte frente ao Relatório Final da 
Auditoria realizada pela Controladoria Geral do Estado (Con-
trol) no contrato de concessão da Arena.

Quanto ao Processo n. 2.813/2011-TC, em que pese se base-
ar em auditoria que identifi cou fortes suspeitas de superfatura-
mento e sobrepreço na obra do Estádio, aguarda ainda parecer 
do Ministério Público junto ao TCE (MPTCE), antes de ir para 
julgamento do mérito no plenário. Para justifi car a lentidão na 
sua tramitação (foi aberto há quase uma década), o TCE alega 
a extensão do processo (oitivas, medidas cautelares).

Em relação à segunda solicitação (providências diante do 
relatório da Control), concluído no início de maio, o TCE infor-
ma que já recebeu o relatório da auditoria da Controle que está 
adotando as providências.

Entre elas, a Inspetoria de Controle Externo (ICE) vai ana-
lisar o que pode acrescentar no tocante à obra. Já a Diretoria 
de Administração Direta (DAD) analisará as parcelas variáveis 
que o estado vem pagando à Arena. Em ambos direcionamen-
tos a ideia é analisar se há impacto da auditoria da Control nos 
procedimentos já abertos em tramite no TCE.
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TCE DEVE ACELERAR 
APURAÇÃO DA ARENA

AGUENTE FIRME

“

REABERTURA
Para o presidente da 

Câmara Municipal, Paulinho 
Freire (PDT), está na hora 
de reabrir a economia, para 
minimizar danos ao mercado 
de empregos local. Em 
entrevista à 97 FM, o vereador 
reforçou posição contra o 
lockdown, que, para ele, só faz 
sentido se for adotado no início 
da pandemia.

JORNALISMO
No inquérito da Arena, 

o Ministério Público do Rio 
Grande do Norte mandou 
anexar ao processo cópia 
de notícia deste Agora RN 
intitulada “Tribunal de 
Contas do Estado vai analisar 
relatório da nova auditoria 
sobre a Arena das Dunas”.

MONITOR
A Controladoria-Geral do 

Estado monitora os valores 
dos processos de aquisição 
do Estado relacionados 
à Covid-19. “O objetivo é 
evitar sobrepreços, fato que 
efetivamente gera prejuízo ao 
patrimônio”, diz o controlador-
geral do Estado, Pedro Lopes.

REFORÇO
No esforço anti-Covid-19, 

a Assembleia Legislativa fez 
doação de mais de 160 mil 
unidades de equipamentos de 
proteção individual, sendo 141 
mil litros de álcool liquido 70% 
e 25 mil máscaras com tripla 
proteção.

REFORÇO II
A ação da Assembleia 

benefi cia profi ssionais da 
saúde e da segurança que 
atuam na linha de frente 
de combate à pandemia em 
território potiguar.

BOLSONARO FORA
O presidente Jair 

Bolsonaro afi rmou a 
apoiadores na porta do Palácio 
do Alvorada nesta terça-feira 
(2) que não pretende apoiar 
nenhum candidato nas 
eleições municipais, marcadas 
inicialmente para outubro 
deste ano. “Não pretendo 
apoiar prefeito em lugar 
nenhum. Não tenho partido, 
exatamente para não me 
meter em política este ano”, 
disse a apoiadores.

REPATRIAÇÃO
O senador Styvenson 

Valentim (Podemos) 
protocolou pedido de ajuda 
para que brasileiros e 
potiguares que ainda estão 
em solo mexicano e português 
sejam repatriados para o 
Brasil. O senador já tinha 
enviado ofício intercedendo 
pela volta de brasileiros que 
estão no Peru. Styvenson 
Valentim tem recebido muitos 
pedidos de ajuda de cidadãos 
que querem voltar para casa, 
mas que não conseguem 
depois da pandemia de 
Covid-19.

PRIMEIRO OS TEUS
O ministro do 

Desenvolvimento Regional, 
o potiguar Rogério Marinho, 
anunciou a chegada das obras 
de transposição do rio São 
Francisco para o estado do 
Ceará. Só neste ano, o governo 
federal aportou recursos que 
somam R$ 271,5 milhões nos 
dois eixos do projeto.

POR OUTRO LADO
Não se ouviu do ministro 

nada sobre a chegada dessas 
águas ao Rio Grande do 
Norte...

REFORÇO
O Governo do RN abriu crédito suplementar de R$ 26,5 

milhões para a segurança pública, sendo R$ 729 mil para 
aquisição de armamentos e munições, R$ 187 mil para aquisição 
e recuperação de aeronave, R$ 2,1 milhões para modernização do 
parque tecnológico, R$ 2 milhões para modernização do sistema de 
comunicação e R$ 2,4 milhões para reaparelhamento das unidades. 
O Governo também abriu crédito suplementar para o Poder 
Legislativo, de R$ 18,7 milhões, para encargos com pessoal (R$ 4,5 
milhões), manutenção e funcionamento da Assembleia Legislativa 
(R$ 13,9 milhões) e modernização tecnológica (R$ 4,7 milhões).

Temos recebido várias ligações de 
empresários, que precisam trabalhar, caso 
contrário, terão que demitir em massa”

Paulinho Freire
Vereador, presidente da Câmara Municipal de Natal
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> O portal Agora RN e a Agora 
FM exibem, de segunda a sábado, 
às 11h30, a coletiva da Secretaria 
de Saúde Pública do Rio Grande do 
Norte (Sesap/RN).

>> A Unimed Natal promove ho-
je, às 7h, aula de pilates. De tarde, 
às 15h, os exercícios são aeróbios. 
Às 18h, será a vez do “treino para 
suavizar as afl ições”. Os vídeos são 
postados no IGTV da Unimed Natal 
e fi cam disponíveis depois.

>> Na semana do Meio Ambien-
te, o Idema promove, hoje, minicur-
so sobre “Compensação ambiental 
e medida compensatória em áreas 
prioritárias para conservação”, por 
meio da plataforma Zoom, gratuita-
mente, às 9h.

>> Os Campi Natal-Central e 
Mossoró do IFRN promovem, nesta 
quarta, palestras com a temática 
“Fauna e Flora: Espécies endêmi-
cas e as espécies em extinção”e 

“Amazônia: conexão entre a 
fl oresta e populações tradicionais”, 
e exposição de fotografi as “Plantas 
e animais nativos da fauna e fl ora 
brasileira”, tudo com certifi cado, 
online e free, no canal no YouTube 
“Esa_ifrn”.

>> A Semurb exibe, nesta quar-
ta-feira (3), ofi cina de brinquedos 
com material reciclável, durante a 
tarde, e um podcast com a temá-
tica “O mundo em nossas mãos”, 

durante a noite. Todas as atrações 
estão nas redes sociais da Prefeitu-
ra do Natal.

>> O presidente da Câmara de 
Natal, Paulinho Freire, e o presiden-
te do Tribunal Regional Eleitoral, 
Glauber Rêgo, participam de debate 
online nesta quarta sobre os impac-
tos da pandemia nas eleições. Com 
transmissão do YouTube, o debate 
acontece às 15h com mediação da 
jornalista Juliska Azevedo.
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Tiago Rebolo
Editor geral

As contas da Previdência Es-
tadual fecharam o primeiro qua-
drimestre de 2020 com um défi cit 
fi nanceiro de R$ 710,7 milhões. 
Esse foi o valor que o Governo do 
Rio Grande do Norte teve de de-
sembolsar para pagar aposentado-
rias e pensões entre janeiro e abril, 
já que as receitas não cobriram as 
despesas. O dinheiro para o aporte 
saiu do Tesouro Estadual.

O rombo registrado nos quatro 
primeiros meses deste ano é 40% 
maior do que o do mesmo período 
do ano passado. Entre janeiro e 
abril de 2019, o défi cit foi de R$ 
506,8 milhões. Com isso, no inter-
valo de um ano, a média mensal de 
aportes para o regime próprio de 
Previdência do Estado saiu de R$ 
126,7 milhões para R$ 177,6 mi-
lhões: R$ 50,9 milhões a mais.

Essas informações estão no 
Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária, que foi divulgado 
pela equipe econômica do Governo 
do RN no último sábado (30). O ba-
lanço, publicado no Diário Ofi cial, 
mostra as receitas e despesas do 
Estado nos quatro primeiros meses 
deste ano.

O principal motivo para o au-
mento do défi cit previdenciário 
é a discrepância entre o número 
de servidores em atividade e os 
aposentados e pensionistas. Nos 
últimos anos, como poucos con-
cursos públicos foram realizados, 
caiu a quantidade de funcionários 
ativos, já que, à medida que foram 
alcançando tempo de contribuição, 
muitos servidores se aposentaram.

De acordo com estudo publicado 
pela Secretaria Estadual de Admi-
nistração (Sead) no início do ano, 
54% dos servidores do Estado são 
inativos. Apenas 46% estão traba-
lhando. A proporção ideal, segundo 
o regime de repartição (em que 
servidores da ativa bancam os inati-
vos), seria de pelo menos três servi-
dores na atividade para um inativo.

Para atenuar o problema, o Go-
verno do Estado encaminhou em 
fevereiro, para a Assembleia Legis-
lativa, um projeto para reforma da 
Previdência. A proposta aumenta 
a contribuição dos servidores para 
o regime e altera itens como idade 
mínima para aposentadoria, re-
gras de pensão e forma de calcular 
o benefício. Para quem já está no 
serviço público, a proposta prevê 
regras de transição.

A análise da reforma, contudo, 

Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado (Ipern): défi cit atingiu R$ 710 milhões no 1º quadrimestre

Déficit previdenciário do RN sobe 40% e 
supera R$ 710 milhões de janeiro a abril
Reforma do regime próprio de Previdência atenuaria rombo nas contas públicas do Estado, mas projeto está estacionado na 
Assembleia Legislativa desde que a Casa suspendeu parcialmente as atividades em função da pandemia do novo coronavírus

Finanças

José Aldenir / Agora RN

está suspensa por causa da pande-
mia do novo coronavírus. Há mais 
de dois meses, em função da crise 
sanitária, parte das atividades ad-
ministrativas e legislativas da As-
sembleia do Rio Grande do Norte 
está paralisada.

O projeto de reforma da Pre-
vidência estacionou na comissão 
especial que foi instalada para 
discutir o assunto. Formada no dia 
9 de março, a comissão de cinco 
deputados se reuniu apenas duas 
vezes. Havia a expectativa de que, 
um mês depois de a comissão ser 
montada, a proposta fosse envia-
da para o plenário da Assembleia, 
para ser analisada pelo conjunto de 
deputados estaduais.

Ao Agora RN, o presidente da 
comissão especial, deputado Geor-
ge Soares (PL), disse nesta terça-
-feira (2) que a análise do projeto 
segue suspensa por tempo indeter-
minado. Em maio, o parlamentar 
tinha dito que “não tem nada que 
impeça” a realização das reuniões 
da comissão pela internet, mas ele 
disse que essa defi nição acontecerá 
coletivamente, ouvindo a opinião 
dos demais membros da comissão.

O relator do texto, deputado 
Raimundo Fernandes (PSDB), 
disse que prefere apresentar o seu 
parecer apenas quando a Assem-
bleia retomar os encontros presen-
ciais. Ele defende que, até lá, os 
prazos de tramitação continuem 
suspensos. “Não dá para discutir 
adequadamente pela internet”, 
afi rmou o deputado, sobre a possi-
bilidade de a comissão especial se 
reunir por videoconferência, como 
tem como acontecido com as ses-
sões plenárias.

>> Economia
Com o texto que foi 

enviado, o governo espera 
economizar R$ 40 milhões 
por mês com a Previdência.

Quando enviou a reforma, 
a governadora Fátima 
Bezerra disse que a proposta 
era necessária não só para 
adequar o RN à reforma geral, 
mas também para diminuir o 
rombo nas contas públicas.

Em mensagem aos 
deputados, ela escreveu que, 
se nada for feito, o défi cit da 
Previdência Estadual pode 
chegar a R$ 2,2 bilhões em 
2022, verba que teria de ser 
retirada do Tesouro Estadual 
para garantir o pagamento de 
benefícios. Em 2019, o défi cit 
total foi de R$ 1,57 bilhão.

PRAZO

Além de precisar aprovar a reforma para corrigir o défi cit fi -
nanceiro, o Estado tem um prazo a cumprir. O governo tem até 
31 de julho deste ano para aprovar a reforma da Previdência. 
O prazo está determinado em uma portaria do Ministério da 
Economia, que estabelece que estados e municípios precisam se 
adequar à reforma da Previdência Geral, que foi promulgada no 
fi m do ano passado pelo Congresso Nacional.

Se os estados e municípios com regime próprio não se ade-
quarem às determinações da Emenda Constitucional nº 103 até 
o dia 31 de julho deste ano, podem fi car impedidos de receber 
repasse de recursos da União, inclusive os relativos ao auxílio 
emergencial que foi aprovado no Congresso para repor as perdas 
de arrecadação durante a pandemia. Para o Governo do Estado, 
a previsão é de cerca de R$ 597 milhões.

Segundo o regimento da Assembleia, a comissão especial tem 
30 dias para elaborar o parecer sobre a reforma da Previdência 
(os prazos estão suspensos). Só depois disso é que o projeto segue 
para análise do plenário, onde precisa do apoio de pelo menos 15 
deputados estaduais para ser aprovada (são 24 ao todo).

Entenda ponto 
a ponto da reforma da 
Previdência Estadual

>>EMENDAS
Na primeira semana de 

tramitação da proposta, o relator, 
Raimundo Fernandes, recebeu 
dos colegas parlamentares 13 
sugestões de modifi cações no texto 
(as chamadas emendas). Cabe a ele 
encartar ou não as mudanças na 
proposta original e elaborar o texto 
fi nal. Algumas emendas também 
podem ser votadas separadamente.

De acordo com Raimundo 
Fernandes, a maioria das propostas 
altera as alíquotas de contribuição 
previdenciária previstas na proposta. 
O projeto do governo prevê taxas 
que variam de 12% a 16%, com 
alíquotas maiores para quem ganha 

os maiores salários. Hoje, a taxa é de 
11% para todas as faixas de renda 
dos servidores. Pelas propostas 
apresentadas pelos deputados, 
a taxa mínima cairia para 7,5%, 
benefi ciando quem ganha menos.

Outra emenda altera a faixa de 
isenção de contribuição para os 
aposentados e pensionistas. Hoje, 
quem recebe benefícios abaixo de 
R$ 6.101,06 (teto previdenciário) 
está isento de pagar taxa. Pela 
proposta do governo, esse valor 
cairia para R$ 2,5 mil. Segundo 
a proposta dos deputados, essa 
faixa de isenção fi caria em R$ 3,5 
mil. Depois desse valor, valeriam 
as mesmas taxas previstas para os 

servidores da ativa.
De acordo com o relator, existe 

praticamente um consenso pela 
aprovação da mudança na faixa de 
isenção. Já sobre as alíquotas de 
contribuição, Raimundo Fernandes 
afi rma que ainda estuda os 
impactos fi nanceiros junto com a 
equipe econômica do governo para 
decidir sobre o seu parecer.

A idade mínima fi cou defi nida 
em 65 anos, para os homens, e 60, 
para as mulheres, com modulações 
para categorias como professores, 
policiais e quem trabalha com 
insalubridade. A aposentadoria 
compulsória fi cou defi nida em 75 
anos de idade.
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Natal, vereador Pauli-
nho Freire (PDT), afirmou nesta 
terça-feira (2) que a reabertura 
da economia na capital potiguar 
já deve ser pensada para que não 
haja maiores danos ao mercado 
de empregos local.

Para o parlamentar, tomados 
os devidos cuidados para que 
não haja proliferação maior do 
novo coronavírus, a reabertura 
seria uma forma de “enfrentar o 
problema” e tentar normalizar a 
situação.

“Temos que enfrentar o pro-
blema. Temos recebido várias 
ligações de empresários, que pre-
cisam trabalhar, caso contrário, 
terão que demitir em massa. Isso 
é muito ruim para a economia 
local. Acho que com responsabi-
lidade e calma, podemos voltar 
à normalidade. Normalizar to-
talmente ainda vai demorar, na 
minha opinião, uns dois a três 
meses”, contou, em entrevista à 
rádio Agora FM (97,9).

No tocante ao recuo do pedi-
do de demissão do secretário de 
Saúde de Natal, George Antunes, 
o vereador acredita que o “estres-
se” momentâneo vivenciado pela 

pasta devido à pandemia do novo 
coronavírus tenha influenciado 
na atitude. O conflito de interes-
ses entre o prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) e o titular da SMS, com 
relação à reabertura dos comér-
cios, teria sido a principal causa 
do pedido de demissão.

“Acredito que estamos viven-
do um estresse muito grande. O 
secretário George, que o classifico 
como um dos grandes que já pas-
saram em Natal, por toda a sua 
honestidade, caráter e dedicação, 

no momento passa por um estres-
se enorme e apresenta seu posi-
cionamento por fechar e parar as 
coisas, mas o prefeito Álvaro Dias 
passa também por uma grande 
pressão, quanto a questão da ma-
nutenção dos empregos. Houve 
um pequeno desentendimento, 
que caracterizo como estresse. 
Foi acertado George continuar, 
por seu trabalho e dedicação. Na-
tal ganhou com a permanência 
dele. No final, o bom senso rei-
nou.”, relatou.

O secretário estadual do PSL, 
Capitão Gondim, disse nesta 
terça-feira (2) que as oligarquias 
políticas do Rio Grande do Norte 
“usam a máquina pública para 
enriquecer, aumentando absurda-
mente o tamanho do Estado”. Se-
gundo ele, as consequências dessa 
situação podem ser observadas no 
dia a dia dos potiguares.

“O objetivo principal do Esta-
do é o benefício do imposto para o 
cidadão, o que não existe, porque 
todo o dinheiro é utilizado apenas 
para beneficiar grupos políticos 
que querem enriquecer”, afirmou.

Capitão Gondim atribuiu às 
oligarquias, em aparente menção 
às famílias tradicionais de políti-
cos do Estado, um fator histórico 
e classificou o desequilíbrio fiscal 
do Estado como resultado do que 
ele considera “incompetência, in-
gerência, desvio de finalidade e, 
muitas vezes, crime contra a ad-

ministração pública”.
“O que nós precisamos fazer 

é começar a julgar esses agentes 
públicos nas eleições. Se por al-
gum motivo eles são denunciados, 
investigados e condenados por 

crimes, devem ser extirpados da 
vida pública. O cidadão tem esse 
poder, mas é preciso a consciência 
de que a responsabilidade direta 
nas escolhas desses agentes é do 
eleitor”, indicou.

Paulinho Freire durante sessão da Câmara Municipal de Natal por videoconferência

Secretário estadual do PSL, Capitão Gondim, criticou famílias tradicionais de políticos

Paulinho afirma que reabertura
da economia já deve ser pensada

Gondim: “Oligarquias” usam 
máquina pública para enriquecer

Presidente da Câmara de Natal afirmou que, tomados os devidos cuidados, 
reabertura já deve ser pensada para preservar empregos na capital potiguar

Entrevista

Secretário do PSL no RN

Não há mais justificativa para que a Assembleia Legislativa mante-
nha adormecido o projeto que trata da reforma da Previdência. 
O rombo nas contas públicas só aumenta (vide reportagem pu-

blicada na edição de hoje deste Agora RN) e o prazo para que o Estado 
aprove o texto (31 de julho) se aproxima, sem que seja oferecido aos 
servidores e deputados a chance de trabalhar mudanças em um tempo 
razoável – a fim de aperfeiçoar a proposta. Estão aguardando o fim do 
prazo chegar para aprovar a reforma às pressas? Retardar o debate não 
é a melhor opção. Passou da hora de reiniciar as discussões.

Passou da hora
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

EXEMPLO
Mesmo com os trabalhos 

remotos, a Câmara de 
Natal não paralisou as 
discussões sobre a reforma 
da Previdência Municipal. 
Relatora do projeto na 
Comissão de Justiça, por 
onde o texto já passou, a 
vereadora Nina Souza (PDT) 
chegou a fazer um debate 
sobre a reforma em uma live.

TÁ EXPLICADO
Segundo uma fonte 

da coluna, problemas 
na eleição municipal de 
Assu explicam o fato de o 
deputado George Soares 
(PL) ter feito recentemente 
críticas ao governo que ele 
próprio lidera na Assembleia 
Legislativa. 

O parlamentar teria 
ficado irritado com as 
movimentações do PT 
na cidade, que não teria 
fechado apoio à reeleição 
do seu irmão, o prefeito Dr. 
Gustavo.

É O JEITO
É verdade que, por videoconferência, o debate sobre o 

assunto fica, de certa forma, prejudicado. Contudo, não há 
perspectiva de que os trabalhos presenciais na Assembleia 
sejam retomados em poucos dias. A pandemia impõe que a 
tecnologia seja usada para decidir sobre temas urgentes, e a 
Previdência é um deles. Antes um debate prejudicado do que 
não ter debate.

RELAÇÃO CONFLITUOSA
Muitas dúvidas pairam 

em torno da relação entre a 
governadora Fátima Bezerra 
e o prefeito de São Gonçalo 
do Amarante, Paulo Emídio. 
O clima entre os dois andou 
ruim nas últimas semanas, 
principalmente após o 
prefeito vir a público criticar a 
Secretaria Estadual de Saúde 
por preterir São Gonçalo na 
distribuição de respiradores 
pulmonares. O vice de 
Paulinho, como o prefeito é mais 
conhecido, é o petista Eraldo 
Paiva.

É CONTIGO, JAIME
Quem acompanha de perto 

a controvérsia diz que caberá 
ao ex-prefeito Jaime Calado, 
secretário do Desenvolvimento 
Econômico e bastante 
ligado a Fátima, resolver o 
problema. Seja aproximando 
os dois, seja oficializando um 
distanciamento.

JÁ PENSOU?
Conselheiros do Concidade 

que se debruçaram ao longo 
das últimas semanas sobre a 
minuta do novo Plano Diretor 
de Natal chegaram a propor 

algo que tinha o potencial de 
estimular uma insurreição na 
cidade. Sugeriram autorizar 
a abertura de uma avenida 
no meio do Parque das Dunas 
para ligar a Bernardo Vieira 
à Via Costeira. Claro que a 
proposta foi prontamente 
derrubada.

SEM AÇODAMENTO
O mesmo que a coluna 

afirmou acima sobre a reforma 
da Previdência não vale para o 
Plano Diretor. A revisão dessa 
lei, uma das mais importantes 
da cidade, pode esperar a 
pandemia passar. Não há prazo 
definido para que o processo 
termine. Não é o momento de 
discutir tema tão importante 
por videoconferência.

SERVIDORES SEM PERSPECTIVA
A governadora Fátima 

Bezerra esperava usar a verba 
do Plano Mansueto para pagar 
os salários atrasados dos 
servidores. O projeto, contudo, 
virou o socorro financeiro para 
os estados durante a crise do 
coronavírus. Quando tudo isso 
passar, a quê o governo estadual 
vai recorrer para honrar a 
dívida com o funcionalismo?

*Com informações da Redação do Agora RN
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Tiago Rebolo
Editor geral

A Prefeitura do Natal publicou 
nesta terça-feira (2), no Diário Ofi -
cial, a atualização do projeto que 
trata da revisão do Plano Diretor. 
Com a divulgação do documento, 
foi fi nalizada ofi cialmente a ter-
ceira das cinco etapas do processo. 
A próxima fase, sem data para 
ocorrer, será a análise do texto na 
Conferência da Cidade. Só depois 
disso é que a minuta seguirá para 
a Câmara Municipal de Natal.

O novo texto, que está disponí-
vel no site da revisão do Plano Di-
retor, foi gerado após o Conselho da 
Cidade fazer mudanças na pré-mi-
nuta que havia sido divulgada pela 
prefeitura em fevereiro deste ano, 
após um ano de discussões com a 
sociedade. Os conselheiros fi zeram 
quase 200 alterações na proposta, 
seja para melhorar a redação ou 
para mudar o entendimento de al-
guns trechos.

A nova versão tem 242 artigos 
– 19 a mais que o primeiro texto -, 
fora os anexos, quadros e mapas. 
Os detalhes podem ser consultados 
a partir da leitura do QR Code ane-
xo à reportagem.

Apesar das modifi cações, a 
maioria dos itens foi mantida. O 

texto atualizado continua propon-
do que toda a cidade de Natal se 
transforme em “zona adensável”, o 
que representa um estímulo para 
a construção de empreendimentos 
maiores. A justifi cativa para isso 
é que a infraestrutura da capital 
potiguar melhorou desde 2007, 
quando o Plano Diretor foi revisa-
do pela última vez. No atual Plano 
Diretor, apenas 16 dos 36 bairros 
são “adensáveis”. No restante, a 
ocupação só pode ser mínima.

A minuta do novo Plano Diretor 
autoriza que, em alguns casos, as 
construções tenham o tamanho até 
5 vezes maior do que o terreno. É o 
que poderá acontecer, por exemplo, 
no Tirol, no Barro Vermelho e no 
Alecrim, na Zona Leste; em Lagoa 
Nova, Candelária e Capim Macio, 
na Zona Sul; em Cidade Nova, 
Cidade da Esperança e Nossa Se-
nhora de Nazaré, na Zona Oeste; e 
em Pajuçara, Lagoa Azul e Nossa 
Senhora da Apresentação, na Zona 
Norte.

É importante frisar que, dentro 
dos bairros, pode haver variação 
desse coefi ciente máximo de cons-
trução, a depender das bacias de 
esgotamento sanitário.

Com os novos coefi cientes de 
aproveitamento, subiu também o 
gabarito máximo, ou seja, o limi-

te de altura para os edifícios. Na 
pré-minuta, que havia sido elabo-
rada pela Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (Semurb), esse 
limite saía dos atuais 90 metros 
para 100 metros – o que signifi ca 
dois ou três pavimentos a mais. 
Ao fazerem mudanças, os conse-
lheiros elevaram o limite para 140 
metros.

A nova minuta do Plano Dire-
tor cria, ainda, os chamados eixos 
estruturantes. São vias da cidade 
que, por terem maior infraestrutu-
ra e serem rotas de mobilidade, po-

derão abrigar construções maiores, 
normalmente acima do coefi ciente 
médio de aproveitamento do res-
pectivo bairro. Segundo a proposta, 
são 27 avenidas espalhadas pelas 
quatro regiões da cidade.

São avenidas como João Medei-
ros Filho, Moema Tinoco, Frontei-
ras e Rio Doce (Zona Norte); Inter-
ventor Mário Câmara (que corta as 
zonas Leste e Oeste); as avenidas 
Salgado Filho, Hermes da Fonse-
ca e Prudente de Morais (entre as 
zonas Leste e Sul); as avenidas Rio 
Branco e Coronel Estevam (na Zo-

na Leste); e Roberto Freire, Xavan-
tes e BR-101 (na Zona Sul).

As exceções para essas regras 
de adensamento são as zonas de 
proteção ambiental; a região da 
orla marítima; a margem esquerda 
do Rio Potengi (lado Zona Norte), 
incluindo a Redinha; e as zonas de 
proteção militar – seção acrescen-
tada pelo Concidade. Nessas regi-
ões, ou é proibido construir ou há 
controle de gabarito.

No caso das zonas de proteção 
ambiental – as chamadas ZPAs 
–, as regras atuais não mudam. 
Nessas áreas, a ocupação continua 
muito restrita. Já na margem do 
Rio Potengi, especifi camente na 
Redinha, o limite de gabarito do-
brou e passou a ser de 15 metros.

Atualmente, Natal tem 10 
ZPAs, das quais apenas 5 estão 
regulamentadas. Nas demais, a 
ocupação é totalmente proibida por 
ausência de lei.

Segundo a minuta, enquanto 
não são regulamentadas, essas 5 
ZPAs poderiam ser ocupadas con-
siderando regras provisórias. Os 
licenciamentos da Semurb segui-
riam regras contidas nos processos 
de regulamentação em tramitação 
no Conselho da Cidade. Ou seja, 
haveria normas temporárias para 
essas zonas.

Região de Tirol e Petrópolis poderá ter prédios com até 140 metros de altura

Versão atualizada de projeto para o Plano 
Diretor autoriza prédios de até 140 metros
Apesar de modificações feitas pelo Concidade, maioria dos itens foi mantida. Texto atualizado continua propondo que toda
a cidade de Natal se transforme em “zona adensável”, o que é um estímulo para a construção de empreendimentos maiores

Revisão

José Aldenir / Agora RN

O projeto do novo Plano Diretor 
não defi ne claramente limite de ga-
barito nem coefi ciente máximo de 
aproveitamento de terreno para a 
região da orla marítima. A possibi-
lidade de se autorizar uma vertica-
lização maior para essa área esteve 
no centro dos debates desde o início 
das discussões sobre a revisão do 
Plano Diretor.

Para essas zonas, segundo a 
minuta do Plano Diretor, fi caria 
autorizada a formação de “ope-
rações urbanas consorciadas”, ou 
seja, parcerias público-privadas a 
partir das quais empresas investi-
riam na melhoria da infraestrutu-
ra da cidade em troca do aval para 
construções maiores, por exemplo. 
Os limites para construção seriam 
defi nidos caso a caso.

De acordo com o secretário de 
Meio Ambiente e Urbanismo, Thia-
go Mesquita, isso não abre brecha 

para que seja permitida na orla 
qualquer tipo de empreendimento, 
de forma indiscriminada.

Segundo ele, cada operação ur-
bana consorciada, caso aprovada no 
Plano Diretor, terá regras bem defi -
nidas (a partir de editais públicos de 
chamamento, por exemplo) e elas não 
poderão suplantar nenhuma legisla-
ção municipal vigente atualmente. O 
que poderão ser feitas são adequações 
para solucionar confl itos.

O secretário destacou, por 
exemplo, que continuará valendo 
a Lei Municipal nº 3.639, de 1987, 
que estabelece – entre outros pon-
tos – que uma pessoa na Avenida 
Getúlio Vargas (próximo ao Tribu-
nal de Contas do Estado) não deve 
ter a vista do mar obstruída.

No texto publicado nesta terça, 
fi ca permitida também a construção 
nessas áreas (denominadas Áreas 
Especiais de Interesse Turístico e 

Paisagístico) de condomínios resi-
denciais, além de hotéis e restau-
rantes. A regra também vale para 
a Via Costeira, mas com uma exce-
ção: lá só podem ser erguidos condo-
mínios do tipo multipropriedade.

 

Minuta propõe liberar construção 
de condomínios até na Via Costeira Área “non aedificandi” e 

região do Parque das Dunas
Outras regras, já previstas 

na pré-minuta publicada em 
fevereiro seguem mantidas, 
com pequenos ajustes. Uma 
delas é o fi m da chamada área 
“non aedifi candi” de Ponta Ne-
gra. São 67 lotes às margens da 
Avenida Roberto Freire onde 
hoje é proibido qualquer tipo 
de construção. No local, funcio-
na atualmente uma praça de 
alimentação com food trucks.

O projeto libera constru-
ções, mas afi rma que o municí-
pio deverá aprovar lei específi -
ca com as regras. Essa foi uma 
mudança feita pelos conselhei-
ros, já que, na proposta origi-
nal, havia fi cado determinado 
que construções podiam acon-
tecer desde que a altura não 
atrapalhasse a vista do Morro 

do Careca. Para baixo do nível 
da Roberto Freire, não haveria 
limite.

Os conselheiros também 
concordaram com a eliminação 
da restrição que existe hoje 
para construção no entorno do 
Parque das Dunas. Com isso, 
fi cariam liberadas construções 
na margem direita da BR-101, 
da Avenida Salgado Filho e da 
Avenida Hermes da Fonseca 
até o limite de coefi ciente dos 
respectivos bairros.

Isso abre margem para que 
sejam construídos espigões no 
trecho entre o shopping Via 
Direta e a entrada do bairro de 
Mãe Luíza. Neste trecho, está 
incluído o Câmpus Central da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

Acesse e confi ra na íntegra 
a proposta atualizada



A vereadora Professora Nilda 
(PSL), da Câmara Municipal de 
Parnamirim, avaliou como “desas-
trosa e desrespeitosa” a gestão do 
prefeito Rosano Taveira durante a 
crise do novo coronavírus.

A parlamentar ressaltou que 
Parnamirim tem um orçamento 
anual estimado em mais de R$ 500 
milhões. “Então, não falta dinhei-
ro. Falta gestão que faça com que 
os serviços públicos cheguem para 
população que tanto precisa e tem 
direito”, disse ela, durante entre-
vista à Rádio Agora FM (97,9).

A vereadora acredita que Ta-
veira já teve a oportunidade de 
mostrar tudo o que pode fazer 
como gestor público, pois já foi 

vereador, presidente da Câmara 
Municipal e, agora, prefeito. “Ro-
sano Taveira conhece a realidade 
de Parnamirim. O que falta é von-
tade”, dispara.

Professora Nilda também criti-
cou o fechamento, no fi m de sema-
na, da Unidade de Pronto Aten-
dimento de Nova Esperança, por 
causa da superlotação. “A postura 
da prefeitura nesta situação é de 
omissão e falta de planejamento. 
Parnamirim já tinha decretado es-
tado de calamidade pública e por 
que, então, não equiparam o Hos-
pital de Campanha, que já estava 
com o prédio erguido?”, questio-
nou. O hospital só foi inaugurado 
na última segunda-feira (1º).

Professora Nilda ataca Taveira: 
“Não falta dinheiro, falta gestão”

Parnamirim

Vereadora Professora Nilda (PSL)

Vereadora ressaltou que município tem orçamento de mais de R$ 500 
milhões por ano, mas que tem falhado na oferta de serviços públicos

José Aldenir / Agora RN
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

RAFAEL F. PALHANO ME, CNPJ 19.713.272/0001-67, torna público que está requerendo a Secretária 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença Simplifi cada- LS para Funcionamento 
Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo, localizada na Rua Rosa Fernandes da Silva S/N , Nova 
Esperança- Parnamirim/RN.

RAFAEL FIGUEIREDO PALHANO
PROPIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Perícia Engenharia e Construção LTDA, CNPJ 15.594.013/0002-94, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
de Nº 2019-138330/TEC/LO-0259 com prazo de validade até 28/05/2023, em favor do empreendimento 01 (um) 
poço petrolífero de código 1-GALP-0001-RN, localizado em Campo de Produção Andorinha, Município de Serra 
do Mel/RN.

João Ricardo Maia de Magalhães
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

MATURATI PARTICIPAÇÕES SA, CNPJ 10.774.780/0001-80, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação – 
LI,  para o Complexo Solar Morro Pintado, localizado na Fazenda Bela Vista, Zona Rural do Município de Areia 
Branca- RN.

MP vai investigar 
contrato entre 
Arena das Dunas e 
Governo do RN

Inquérito

O Ministério Público Es-
tadual decidiu abrir um in-
quérito para apurar possíveis 
irregularidades no contrato 
fi rmado entre a Arena das 
Dunas e o Governo do Rio 
Grande do Norte. A portaria 
que instalou a investigação, 
assinada pelo promotor de 
Justiça Leonardo Cartaxo 
Trigueiro, foi publicada nesta 
terça-feira (2).

Como uma das diligências 
iniciais, o promotor solicitou  
a expedição de ofício à presi-
dência do Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do 
Norte, via procuradoria-geral 
de Justiça, pedindo que in-
forme o atual andamento do 
processo n. 2.813/2011-TC, 
bem como as providências 
porventura adotadas naquela 
Corte de Contas em virtude 
do Relatório Final da Audito-
ria realizada pela Controlado-
ria Geral do Estado (Control), 
que apontou irregularidades 
no contrato fi rmado entre go-
verno e a gestão da Arena.

Segundo a Controladoria-
-Geral do Estado, o governo 
estadual já pagou mais de R$ 
100 milhões desde o início do 
acordo. A Arena das Dunas 
nega irregularidades no acer-
to com o governo.

Sem repasses do governo federal há meses, a Cinemateca Bra-
sileira, responsável pela memória da produção audiovisual na-
cional, corre risco até de incêndio, segundo adverte a Roquette 

Pinto, associação que faz a sua gestão. A Cinemateca prometida 
pelo presidente Jair Bolsonaro à atriz Regina Duarte já não paga 
nem serviços de segurança. A conta de luz está para ser cortada e, 
se acontecer, há risco de incêndio em razão da refrigeração 24h. O 
governo resolveu rescindir o contrato de gestão.

A refrigeração funciona 24h no prédio da Cinemateca porque “o 
material fílmico é altamente infl amável”. “Pega fogo sozinho”, aler-
tam os gestores.O contrato com a Roquette Pinto de R$1,2 milhão 
mensais paga salários e as contas de água, luz etc. A dívida totaliza 
cerca de R$11 milhões.O ofício ao Ministério do Turismo pede escla-
recimentos e “reunião urgente” para evitar prejuízos ao arquivo da 
Cinemateca e ao setor.A melhor condução é “regularizar o contrato 
em vigor (até 2021) e pagar as despesas já realizadas”, diz um docu-
mento da Roquette Pinto.

Quebrada, Cinemateca corre 
até risco de incêndio

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

TIREM A MÃO DO MEU BOLSO!
O partido Novo avisou o 

TSE que não vai usar seus 
R$36 milhões do indecoroso 
fundo eleitoral, como em 2018. 

Os R$2 bilhões do fundão 
comprariam 26 milhões de 
testes de covid ou 20 mil 
respiradores

PAÍS DO CASUÍSMO
Entidade de parte do 

Ministério Público Federal 
criou a “lista tríplice” para 
garantir um dos seus 
associados no posto do 
procurador geral da República, 
deixando de fora os demais 
ramos do MP da União. Agora 
faz lobby para tornar isso 
“constitucional”. O oportunismo 
não deve vingar.

ALIANÇA CURIOSA
A nova versão hacker 

“Anonymous” é intrigante: 
como no inquérito do Supremo 

Tribunal Federal contra as 
supostas fake news, vazaram 
apenas dados pessoais do 
presidente da República e 
bolsonaristas.

PROTESTAR É DEMOCRÁTICO
O embaixador dos EUA, 

Todd Chapman, que fala 
português muito bem, tem dado 
um “baile” em coleguinhas que 
adoram falar da “imagem ruim 
do Brasil no exterior” e disse 
que, como em seu país, são 
democráticas manifestações 
que protestam inclusive contra 
o Congresso ou Supremo.

QUEM MANDA?
O STF decidiu que 

prefeitos e governadores são 
os responsáveis por decidir os 
critérios do isolamento. Mas a 
Justiça do Rio não concordou 
e proibiu a prefeitura de 
Búzios de promover reabertura 
gradual da cidade.

O vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Carlos 
Jordy (PSL-RJ), apresentou ontem um projeto para alterar a Lei 
Antiterrorismo e incluir grupos (autointitulados) antifascistas, 
como o “Antifa” e outros movimentos organizados, que promovam 
quebradeira e danos ao patrimônio sob a desculpa de “manifestação”. 
Segundo Jordy, “crime organizado não pode se esconder atrás de 
fi gura de protesto social”.

MUDANÇA TÉCNICA
O projeto dá nova redação 

ao Artigo 2º da Lei 13.260, 
de 16 de março de 2016, que 
defi ne o terrorismo.

NA PRÁTICA JÁ SÃO
Para o deputado, esses 

grupos violentos praticam 
atos que já são tipifi cados 

como condutas consideradas 
próprias de terrorismo.

VERSÃO TUPINIQUIM
Nos últimos dias, 

copiando atos de grupos dos 
EUA, a versão brasileira 
do Antifa também vem 
promovendo quebra-quebra 
em protestos.

Projeto taxa vândalos 
de passeata como terroristas



Levantamento do projeto Dinâ-
micas ambientais, risco e ordena-
mento do território da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) observou que, até o dia 29 
de maio, apenas 26 dos 167 muni-
cípios do Rio Grande do Norte não 
registram casos de pacientes com 
Covid-19. As regiões metropoli-
tana (60%) e Oeste (31%) são as 
que registram maior número de 
confirmações e óbitos com maiores 
incidências registradas em Natal, 
Mossoró e Parnamirim.

Dos municípios com menos de 
100 mil habitantes, Apodi é o que 
aparece em pior situação, pro-
vavelmente porque tem testado 
mais, graças à parceria realizada 
com o Instituto de Medicina Tropi-
cal (IMT/UFRN). 

De acordo com o Mapa da situ-
ação da covid-19 no RN, houve um 
crescimento de 70% no número de 
confirmações da doença entre os 
dias 21 e 29 de maio, o que reforça 
a necessidade de medidas de segu-

rança em relação à disseminação 
da doença que continua crescendo.

Em relação à incidência de 
óbito, foi registrado um aumento 
de 69% no mesmo período, sendo 
os municípios de Natal, Mosso-
ró, Areia Branca, São Gonçalo do 
Amarante e Parnamirim os que 
tiveram mais casos, exatamente 
nessa ordem. 

A região metropolitana, no 
leste do estado, tem 57% das ocor-
rências, seguida pela região Oeste, 
com 37% dos casos. No que diz 
respeito ao número de recupera-
dos, os municípios com melhores 
resultados são Natal, Mossoró, 
Parnamirim, Apodi e Areia Bran-
ca, também nessa ordem. 

Chama atenção ainda o tra-
balho realizado pelo Laboratório 
de Geoprocessamento e Geografia 
Física (LAGGEF/UFRN) para a 
curva de crescimento no número 
de casos da Covid-19 em Caicó, 
na região Seridó do estado. Ape-
sar de aparecer em último entre 

os que têm maior incidência da 
doença, foi observado um cresci-
mento acima da dos municípios 
de Natal e Mossoró, o que serve 
de alerta para as autoridades em 
relação aos cuidados com o isola-
mento e medidas de proteção jun-
to à população.

De acordo com o professor Lu-
tiane Queiroz de Almeida, coorde-
nador do Georisco/UFRN, tanto no 
RN quanto em outros estados do 
Nordeste que também decidiram 
reduzir o isolamento, é esperado 
que o número de casos e de óbitos 
aumentem. “Na Itália, alguns go-
vernos locais também relaxaram o 
isolamento e ocorreu o que se cha-
ma de rebote, um novo boom de 
crescimento de casos e óbitos. Pelo 
menos na Região Metropolitana de 
Natal e Mossoró, que são os epi-
centros dos casos, acho que os go-
vernos locais e estadual deveriam 
decretar isolamento social restrito 
pelo menos por 15 dias”, orienta o 
professor.

Brasil passa da marca de
30 mil óbitos por coronavírus

Pandemia

O Brasil confirmou 1.262 
novas mortes provocadas pela 
Covid-19 entre segunda e ter-
ça-feira e superou o recorde an-
terior, de 21 de maio, quando 
1.118 óbitos foram notificados. 
Com isso, o País chega a 31.199 
óbitos e 555.383 casos, dos 
quais 28.936 foram registrados 
nas últimas 24 horas.

Segundo o novo balanço do 
Ministério da Saúde, do total 
de mortes notificadas em 24 
horas, 367 ocorreram nos últi-
mos três dias. Há ainda 4.312 
óbitos em investigação.

Segundo o ranking divul-
gado pela universidade norte-
-americana Johns Hopkins, o 
Brasil continua na segunda co-
locação mundial em número de 
casos da doença, atrás apenas 
dos Estados Unidos, que regis-
tra 1.827.206 casos da doença.

No ranking internacio-
nal de mortes causadas pela 
Covid-19, o Brasil segue na 

quarta posição atrás da Itália 
(33.530), Reino Unido (39.451) 
e Estados Unidos (106.028).

Do primeiro óbito até o 
marco das 1 mil mortes, em 10 
de abril, foram 25 dias. Quase 
um mês depois, em 9 de maio, 
o País passou das 10 mil víti-
mas, 54 dias após a primeira. 
Dali para as 20 mil mortes, 
foram apenas 12 dias e depois 
mais 11 dias até a marca dos 
30 mil mortos. O número de 
mortes por complicações da 
Covid-19 no Brasil dobrou em 
pouco mais de duas semanas.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, 

segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap), o número de 
mortos chegou nesta terça a 
341. Foram 18 óbitos em ape-
nas 24 horas. Além disso, há 
8.233 casos confirmados e 16,3 
mil suspeitos. Existem tam-
bém 68 óbitos em investigação.

Covid-19 já alcançou 85% dos 
municípios potiguares, diz estudo

Saúde

O governo do Rio Grande do 
Norte vai prorrogar mais uma vez 
a quarentena no Estado para retar-
dar a propagação do novo coronaví-
rus. O novo decreto de isolamento 
vai substituir as atuais regras que 
vencem no próximo dia 5. A atua-
lização das medidas terão medidas 
mais rígidas para impedir a circu-
lação de pessoas. A meta é elevar 
os atuais índices de isolamento do-
miciliar entre os potiguares.

O decreto vai seguir com as re-
gras de fechamento do comércio e 
serviços não essenciais. No entan-
to, o governo não divulgou prazos 
para o término do novo decreto. As 
novas regras, no entanto, incluem 
maior participação dos municípios 
potiguares no enfrentamento do 
novo coronavírus. A avaliação do 
governo estadual é que o cresci-
mento no número de infectados 
está ligado aos baixos índices de 
isolamento, que registram em mé-
dia 40% no estado. O valor é bem 
distante dos 70% considerados ide-
ais para frear a pandemia. 

O prazo do atual decreto esta-
dual em vigor se encerra na próxi-
ma sexta-feira (5). A expectativa 
é que medidas acertadas em vide-
oconferência feitas entre a gover-
nadora Fátima Bezerra e prefeitos 
dos municípios potiguares passem 
a vigorar a partir do sábado (6).

O projeto estadual de reforço 
do isolamento foi batizado de “Pac-
to pela Vida”. A iniciativa propõe 
mais fiscalização para feiras livres, 
proibição de circulação de áreas 
públicas e o controle de circulação 
de pessoas com auxílio de blitz po-
licial. As medidas foram acatadas 

pelos municípios da Região Me-
tropolitana de Natal. Mas a ideia 
é expandir a ação para Mossoró 
e também para Apodi, Baraúna, 
Campo Grande, Caraúbas, Felipe 
Guerra, Governador Dix-Sept Ro-
sado, Janduís, Messias Targino, 
Serra do Mel e Upanema.

Desde a última segunda-feira 
(1º), o governo estadual criou uma 
comissão com as prefeituras para 
definir ações concretas para redu-
zir a circulação das pessoas e au-
mentar o isolamento. 

As medidas são as blitzen de 
trânsito, rondas nos bairros e co-
mércios, proibição de circulação 
em áreas públicas, fechamento de 
acesso às praias e controle de trân-
sito.

O secretário de saúde pública, 
Cipriano Maia, explicou que o in-
tuito do projeto é reduzir a veloci-
dade na transmissão da doença en-
tre a população potigaur. “Por isso, 
o pacto proposto pela governadora 
com os municípios, empresários 
e sociedade, instituições filantró-
picas, de bairro e clubes de mães, 
é para intensificar o isolamento. 
No pacto, os municípios devem 
reforçar a atenção básica à saúde e 
adotar medidas restritivas à circu-
lação. É um esforço em defesa da 
vida, para sairmos dessa situação 
com segurança”, finalizou.

Novo decreto estadual será batizado de “Pacto pela Vida” e prevê ações mais restritivas para a circulação pessoas 

Governo do RN vai prorrogar decreto de 
isolamento social com regras mais rígidas
Novo decreto vai trazer a proibição de circulação em áreas públicas, o fechamento de acesso às praias e até maior controle do 
trânsito; governadora Fátima Bezerra discute com prefeitos potiguares medidas para reforçar regras de distanciamento social

Medida

José Aldenir/AgoraRN
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Ana Lourdes Bal
Repórter 

“Quando tive o primeiro conta-
to com os pacientes com Covid-19, 
a sensação era de impotência, pela 
falta de protocolos bem estabeleci-
dos que norteassem uma conduta 
terapêutica efetiva”, diz o médico 
Firmino Barreto, de 35 anos. Ele 
é natural de Lapão (BA), reside 
em Natal há 18 anos. Há quatro 
anos ele se formou, atua em salas 
vermelhas de Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTIs).

A intubação dos pacientes Co-
vid-19 exige muitos cuidados, por 
conta do risco de contaminação. 
Os profissionais obrigatoriamente 
que tem estar utilizando todos os 
equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs) - gorro, óculos, protetor 
facial, máscara cirúrgica, máscara 
Nº 95, capote, propés e luvas. Fora 
isso, os respiradores também pre-
cisam de dispositivos como filtros e 
circuitos fechados para não colocar 
a equipe em risco.

O médico diz que, com o avanço 
da doença, novos estudos foram e 
vão surgindo, tendo condutas apri-
moradas com o tempo. “Isso trouxe 
ânimo e hoje em dia, está melhor 
de manejar do que no início, porque 
estamos obtendo sucesso e conquis-
tando altas em pacientes muito 
graves e com várias comorbidades. 
É claro que ainda falta muito, mas 
estamos trabalhando com o que 
temos. A medicina se faz com a as-
sociação das práticas médicas e dos 
estudos científicos”, explica.

Firmino conta que nos pacien-
tes mais graves, onde a doença 
acabou evoluindo de forma mais 
rápida, as características notadas 
foram obesidade, hipertensão, dia-
betes, idade avançada ou compro-
metimento imunológico. Dessas, 
a obesidade acaba tendo um des-
taque, pois os pacientes tem uma 
resposta inflamatória mais intensa 
que as outras comorbidades.

DISTANCIAMENTO FAMILIAR
O médico Firmino mora com 

sua esposa, que também é médi-
ca, mas ela estava afastada por 
uma razão maior: “Tivemos nosso 
maior presente, nossa filha Maria 
Helena. Ela vai completar 5 meses 
no dia 6 de junho”, conta Firmino. 
Além delas, também moram suas 
duas cunhadas e a secretária deles. 
“Não estou isolado da minha famí-
lia, porque acredito que preciso ter 
a presença delas pra viver esse mo-

Equipe do médico Firmino Barreto (ao centro) em preparação para expediente em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Firmino Barreto pronto para o serviço Médico é casado e tem uma filha

“Evito até respirar perto da minha filha”, 
relata médico que atua em UTIs de Natal
Firmino Barreto, de 35 anos, atua como médico intensivista no atendimento de casos graves de Covid-19 na capital potiguar; 
profissional fala ao Agora RN os dramas no ambiente de trabalho e o distanciamento familiar imposto pelo novo coronavírus

Desabafo

Reprodução
mento tão cansativo e estressante. 
Mas não é fácil sair de casa todos os 
dias sem saber como você vai vol-
tar, ainda mais quando você tem 
uma filha de quase cinco meses”, 
desabafa.

O médico é da cidade de Lapão, 
no estado da Bahia. A mãe dele mo-
ra na cidade de Irecê e, diariamen-
te, pede para que ele largue sua 
profissão. “Ela até usa uma frase: 
Meu filho, largue tudo e venha em-
bora, vamos ficar aqui na fazenda 
nem que seja pra comer pão puro, 
mas vamos ficar juntos”, conta.  
“Mas eu não posso. Eu tenho que 
assumir minha função e sou feliz 
no que faço. Sinto orgulho de es-
tar fazendo isso. Não podemos nos 
afugentar, temos que enfrentar. 
Por que, se não houverem médicos, 
como seria essa situação?”, indaga.

O médico define o período como 
“muito complicado”, porque não es-
tá conseguindo ser o marido e pai 
que quer ser. “Não posso beijar mi-
nha esposa e evito até respirar per-
to pra minha filha. Estou sempre 
de máscara dentro de casa e evito o 
contato direto. Quando estou sain-
do do trabalho, tenho que tomar 
um banho no hospital e outro as-
sim que chegar em casa. Pra mim, 
o pior é abdicar desses momentos 
em detrimento de cuidar das pesso-
as que nem conheço... mas a medi-
cina é isso. Eu me formei pra isso”, 
desabafa.

“Eu acredito que a pandemia 
veio para mostrar o quanto somos 
vulneráveis, está bem visível o que 
esse vírus foi capaz de fazer”, fala 
em relação a desestabilização de 
países de primeiro mundo, colapso 
universal de sistemas de saúde, 
economia, cultura e o lazer. “Essa 
experiência me fez ver o mundo 
como ele sempre deveria ser. Hoje, 
conseguimos ver pessoas se aju-
dando, a fé aflorando, as pessoas 
convivendo mais com seus familia-
res e esquecendo as coisas fúteis, 
que muitas vezes, antes, ocupavam 
a maior parte do seu tempo”, opina.

Em um tom positivo, Firmi-
no diz vislumbrar dias melhores. 
“Acima de qualquer ser humano e 
qualquer doença, tem um Deus. E 
pra esse Deus, não existe o impos-
sível. Não existe medicina sem fé. 
E, de certa forma, a pandemia veio 
mostrar o quanto os profissionais 
da saúde precisam de valorização, 
porque enquanto muitos estão res-
guardados no conforto da sua casa, 
estamos batalhando contra um 
inimigo invisível e letal”, encerra o 
médico.

Não posso beijar minha 
esposa e evito até respirar 
perto pra minha filha. Estou 
sempre de máscara dentro 
de casa e evito o contato 
direto. Quando estou saindo 
do trabalho, tenho que tomar 
um banho no hospital e outro 
assim que chegar em casa. Pra 
mim, o pior é abdicar desses 
momentos em detrimento de 
cuidar das pessoas que nem 
conheço... mas a medicina é 
isso. Eu me formei pra isso e 
o farei até o final dos meus 
dias”

Firmino Barreto
Médico intensivista

"
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A Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) prevê 
abrir novas vagas para cemitérios 
de Natal apenas em 2021. Atual-
mente, os oito cemitérios públicos 
de Natal não possuem novas vagas. 

Hoje, caso uma pessoa faleça e 
precise de um túmulo público, ela 
só poderá ser enterrada em vagas 
já existentes, nos jazigos familia-
res; ou em vagas provisórias, onde 
a pessoa é sepultada e, após um 
período, é exumada e transferida.

Desde o ano passado, o secretá-
rio da pasta, Irapoã Nóbrega, com 
a equipe de Cemitérios, deu início 
a um estudo para a verticalização 
de túmulos. 

De todos os cemitérios da cida-

de, o Bom Pastor II tem terreno 
construível, onde pode ser sufi cien-
te para a construção de mil novas 
vagas verticais. Esse número é 
apontado pela secretaria como su-
fi ciente para desafogar o sistema 
por até dois anos.

O projeto segue sendo estudado 
e analisado, visando a estrutura-
ção e licitação. A Semsur espera 
que a licitação aconteça até o fi nal 
de 2020. Com isso, a construção se-
rá inicia apenas em 2021.

Ainda segundo assessoria da 
Semsur, no que se refere à Co-
vid-19, a situação ainda não pre-
ocupa, pois atualmente existe em 
contrato da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) com o Grupo Vila, 

realizado exclusivamente para su-
prir as demandas do coronavírus 
na cidade. O contrato estipula que 
sejam feitos 350 sepultamentos e 
150 cremações.

DADOS
No último mês, o total de en-

terros em cemitérios públicos em 
Natal foi de 246, segundo dados da 
Semsur. Destes, 60 foram motiva-
dos pela Covid-19, distribuídos nos 
cemitérios de Alecrim, Bom Pastor 
I e II, Nova Descoberta, Ponta Ne-
gra, Igapó e Redinha.

A média de enterros em 2019 foi 
de 171 por mês e, respectivamente 
no mês de maio, aconteceram 174 
enterros, tendo 72 a mais em 2020.Natal somou 246 enterros no mês de maio, 72 a mais que no mesmo mês de 2019

Semsur prevê abrir 1 mil novas vagas para 
sepultamentos em Natal apenas em 2021
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estuda verticalizar o Cemitério do Bom Pastor II, na Zona Oeste, para a construção de 
mil novas vagas apenas no próximo ano; Natal não tem mais áreas disponíveis para enterrar pessoas em cemitérios públicos

Luto

José Aldenir/AgoraRN
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MUSEU DO LOUVRE – FRANÇA
O passeio virtual do Museu do 

Louvre permite que você aprecie de 
produções artísticas fundamentais 
para a história humana, como a Mo-
nalisa. Para fazer a visita, o usuário 
precisa instalar o aplicativo Flash 
(para quem ainda não tem dispo-
nível no computador). O museu 
virtual está disponível em francês, 
inglês, espanhol e outras línguas.
Visite: https://www.louvre.fr/
en/visites-en-ligne

METROPOLITAN MUSEUM OF ART  – 
ESTADOS UNIDOS

O Metropolitan é um dos  maio-
res e mais completos museus dos 
Estados Unidos. O MET tem a vi-
sitação em vídeo, o  Metropolitan 
em 360º, com direito a ótima trilha 
sonora. Outra maneira de ver o Me-
tropolitan de NY é pela página do 
Google Arts & Culture, que oferece 
visita virtual de diversas sessões do 
museu em 360º, como se fosse um 
Google Street View de arte.
Visite: https://www.metmu-
seum.org/art/online-features/
met-360-project ou https://
artsandculture.google.com/
partner/the-metropolitan-mu-
seum-of-art

 ART INSTITUTE OF CHICAGO, CHICA-
GO – ESTADOS UNIDOS

Eternizado nas cenas do filme 
“Curtindo a Vida Adoidado”, o Art 
Institute of Chicago é um dos mais 
impressionantes museus da cidade 
e tem um dos melhores acervos do 
mundo, especialmente do período 
impressionista. São mais de 300 mil 
peças guardadas pelos dois leões de 
bronze que encantam os visitantes 
na entrada do prédio. 
Visite: https://www.artic.edu/
visit-us-virtually

PINACOTECA – BRASIL
Um dos mais belos museus da 

cidade de São Paulo, a Pinacoteca 
é um deleite para os olhos. O anti-
go prédio Liceu de Artes e Ofícios, 
projetado no final do século XIX, já 
seria o suficiente para merecer o 
passeio virtual. No entanto, a Pina-
coteca vai bem além e apresenta um 
belíssimo acervo, que começou com 
apenas 26 quadros e hoje conta com 
mais de 9.000 obras de arte. 
Visite: http://www.iteleport.com.
br/tour3d/pinacoteca-de-sp-a-
cervo-permanente/

MUSEU DO VATICANO – ITÁLIA
O passeio virtual no Museu do 

Vaticano permite que se visite os 
suntuosos salões que formam o mu-
seu e ainda ver com calma cada de-
talhe da sempre disputada Capela 
Sistina, obra executada por Miche-

langelo. Entre as obras de arte do 
Museu do Vaticano, podem ser vis-
tos trabalhos de Rafael, Leonardo 
Da Vinci, Caravaggio e outros. Di-
versas obras, capelas e edificações 
podem ser visitadas em vídeos e em 
fotos 360º.
Visite: http://www.museivatica-
ni.va/content/museivaticani/en/
collezioni/musei/tour-virtuali-
-elenco.html

MASP – BRASIL
Principal museu de São Paulo, o 

MASP marca o coração da Avenida 
Paulista. Com projeto da arquiteta 

Lina Bo Bardi, o prédio do MASP é 
famoso pelos quatro pilares verme-
lhos que apóiam o grande vão livre. 

Visite: https://artsandcultu-
re.google.com/partner/masp

THE BRITISH MUSEUM – INGLATER-
RA

O Museu Britânico abriga mais 
de 6 milhões de objetos importantes 
para a cultura mundial, motivo que 
atrai uma enorme quantidade de 
visitantes todos os anos.
Visite: https://artsandculture.
google.com/partner/the-british-
-museum

MUSEU DA ACRÓPOLE - GRÉCIA
O Museu Arqueológico de Ate-

nas é visita imperdível para quem 
vai à capital da Grécia, mas tam-
bém merece a sua visita online. O 
espaço preserva boa parte do que 
restou dos adornos da Acrópole de 
Atenas, além de outras constru-
ções e obras de arte importantes 
para o país e toda a civilização 
ocidental.

Visite: https://artsandcultu-
re.google.com/partner/acropo-
lis-museum

 NATIONAL MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY – ESTADOS UNIDOS

A popularidade do National 
Museum of Natural History entre 
os turistas pode ser explicada pelo 
incrível acervo. São mais de 126 
milhões de espécimes e artefatos 
que encantam os visitantes.

Visite: https://naturalhis-
tory2.si.edu/vt3/NMNH/

MUSEU DE ARTE LATINO-AMERI-
CANA DE BUENOS AIRES - ARGEN-
TINA 

O museu argentino é a atual ca-
sa do Abapuru, da brasileira Tarsila 
do Amaral, além de obras de Cân-
dido Portinari e do casal mexicano 
Frida Kahlo e Diego Rivera.
Visite: https://www.malba.org.
ar/evento/malba-virtual/

O Metropolitan é um dos  maiores e mais completos museus dos Estados Unidos

Passeio virtual do Museu do Louvre permite que você aprecie de produções artísticas fundamentais para a história humana, como a Monalisa, além de acervos de várias épocas da história da humanidade

Visite museus do mundo inteiro sem sair 
de casa com a ajuda dos passeios virtuais
Em março de 2020, museus e instituições do mundo inteiro fecharam as portas por tempo indeterminado, mas muitos 
destes espaços seguem abertos, agora de forma virtual, para a exibição dos acervos hitóricos e culturais ao público

Dicas

Getty Images



Depois de suspender por dois 
meses, o governo federal autorizou 
o  reajuste de até 5,21% nos preços 
de medicamentos para 2020. O 
aval para o aumento foi publicado 
na noite de segunda-feira (1º) em 
edição extraordinária do Diário 
Ofi cial da União (DOU).

“As empresas produtoras de 
medicamentos poderão ajustar os 
preços de seus medicamentos em 
31 de maio de 2020, nos termos 
desta resolução”, diz o ato. O re-
ajuste dos preços dos remédios é 
defi nido pela CMED em março de 
cada ano, passando a valer a partir 
de 1º de abril. Neste ano, no entan-
to, governo e indústria farmacêu-
tica fi zeram um acordo para adiar 
a correção por 60 dias, dentro das 
ações para atenuar os efeitos eco-
nômicos do novo coronavírus.

A suspensão do reajuste foi for-
malizada pela Medida Provisória 
933/2020, editada no fi m de março 
e que aguarda votação no Congres-
so. A Câmara deve votar a MP ain-

da esta semana.
Pela resolução da CMED publi-

cada no Diário Ofi cial, o reajuste 
máximo permitido para este ano 
será aplicado em três faixas, de 
5,21%, 4,22% e 3,23%, a depender 
do tipo de medicamento. O teto do 
aumento autorizado para 2020 é 
superior ao do ano passado, que foi 
de 4,33%, e ao Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IP-
CA) divulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografi a e Estatística (IB-
GE) em 11 de março de 2020, que 
acumulou 4,01% no período entre 
março de 2019 e fevereiro de 2020.
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O setor cultural de Natal e to-
da sua cadeia produtiva passam 
a contar com o incentivo de R$ 11 
milhões da Prefeitura do Natal 
através do programa Djalma Ma-
ranhão de Incentivo à Cultura. O 
período de inscrições vai até 1 de 
dezembro de 2020, com limite de 
quatro  projetos por proponente.

O programa vai disponibilizar 
R$ 11.397.820,00 para investimen-
tos na economia criativa da cidade. 
Produtores, artistas e realizadores 
podem captar recursos perante a 
iniciativa privada para a realiza-
ção de projetos.

Através da Lei Djalma Ma-
ranhão são realizados projetos 
nas áreas do Audiovisual, Teatro, 
Shows, DVDS, blocos e prévias de 
Carnaval, Documentários, livros, 
exposições, espetáculos infantis e 
de dança. 

“A vida cultural e a economia 
criativa da cidade do Natal passam 
pela Lei Djalma Maranhão. Vai 
desde as programações semanais 
de continuidade até os principais 
projetos de música e Carnaval”, 
comenta o secretário de Cultura de 
Natal, Dácio Galvão.

Promovida e criada pela Prefei-
tura do Natal, a Lei de Incentivo à 

Cultura que utiliza renúncia fi scal 
do Município propicia centenas de 
projetos nos mais diversos segmen-
tos.

A Lei Djalma Maranhão apro-
vou 138 projetos no ano passado. 
“A Lei Djalma Maranhão tem vida 
perene através de projetos diver-
sifi cados e voltados para a cultura 
de qualidade, motor da economia 
criativa”, comenta o secretário de 
Cultura de Natal, Dácio Galvão.

As novas propostas deverão 

serem encaminhadas para a Fun-
dação Capitania das Artes no perí-
odo de 01 de junho de 2020 a 01 de 
dezembro de 2020. 

Os demais requerimentos so-
licitando ajustes, prorrogações, 
reduções de valores dos projetos de 
anos anteriores, ou qualquer dú-
vida, questionamento, devem ser 
enviados somente para o e-mail da 
entidade responsável pelas políti-
cas públicas de cultura na capital 
potiguar.

Em 2019, a Lei Djalma Maranhão benefi ciou 138 projetos culturais em Natal

Remédios terão três faixas de reajustes

Lei Djalma Maranhão injeta mais de 
R$ 11 milhões na economia criativa
Programa municipal é o principal captador de recursos da área cultural de 
Natal; propostas deverão ser encaminhadas até 1º de dezembro de 2020

Cultura

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN

Medicamentos sofrem novo  
reajuste de até 5,2% nos preços

Valores

Governo oferece 
garantia em 
empréstimo para 
pequenas mpresa

Auxílio

O Ministério da Econo-
mia e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) oferecerão 
garantia emergencial para re-
duzir risco de pequenas e mé-
dias empresas na concessão 
de crédito. Medida provisória 
cria o Programa Emergencial 
de Acesso ao Crédito, com o 
objetivo de facilitar, durante 
o período de calamidade, o 
acesso de pequenas e médias 
empresas (PMEs) a novos 
empréstimos. Com a publica-
ção, o Ministério da Economia 
fi ca autorizado de imediato a 
aportar R$ 5 bilhões no Pro-
grama Emergencial de Acesso 
ao Crédito. Novos aportes do 
Tesouro poderão ser feitos té o 
fi nal do ano de 2020, no valor 
total de até R$ 20 bilhões.

PEDIDO DE LICENÇA DE SIMPLIFICADA

Senhor ALEXANDRE HERCULANO SOARES DE OLIVEIRA, inscrito CPF sob nº 876.398.404-06, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA – a Licença Simplifi cada, para um empreendimento de lavra de areia para construção civil, localizado na 
Fazenda Boa Vista, zona rural, São Paulo do Potengi/RN. 

ALEXANDRE HERCULANO SOARES DE OLIVEIRA 
Empreendedor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CASA REAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 37.154.191/0001-56, torna público que 
está requerendo o PEDIDO DE LS (LICENÇA SIMPLIFICADA) A SEMUR DE PARNAMIRIM/RN em favor da 
atividade de execução de um empreendimento residencial, localizado no município de Parnamirim, no bairo de 
Nova Parnamirim, Rua samanau, s/n, lotes 01 e 03, da quadra 10, CEP 59.150-070. 

Eunice Mª C. P. O. Barros
 REPRESENTANTE LEGAL 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

FRN AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE, CNPJ: 35.841.110/0001-60, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Operação, 
para a Comercialização de Produtos Agrícolas ( Defensivos, Adubos, Fertilizantes , Irrigação e Máquinas Agrícolas), 
localizada à Rua: Piloto Pereira Tim, 2078 – Monte Castelo – Parnamirim/RN, CEP: 59146-220.

EUGÊNIO CÉSAR SOBREIRA DE QUEIROZ
Responsável Técnico

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL

MACHADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 09.290.795/0001-94, torna público 
que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMMUR de Canguaretama/RN, Autorização de 
Supressão Vegetal, validade: 25/05/2022, em Barra do Cunhaú, Zona Urbana, Canguaretama/RN, Cep: 59.190-
000.

GLAUCY KALYNY COSTA MACHADO BARBALHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

 
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: a empresa CC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob o n° 30.175.415/0001-67, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede no Largo de São Sebastião, n° 280, Praia da Pipa, município de Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
neste ato representada por seu administrador e procurador, o Sr. WILDEJAN DA SILVA SIQUEIRA, brasileiro, casado, 
empresário, portador do RG n°1.713.148 – SSP-RN, inscrito no CPF sob o n° 011.992.824-80, residente e domiciliado na 
Rua da Arara, 112, Praia da Pipa, Tibau do Sul, Neste Estado do Rio Grande do Norte, que vem através de seu advogado, 
Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional 
na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado no Largo de São Sebastião, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 487,17m² (quatrocentos e oitenta e sete metros e dezessete decímetros quadrados). Imóvel com cadastro 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.001.07.1667.0000.9 e sequencial n° 1.002647.9, 
CEP: 59.178-000. Inicia-se a descrição este perímetro no vértice P-01, de coordenadas 9.311.106,940 m e E 273.315,289 
m., limitando-se com o Largo de São Sebastião, deste, segue com azimute de 109º04’35’’e distância de 13,35 m., limitando 
com o Largo de São Sebastião, até o vértice P-02, de coordenadas  N 9.311.102,578  m. e E 273.327,902 m.; deste, segue 
com azimute de 110º11’31’’e distância de 12,23 m., limitando com o Largo de São Sebastião, até o  vértice  P -03, de 
coordenadas N 9.311.098,358 m. e E 273.339,377 m.; deste, segue com azimute de 112º13’27’’ e distância de 6,29 m., 
limitando com o Largo de São Sebastião, até o vértice P-04 de coordenadas N 9.311.095,977 m. e E 273.345,203 m.; deste 
segue  com azimute de 139º24’42’’e distância de 1,64 m., limitando com o Largo de São  Sebastião, até o vértice P -05, de 
coordenadas N 9.311.094,729 m. e E 273.346,272 m.; deste segue com azimute de 167º38’21’’e distância de 1,43m., 
limitando com o Largo de São Sebastião, até o vértice P-06, de coordenadas N 9.311.093,330 m. e E 273.346,579 m.; deste, 
segue com azimute de 198º32’39’’  e distância  de 10,45 m., limitando com o Largo de São Sebastião, até o vértice P -07, de 
coordenadas N 9.311.083,426 m. e E 273.343,257 m.; deste, segue com azimute de 289º36’03’’  e distância de 35,01m., 
limitando com o terreno do Pipa Praia Shopping, Pedro Abilio de Sousa Martins Neto, (Pizzaria Brasil) Alessandra Rocha e 
(Ágora) Ana Belén Alfonso Garia, até o vértice P-08, de coordenadas N 9.311.095,170 m. e E 273.310,279 m.; deste, segue 
com azimute de 20º41’08’’ e distância de 6,01m., limitando com o terreno de (Ágora) Ana Belén Alfonso Garia, até o vértice 
P-09, de coordenadas N 9.311.100,790 m. e E 273.312,401 m.; deste, segue com azimute de 10º35’37’’ e distância de 6,03 
m., limitando com o terreno de (Ágora) Ana Belén Alfonso Garia e Fábrica de Gelo, até o vértice P -10, de coordenadas N 
9.311,106,722 m. e E 273.313.510 m.; deste, segue com azimute de  83º00’31’’ e distância de 1,79 m., limitando  com o Largo 
de São Sebastião, até o vértice P-01, de coordenadas N 9.311.106,940 m. e E 273.315,289 m.; ponto inicial da descrição 
deste perímetro.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 260.000,00. A requerente alega o 
exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Fabrika de Gelo, a Pipa Praia Shopping, a Pizzaria Brasil, 
Ágora, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade 
de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 03.06.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO 
AMCS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO SANTARÉM 

 
Convocamos os moradores interessados, para a Assembléia de Fundação da ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DO CONJUNTO SANTARÉM, a comparecerem no dia 10 de junho 2020, ás 20h, à Rua Tupi 
Paulista, n°83, conjunto Santarém, Bairro Potengi, Natal-RN, objetivando participarem da mesma na qualidade 
de sócio fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto do  estatuto social, e eleitos os membros da 
Diretoria e Conselho Fiscal. 

Natal, 28 de maio de 2020. 

 
Maria Vilani Teixeira de Lemos 

Comissão Organizadora 
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O que fazer?
Não consigo parar de comer na quaretena
Agora RN pediu conselhos para a nutricionista Alessandra Viana, especialista em comportamento 
alimentar e emagrecimento, sobre o que fazer para controlar a compulsão por comida no isolamento

Dentro de casa, com emoções 
à flor da pele em meio a tantas 
incertezas geradas pela pandemia 
do novo coronavírus, a alimen-
tação tem se tornado uma forma 
compensatória para maioria das 
pessoas que estão em isolamento 
social, longe dos encontros e dos 
laços afetivos que tinham antes 
deste período difícil.

A nutricionista Alessandra 
Viana explica que é normal a com-
pulsão por comida em períodos de 
crise. Esse comportamento é cha-
mado de “comer emocional”. “As 
pessoas acabam de comer, mas 
deseja continuar comendo, como 
forma de aconchego e segurança. 
A pessoa até pode se sentir bem no 
momento que consome algo, mas 
os sentimentos que levou a fazer 
isso continuarão dentro dela”, ex-
plica.

Usar a comida para aliviar o 
impacto emocional pode ser muito 
perigoso, diz Alessandra Viana, 

porque isso vai se tornando um 
hábito. Como consequência, pode 
evoluir para o ganho de peso nes-
se período de isolamento social, 
além das complicações associadas 
à obesidade.

Para evitar o comer emocional, 
é importante criar estratégias de 
organização alimentar. Bem como 
identificar os gatilhos que estão 
levando a comer em excesso. A 
nutricionista alerta que não é o 
momento de fazer dietas restriti-
vas e excluir grupos alimentares 
da rotina.

O momento é de planejamento 
e manter um equilíbrio, o cuidado 
com a quantidade é o que mais 
conta no momento. 

“Ter um cardápio estabeleci-
do, congelar preparações também 
ajuda na diminuição da ansie-
dade. Além disso, o consumo de 
doces deve ser feito de uma forma 
planejada”, finaliza Alessandra 
Viana.

Nutricionistra Alessandra Viana explica que para controlar o consumo exagerado de comida, o que pode acarretar em prejuízos para a saúde, é importante criar estratégias de organização alimentar

Alessandra Viana é especializada em comportamento alimentar e emagrecimento

José Aldenir/AgoraRN

DICAS

- Fazer um planejamento 
semanal
- Fazer uma lista de comprar 
e se manter em dia com 
supermercado
- Tomar entre 1,5 a 2,0 litros 
de água por dia, jamais 
esperar sentir sede
- Prestar atenção nos sinais 
do corpo. Tentar perceber a 
diferença de fome e vontade 
de comer
- Cuidado com o consumo de 
bebidas alcoólicas e excesso 
de cafeína, substâncias que 
aumentam a ansiedade
- Alimentos que aumentem 
a produção serotonina é 
essencial nesse momento, 
opções como banana, cacau, 
aveia, oleaginosas, chocolate, 
iogurte não pode faltar no 
cardápio de pessoas.
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Hell Lotus: 
rock feito em Mossoró
Vitória Bessa e Gilderlan Holanda compõem o duo potiguar do gênero musical stoner rock

Ana Lourdes Bal 
Repórter

“Hell é inferno em inglês e 
Lotus diz respeito à flor... A lotus 
tem a força da vida e da mudan-
ça ao seu favor e o Hell significa 
para gente a rebelião nisso tudo, 
ser subversivo”, diz Gilderlan 
Holanda, baterista da Hell Lotus, 
banda de Mossoró, cidade do Oes-
te potiguar, localizada a 276 Km 
de Natal. Ela é composta por ele 
e Vitória Bessa, guitarrista e vo-
calista. O duo de stoner rock tem 
influências de outros duos, como 
White Stripes, Black Pistol Fire e 
The Black Keys.

“O nome da banda surgiu de 
um gerador de nomes de banda 
de doom de um site gringo. O no-
me chegou até nós dessa forma e 
ressignificamos ele na estrada, 
acabou fazendo parte da nossa 
história e o significado está mais 
no apego do que nas palavras em 
si”, continua o baterista.

O duo existe desde 2018. Vi-
tória e Gilderlan tinham alguns 
amigos em comum. Um certo dia, 
Gilderlan foi para um ensaio da 
banda Voidstorm, convidado por 
um dos integrantes, e Vitória tam-
bém estava lá. Gil tinha acabado 
de sair da banda que participava. 
Após isso, os dois começaram a 

frequentar os mesmos lugares e se 
aproximaram. Assim, decidiram 
montar o projeto Evol.

“Foi uma formação bem inco-
mum, com duas baterias e uma 
guitarra, mas não durou muito 
tempo por questões pessoais. 
Acabamos a Evol e criamos a Hell 
Lotus. Eu assumi a guitarra e Gil 
a bateria. Nos encontramos na 
música e tivemos ajuda de um 
amigo nosso, Rafaum, que desde 
o início acreditou e nos deu força 
para por o projeto para frente”, 
narra Vitória.

Durante o projeto da Incuba-
dora Dosol, em 2019, eles lança-
ram seu álbum Calliphoridae, 

com nove faixas, tendo influên-
cias do rock de garagem, passe-
ando pelo grunge, punk e stoner. 
A dupla afirma que esse foi um 
momento bastante marcante na 
história da banda.

Outro momento marcante 
para eles, foi conseguir produzir 
o single “Mulungu”, publicado na 
última sexta-feira (29), com Pau-
lo Medeiros, da banda New Fight. 
“Gravamos em Santa Cruz e foi 
uma viagem que ficou marcada 
na nossa história”, expressa o ba-
terista.

 O duo se apresenta nesta 
quarta-feira (3) no Festival DoSol 
Sessions (@festivaldosol).

Vitória Bessa e
Gilderlan Holanda

Divulgação



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

Daniela FreireDaniela 
Mossoró aliada

O governo Fátima Bezerra 
conseguiu o apoio da prefeita 
de Mossoró, Rosalba Ciarlini, 
no projeto de endurecimento 
das medidas de fi scalização 
do isolamento social no Rio 
Grande do Norte. A gestão 
mossoroense vai até indicar um 
representante para compor a 
comissão do “Pacto pela Vida”, 
coordenado pelo Executivo 
Estadual.

FISCALIZAÇÃO FORTE
O projeto Pacto pela Vida 

apela pelo envolvimento dos 
municípios na fi scalização 
do decreto estadual em vigor 
contra a disseminação do 
coronavírus, de maneira que 
este seja efetivamente posto 
em prática no cotidiano da 
população do Rio Grande do 
Norte.

AÇÕES
Prevendo: delimitação 

de rotinas das blitzen, novas 
rondas nos bairros e comércios, 
maior retenção de circulação 
de pessoas em áreas públicas, 
fechamento de acesso às praias 
e controle de trânsito.

FUNDAMENTAL
O deputado Sandro 

Pimentel concorda com o 
arrocho nas ações de fi scalização 
do cumprimento do Decreto 
governamental. “Considerando 
que sequer chegamos ao pico 
dessa crise, essa postura é 
fundamental para preservação 
das vidas do povo potiguar. 
Esperamos que a força-tarefa 
seja efetiva que que alcance os 
resultados esperados”, avaliou o 
parlamentar.

PARÓDIA
“Hack acima de tudo, 

dados acima de todos”. A frase, 
uma paródia do slogan de 
Bolsonaro, foi publicada nesta 
segunda à noite pelos hackers 
do Anonymous Brasil, perfi l no 
Twitter que se classifi ca como um 
movimento “contra o sistema” e 
“contra o poder”, antifascista e 
descentralizado, que anteontem 
abriu informações pessoais do 
presidente Bolsonaro e dos seus 
fi lhos.

IRÔNICO
Ao saber que a repercussão 

da divulgação dos dados 
da família Bolsonaro, e 
de ministros e aliados do 
presidente, tinha feito o 
Ministério da Justiça pedir à PF 
para investigar o vazamento, 
o Anonymous escreveu: “Já 
pensou se o Ministério da 
‘injustiça’ fosse tão rápido para 
investigar os crimes cometidos 
pela família do presidente?”.

RÁPIDAS 
• Estados Unidos enfrentam a 

maior onda de protestos contra o 
racismo desde a morte de Martin 
Luther King, em 1968.

• E as manifestações contra o 

preconceito racial não estão só nos 
EUA, já atingem a Europa.

No Brasil, há muita repercussão 
e apoio nas redes sociais pelo lema 
“Vidas negras importam”.

• “Vocês têm que dominar a 

situação, vão fi car 
parecendo uns imbecis”, reclamou 
Trump sobre a atuação de 
governadores americanos, 
como o de NY, frente às 
manifestações pela morte de 
George Floyd. 

NO LUGAR ERRADO
O presidente da 

Fundação Palmares, Sérgio 
Camargo, foi fl agrado 
em áudio chamando o 
movimento negro de “escória 
maldita”. A Fundação 
Palmares foi instituída para 
promover a preservação dos 
valores culturais, sociais e 
econômicos decorrentes da 
infl uência negra na formação 
da sociedade brasileira.

REALIDADE
Uma pesquisa Datafolha 

revelou nesta terça-feira: 
52% da população brasileira 
conhece alguém que já 
teve coronavírus. Mas 
apenas 5% disseram já ter 
tido a doença. À primeira 
vista, parecem números 
contraditórios, mas que, 
na verdade, mostram a 
realidade da subnotifi cação 
dos casos da infecção 
no País. A pesquisa foi 
realizada em todos os 
estados do Brasil entre 25 e 
26 de maio.

PROTEÍNAS
Cientistas descobriram 

27 proteínas essenciais no 
sangue de pessoas infectadas 
com covid-19 que disseram 
“que podem agir como 
biomarcadores que preveem 
o quão grave um portador 
da doença pode fi car”. A 
pesquisa foi publicada no 
periódico científi co Cell 
Systems, nesta terça-feira.

TRÉGUA?
O ministro da Defesa, 

general Fernando Azevedo e 
Silva, foi quem entrou como 
bombeiro no circuito da crise 
instalada entre Bolsonaro e 
o ministro do STF Alexandre 
de Moraes. Segundo 
a imprensa, “Azevedo 
aproveitou que cumpriria 
agenda nesta terça-feira em 
São Paulo e foi até a casa do 
ministro na capital paulista”.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA
A Caixa Econômica 

Federal está prometendo 
que a partir de agora fará 
um maior controle de 
distância nas fi las de saque 
do auxílio emergencial. A 
ação vem tarde. Pelo menos 
aqui para o RN, onde a 
aglomeração provocada pela 
ação social nas semanas 
anteriores provocou um 
aumento na contaminação 
pelo coronavírus, segundo 
analisou o coordenador do 
Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde 
(LAIS) da UFRN, Ricardo 
Valentim.

Bela e mascarada: Jornalista 
competente, Zhamara Mettuza 
mostrando que está tomando os 
cuidados contra o coronavírus

Precaução: Deputado federal 
Fábio Faria pegando o avião, mas 
protegido contra a Covid-19

Jornalista Crico Félix mostrando todo o seu estilo 
nos dias atuais em que a máscara é item essencial 
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje, sim, o dia será bem mais estimulante e as coisas 
devem fl uir de acordo com os seus anseios. Depois de 
uma terça-feira zicada, é pra glorifi car de pé, né, Áries?! 
Começando por Sol e Vênus que fecham na parceria e 
dobram energias em sua Casa 3.

Criatividade, determinação e boa lábia são as promessas 
dos astros para o seu signo e essas qualidades que 
estarão à sua disposição podem ajudar você a aumentar 
seus ganhos no trabalho. Eu ouvi um amém? A Lua dá um 
rolê em sua Casa da Fortuna, fi ca de buenas.

Touro, para a noooosssaaa alegriaaaa ótimas energias 
chegam das estrelas e essa quarta-feira tem tudo para 
ser perfeira sem defeitos. A Lua troca likes com Marte 
e Netuno, dando carta branca para realizar algo que 
deseja há tempos. 

Além de brilhar em seu signo, a Lua forma aspecto 
superpositivo com Marte, que segue seu rolê todo 
pimpão em seu paraíso astral, num claro indício de que 
seus caminhos estão abertos nesta quarta e muita coisa 
boa pode rolar. 

A Lua fortalece sua determinação no trabalho e dá 
vitalidade de sobra para você colocar o serviço em 
ordem. Só tenha um pouco mais de jeitinho ao resolver 
questões que exigem jogo de cintura com os chefes, 
assim não corre o risco de se ver em saias justas.

Ei, Sagita, está lendo o Horóscopo para saber como 
você vai estar hoje? Bem, vai estar de parabéns, meus 
consagrados! Nesta quarta, a sua intuição estará acesa 
e vai dar bom se você der ouvidos ao seu sexto sentido. 
Vai sentir mais fi rmeza para tomar decisões.

Quarta-feira rainha, terça-feira nadinha! O dia de 
ontem foi puxado, mas hoje os astros vão conspirar 
a seu favor. Além de dar um rolê toda serelepe em 
seu paraíso astral, a Lua escorpiana forma aspectos 
excelentes com Marte e Netuno.

Quartou, meu cristalzinho, e hoje os astros fertilizam 
o terreno dos seus sonhos e revelam que você pode 
se aproximar de algo que deseja muito alcançar. É pra 
glorifi car de pé, hein! A Lua dá um rolê em sua Casa 
das Realizações e faz aspectos maravigolds.

Leão, a quarta está tranquila e favorável para todo 
mundo, mas você sabe que você não é todo mundo, 
né? Uma discussão com pessoa que estima pode abalar 
seu astral no início do dia. Se a amizade é valiosa, dê o 
primeiro passo para acertar as coisas rapidamente.

O desejo de brilhar e alcançar o sucesso será ainda 
maior nessa quarta-feira e quem dá abrigo para as 
suas ambições é a fada sensata da Lua, posicionada 
no ponto mais alto do seu Horóscopo. Ela vai irradiar 
ótimas vibrações ao trocar likes com Netuno e Marte.

Hoje o Sol se aproxima de Vênus e forma conjunção 
exata com o planeta do amor e do dinheiro, destacando 
seus talentos, suas metas e revelando que seu signo 
estará mais ambicioso, focado nos assuntos profi ssionais 
e fi nanceiros. Partiu ganhar mais visibilidade.

Ontem o bicho pegou entre as estrelas, mas hoje os 
humilhados serão exaltados. A Lua dá um rolê em 
sua Casa 9 e troca likes com Netuno e Marte, que 
brilham em seu signo, dando carta branca para o seu 
crescimento espiritual, profi ssional e fi nanceiro. 

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)

Patrícia Abravanel ainda não tem 
previsão para gravações no SBT

O SBT, seguindo protocolos de segurança, 
já promoveu a volta de alguns programas aos 
estúdios, após a paralisação imposta pelo novo 
coronavírus, como são os casos de “The Noite com 
Danilo Gentili”, “Ratinho” e “Domingo Legal”.

Maisa, por sua vez, retoma gravações dia 
6, e Eliana, dia 10 e com um de seus principais 
quadros: “Minha Mulher que Manda”.

Já em relação ao “Topa ou Não Topa”, 
comandado por Patrícia Abravanel nas noites de 
sábado, ainda não existe qualquer previsão sobre 
seu retorno aos estúdios da emissora.

E o problema nem tem a ver com plateia, 

porque todas as produções do SBT foram 
orientadas a abrir mão de presença de público, 
também como medida importante para se 
prevenir contra a Covid-19. A ordem é reduzir 
ao máximo o número de pessoas em todos os 
ambientes.

A questão, na verdade, envolve o formato 
desse game show da Endemol Shine, que exige 
a participação de 26 assistentes segurando 
maletas com valores de prêmios(imagem). Um 
negócio totalmente impensável agora, até pela 
proximidade delas no cenário. Patrícia vai 
continuar com as férias forçadas.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

E MAIS
A “Praça” também continua 

sem previsão de volta às 
instalações do SBT. Como se não 
bastasse o titular, Carlos Alberto 
de Nóbrega, também estão no 
chamado grupo de risco, o fi lho, 
Marcelo, diretor do programa, e o 
“deputado” Saulo Laranjeira.  

EQUIPE ENXUTA
Os profi ssionais da 

GloboNews, em especial os de 
São Paulo, acreditam que não 
serão atingidos pelo processo de 
demissões no Grupo Globo. Desde 
o início da pandemia o canal de 
notícias já trabalha com equipes 
bem reduzidas e não tem mais 
para onde correr. Ainda assim, a 
“GN” viu sua audiência disparar 
na TV paga e se tornou uma 
referência no momento atual.   

VEM AÍ
A Band anuncia para dia 

25, às 22h45, a estreia do 
programa “Na Linha de Frente”. 
O jornalístico, produzido pela 
Medialand, será apresentado pelo 
jornalista João Paulo Vergueiro.

EMPACADO
Impressionante como a 

dramaturgia também foi afetada 
pelos efeitos da pandemia. Atores 
de uma série sobre Silvio Santos, 
produzida pela parceria Gullane/
Fox, foram atrás de informações 
sobre retomada de gravações. 
Ouviram que continua sem 
previsão.     

ESPORTE
A TV Cultura estreia no 

Bate-Rebate
Sem convites da TV no momento, Maria Fernanda Cândido vai se voltar para trabalhos no teatro após a pandemia.
Rodrigo Lombardi tem se saído bem em suas lives com colegas da Globo...Leva jeito como entrevistador/

apresentador.O “Jornal da Record”, desde o dia 2 de dezembro de 2019, quando passou a ser exibido a partir das 
19h45, até 25 de maio deste ano, atingiu mais de 132 milhões de telespectadores em todo o país...Além disso, 

aparece na vice-liderança isolada no PNT e em 11 praças. Paolla Oliveira não descarta se aventurar pelo universo 
do roteiro.Elenco da segunda fase de “As Aventuras de Poliana” ainda não tem uma informação ofi cial de novas 

gravações.O segundo projeto de Leandro Hassum para a Netfl ix vai fi car para 2021...Hassum tem vários 
compromissos na TV  no próximo semestre.Bruno Gagliasso é outro que não tem previsão de estreia na Netfl ix.
Nesta quarta-feira, Pedro Bial entrevista a ex-BBB Clara Aguilar e a sexóloga Michelle Sampaio, no “Conversa”.

próximo dia 10, às 20h45, 
o  “Revista do Esporte”, 
apresentado por Vladir 
Lemos. O programa - parte 
da reformulação do conteúdo 
jornalístico da emissora - será 
um informativo que, mantendo 
a tradição do canal, respeitará 
a hegemonia do futebol, mas 
terá ampla cobertura de 
outras modalidades, olímpicas, 
paraolímpicas, radicais. Roberto 
Rivellino, Celso Unzelte e Vitor 
Birner também participam. 

DURAÇÃO
A live com Luan Santana, 

no dia 13 de junho, tem tudo 
para ser a de maior duração 
do projeto “Em Casa” e deve 
romper a marca de uma hora 
na TV Globo.Também haverá 
transmissão pelo Multishow, 
Globoplay e redes sociais do 
artista.

GETÚLIO
O Canal Brasil exibe no 

próximo sábado, às 21h25, o 
fi lme “Getúlio”, protagonizado 
por Tony Ramos, que relembra 
os últimos 19 dias da vida do 
ex-presidente. 

Dirigido por João Jardim, 
conta ainda com Drica Moraes, 
Alexandre Borges, Marcelo 
Médici e Alexandre Nero.A 
produção conquistou no Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro as 
categorias Melhor Ator, Direção 
de Arte e Maquiagem.

MEIO AMBIENTE
Para marcar do Dia Mundial 

do Meio Ambiente, em 5 
de junho, a Globo preparou 
uma ação com sua iniciativa 
Verdejando. 

Em celebração à data, 
o projeto convida o público 
para um plantio simultâneo 
e simbólico em suas casas, 
durante um debate on-line que 
terá como tema “Conexão com a 
natureza: como ela pode salvar 
nosso futuro”.

ELOGIADA
Vanessa Gerbelli tem boas 
lembranças sobre o trabalho 
em  “Novo Mundo”, reprisada 
atualmente na Globo. “As pes-
soas repercutem a novela com 
muito carinho e interesse. Ouço 
muito do público que Amália é 
uma das personagens que mais 
gostaram de me ver e a que 
mais gostaram que eu fi z”, de-
clara a atriz.“Acho que Amália 
tinha pureza e uma delicadeza  
que fi z pouco em novela, porque 
sempre pego umas bichas da-
nadas”, diverte-se.

Raquel Cunha/ TV Globo
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A Formula One Management – 
empresa responsável pela organi-
zação da Fórmula 1 (F1) -anunciou 
nesta terça-feira (2), as oito primei-
ras provas do calendário de 2020, 
que compõem a fase europeia da 
temporada. Os pilotos vão largar, 
pela primeira vez no ano no dia 5 
de julho, no circuito de Spielberg, 
na Áustria. 

Inicialmente o campeonato 
estava marcado para começar em 
março, mas devido à pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), a data 
do primeiro Grande Prêmio teve 
de ser alterada. Ao todo, 11 provas 
foram afetadas pela insegurança 
sanitária, sendo que quatro delas -  
Austrália (estreia), Mônaco, Fran-

ça e Holanda - foram canceladas. 
Já outros seis GPs foram adiados: 
Bahrein (Vietnã), China, Holanda, 
Espanha, Azerbaijão e Canadá.

O presidente e CEO, o ameri-
cano Chase Carey, comemorou o 
começo das disputas. 

“Estamos satisfeitos por poder-
mos defi nir nosso calendário de oito 
corridas de abertura e esperamos 
publicá-lo completo nas próximas 
semana. Temos trabalhado incan-
savelmente com todos os nossos 
parceiros, a FIA e as equipes para 
criar um calendário de abertura re-
visado para 2020, permitindo-nos 
reiniciar as corridas da maneira 
mais segura possível”, fi nalizou 
Chase Carey. Calendário está defi nido até o GP de Itália, em Monza, que acontece em 6 de agosto

Áustria vai receber os dois primeiros GPs 
da F-1; temporada se inicia em 5 de julho
Formula One Management, empresa responsável pela organização da F1, anunciou as oito primeiras provas do calendário de 
2020, que compõem a fase europeia do circuito de provas da categoria; quatro corridas da atual temporada foram canceladas

Automobilismo

Andrej Isakovic/AFP

GPS ANUNCIADOS:

GP da Áustria (Spielberg): 5 de 
julho
GP da Estíria (Spielberg): 12 de 
julho
GP da Hungria (Hungaroring): 
19 de julho
GP da Inglaterra (Silverstone): 
2 de agosto
GP 70º aniversário 
(Silverstone): 9 de agosto
GP da Espanha (Barcelona): 16 
de agosto
GP da Bélgica (Spa-
Francorchamps): 30 de agosto
GP da Itália (Monza): 6 de 
setembro


