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Natalenses esperam mais de três
horas por teste de Covid-19 em Natal
Procura pelo exame para a detecção da doença levou centenas de pessoas ao estacionamento da Arena 
das Dunas, o que gerou fila quilométrica de carros durante todo o dia; testagem segue até sexta-feira (19)
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Mineiro critica 
“politização” e 
defende que RN siga 
no Consórcio Nordeste

Deputados vão à 
Justiça para retomar 
trabalhos da CPI da 
Arena das Dunas

Inmet alerta para 
chuvas em 81 cidades

Moraes quebra sigilo 
fiscal de General Girão

Brasil volta a ter mais 
de 1 mil mortes em 24h

Na avaliação do secretário estadual 
de Relações Institucionais, é 
preciso separar a polêmica sobre 
a compra dos respiradores da 
própria existência do consórcio

Na semana passada, trabalhos da 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
foram paralisados sob a alegação 
de que sessões virtuais prejudicam 
o debate sobre o assunto

De acordo com a previsão do 
instituto, chuvas ficarão entre 20 a 
30 milímetros por hora e poderão 
atingir até 50 milímetros por dia. 
Maio teve chuvas acima da média

Decisão aconteceu no âmbito do 
inquérito que apura a organização 
de financiamento de atos 
antidemocráticos. Ontem, operação 
cumpriu 21 mandados de busca

País registrou 1.282 mortes de 
segunda para terça, de acordo com 
o Ministério da Saúde. Agora, são 
mais de 45 mil vítimas da Covid-19 
no Brasil; casos são mais de 900 mil
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Prefeituras gastaram menos de 10% do 
que receberam para combater Covid-19
De acordo com plataforma do Ministério Público, prefeituras informaram que receberam R$ 184 milhões em receitas para 
ações de combate à crise da Covid-19 até a última segunda-feira. Porém, só R$ 12 milhões representaram despesas diretas
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Sistema de testagem segue até sexta-feira, entre 8h e 17h, na Arena das Dunas. Depois, segue para a Zona Norte

Secretário estadual Fernando Mineiro Deputado estadual Sandro Pimentel



Bem que se tentou, mas o 
Brasil como um todo não con-
seguiu manter níveis aceitáveis 
de isolamento social. No começo 
da pandemia, até que sim, pois 
acreditava-se numa reabertura 
já na quinzena seguinte.

Diante da constatação das 
dimensões épicas do problema e 
da reação obstinada do Governo 
Federal contrário ao isolamen-
to, à medida em que os dias iam 
passando, tornou-se impossível 
convencer a população que po-
deria fi car em casa de fazê-lo.

Seja por razões culturais ou 
econômicas, estas últimas com 
peso decisivo sobre os mais po-
bres, que são a grande maioria 
do povo brasileiro, o dato é que 
se perdeu uma arma de inesti-
mável valor para frear a veloci-
dade dos contágios.

De sorte que agora, ao con-
trário de boa parte do mundo, 
estamos voltando às atividades 
normais com o pico em cres-
cimento em algumas capitais 
e a expansão franca de casos 
pelo interior, o que representa 
problema pela distribuição de-
sigual e concentrada da estru-
tura pública de saúde.

Agora é preciso pensar nu-
ma política de redução de da-
nos. Se não é possível manter 
o confi namento social a 40%, a 
estratégia de reduzir o horário 
do comércio e a frota de ônibus, 
por óbvio, também não vai fun-
cionar. Isto, se a ideia for evitar 
aglomerações.

No RN, a exemplo do resto 
do país, a pressão pelo retorno 
às atividades deve obter o que 
deseja em breve.

Os protocolos do setor pro-
dutivo, em poder das autorida-
des há mais de um mês, devem 
ganhar efeito prático em breve, 
sabendo que uma segunda on-
da de contágios pode ocasionar 
retrocessos.

A luta pelo restabelecimen-
to está, portanto, apenas come-
çando.

Partiu da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal (CDL Natal) 
o grito de “basta”. Tão logo o Governo do Rio Grande do Norte 
divulgou a dilatação do prazo de lockdown comercial para até 

o dia 24, o presidente da entidade, José Cordeiro de Lucena Neto, 
lançou nota defendendo a retomada das atividades, “planejada, 
consciente e segura para todos”, apelando que “não dá mais para 
continuar assim”.

“Chegamos ao nosso limite. Fomos empáticos nesses quase 90 
dias de isolamento social. Temos contribuído a todo momento, seja 
com plano de retomada das atividades, doação de máscaras, conser-
to de respiradores, e apoio aos decretos governamentais por exem-
plo. Só que não dá mais para continuar assim”, afi rma Lucena.

Para o empresário, apesar da importância do isolamento social, 
a economia do Rio Grande do Norte não suporta mais o fechamen-
to das atividades. “Estamos com uma crescente no desemprego. 
A quantidade de pedidos de seguro-desemprego de trabalhadores 
com carteira assinada, no Rio Grande do Norte, subiu 43% no mês 
de maio, em comparação com o mesmo período do ano passado. O 
Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Estado recebeu, ao longo 
do mês de maio, 10.526 pedidos para o seguro-desemprego. Em 
2019, foram 7.350. Isso é o quê? Refl exo dessa crise de saúde pú-
blica que levou a reboque a economia do Estado”, analisou. “O que 
o setor produtivo busca é o equilíbrio das ações em prol da saúde, 
segurança, educação e economia para salvar vidas”, disse.
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COMERCIANTES 
DE NATAL NO LIMITE

ISOLAMENTO 
FRACASSOU

“

FALTA DE ASSUNTO
Na ausência de algo que 

desabone a gestão Fátima 
Bezerra, a oposição se apega ao 
valor destinado pelo Governo do 
RN (R$ 5 milhões) ao Consórcio 
Nordeste, para a compra de 
respiradores, ato que teve a 
melhor das intenções (salvar 
vidas) e que, mesmo que venha 
a ser considerado irregular, não 
seria imoral, já que não existiu a 
intenção de se desviar recursos.

SEM EXCEÇÃO
Governos e prefeituras que 

têm adquirido equipamentos 
e insumos voltados para a 
pandemia devem passar por 
dura fi scalização dos órgãos de 
investigação e controle. Nada 
mais justo. Afi nal, não se deve 
brincar com a vida das pessoas. 
Menos ainda com o dinheiro 
público.

COVIDÃO I
A Polícia Federal defl agrou, 

ontem, a Operação Antídoto 
com o propósito de investigar 
as contratações diretas 
emergenciais realizadas 
pela Secretaria de Saúde 
da Prefeitura do Recife, no 
enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus.

COVIDÃO II
Foram constatados indícios 

de que determinada empresa, 
favorecida com 14 dispensas de 
licitação, em valores superiores a 
R$ 81 milhões, estaria constituída 
em nome de “laranjas” e não teria 
capacidade operacional para fazer 
frente aos contratos.

COVIDÃO III
Além disso, foram detectadas 

diversas irregularidades nos 
procedimentos de dispensa 
de licitação, indicando terem 
sido montados com o propósito 
de justifi car a contratação da 
empresa investigada.

Vamos prosseguir com reformas,
e a economia vai surpreender”

Paulo Guedes
Ministro da Economia, sobre recuperação da economia
no pós-pandemia do novo coronavírus
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 17 de junho, é Dia do 
Funcionário Público Aposentado e 
Dia Mundial de Combate à Seca e à 
Desertifi cação.

>> Nesta data, em 2013 – há 
7 anos – as manifestações dos 20 
centavos se intensifi caram em todo 
País. No Rio de Janeiro, mais de 100 
mil pessoas ocuparam importantes 
vias da capital fl uminense, como a 

Avenida Rio Branco.
>> O Governo do RN promove 

nesta quarta-feira, às 10h, evento 
virtual apresentando as ações 
da atual gestão no combate à 
desertifi cação.

>> A Associação dos Surdos 
de Natal (Asnat) organiza, hoje, no 
seu Instagram, às 15h, live sobre a 
história da associação e também do 

Instituto Nacional de Educação de 
Surdos (Ines). À noite, às 20h, o tema 
será a inclusão de atletas surdos nas 
competições esportivas.

>> Nesta quarta-feira, às 16h, 
será realizado um encontro para 
debater o “Future-se: ataque à 
autonomia das Instituições Federais 
de Educação Superior e sua sujeição 
ao mercado”. Com a participação 

de professores universitários de 
vários estados, terá transmissão pelo 
facebook.com/ceufrn.

>> O Sebrae RN, no seu 
Instagram, transmite hoje, às 17h, live 
com a temática “Marketing digital e 
redes sociais para empreendedores”. 
Depois disso, pelo Google Mett, o 
Sebrae apresenta, às 19h, a palestra 
sobre melhoria dos processos.

Notas&Informes
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COVIDÃO IV
Os crimes investigados 

são de falsidade ideológica, 
peculato (desvio de dinheiro 
público) e dispensa indevida 
de licitação, sem prejuízo de 
outros que possam surgir no 
decorrer da apuração.

PRESENÇA FEDERAL
O ministro da Defesa, 

general Fernando Azevedo e 
Silva, esteve em Natal ontem, 
visitando o Comando Conjunto 
Rio Grande do Norte e Paraíba 
e acompanhando as atividades 
relacionadas à Operação 
Covid-19, no combate aos 
impactos do novo coronavírus.

ZONA NORTE
Os testes de Covid-19 que 

a Prefeitura do Natal adquiriu 
também serão realizados na 
Zona Norte, no Ginásio Nélio 
Dias, mas só na semana que 
vem. A decisão de ser por etapa 
foi por causa da estrutura de 
pessoal e de equipamentos. Por 
enquanto, a ação acontece só na 
Arena das Dunas.

IMPEDITIVO
O PSOL acionou a 

Comissão de Ética Pública 
contra o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, 
por entender que há confl ito de 
interesses no fato de o político 
potiguar assumir o cargo. A 
representação afi rma que Faria 
tem concessão de radiodifusão 
no Rio Grande do Norte e é 
genro de Silvio Santos, dono do 
SBT.

IMPEDITIVO II
Na denúncia, o PSOL 

propõe a criação de uma força-
tarefa com o Ministério Público 
Federal, o Tribunal de Contas 
da União e a Controladoria 
Geral da União para o 
acompanhamento  dos atos do 
recém-criado ministério.

EXTREMOZ
A dentista Renata Rêgo, mais conhecida como Dra. Renata, 

seria eleita a nova prefeita de Extremoz caso as eleições fossem 
hoje. É o que mostra pesquisa do Instituto Exatus divulgada pelo 
Jornal Agora RN e pela Rádio 97 FM. No principal cenário, Renata 
Rêgo, ex-primeira-dama do município, aparece com 29,3% das 
intenções de voto.

A advogada Jussara Sales vem em segundo lugar, com 14,8% 
das citações. O terceiro é o vereador Eduardo Motta, que foi citado 
por 11,8% dos entrevistados. Depois dele, vêm o atual prefeito, Joaz 
Oliveira, com 7,1%; o médico Caio Bruno, com 5,4%; o ex-prefeito 
Enilton Trindade, com 3,7%; o major da Polícia Militar Carlos 
Alberto, com 2%; e o ex-vice-prefeito Edilson Nascimento, com 1,5%.

Daniel Castelo Branco / O Dia
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O Governo do Rio Grande do 
Norte deve continuar no Consórcio 
Interestadual do Nordeste, apesar 
da polêmica em torno da fraude na 
compra de respiradores pulmona-
res para os estados da região. É o 
que defende o secretário estadual 
de Gestão de Projetos e Relações 
Institucionais, Fernando Mineiro.

Segundo o secretário, o con-
sórcio deve ser preservado por se 
tratar de uma ferramenta que 
auxilia os governos estaduais a re-
solverem os problemas em conjun-
to. “É um instrumento de gestão 
muito importante, garantido pelas 
constituições estadual e federal. A 
filosofia é simples: somar esforços 
para resolver problemas comuns”, 
afirma.

Na avaliação de Mineiro, é 
preciso separar a polêmica sobre 
a compra dos respiradores da 
própria existência do Consórcio 
Nordeste. “Não podemos jogar a 
água suja e a bacia fora, como se 
diz no linguajar popular”, destaca 
o secretário. De acordo com ele, as 
pressões para que o Rio Grande do 
Norte deixe o consórcio configuram 
“jogo político”.

Na última segunda-feira (15), 
o deputado estadual Kelps Lima 
(Solidariedade) defendeu que o 

governo potiguar saia do Consórcio 
Nordeste. O parlamentar é presi-
dente de uma comissão especial da 
Assembleia Legislativa que acom-
panha as ações de enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus.

A comissão recomendou no iní-
cio da semana que a governadora 
Fátima Bezerra mande interrom-
per o repasse de recursos do Gover-
no do RN para o consórcio enquan-
to não for finalizada a investigação 
sobre a fraude na compra dos res-
piradores pulmonares, que aten-
deriam pacientes com Covid-19 na 
região.

De acordo com Mineiro, a 
questão tem sido politizada inde-
vidamente. “Lamento que tudo 
nesse momento se transforme em 
uma disputa política menor. É isso 
que está havendo em relação ao 
Consórcio Nordeste. Sobre a ques-
tão dos respiradores, foi o próprio 
consórcio que fez a denúncia, abriu 
inquérito, fez a ação e procurou os 
órgãos de fiscalização. Não foi uma 
denúncia externa”, disse.

Na avaliação do secretário, a 
oposição aos governadores do Nor-
deste tem se aproveitado da situa-
ção para fazer política. “É um mo-
vimento articulado pelas oposições 
estaduais dos nove governadores. 

É o mesmo discurso. É lamentável 
que se pegue um assunto como esse 
para tentar detonar o consórcio co-
mo instrumento”, destacou.

“O consórcio é uma inovação no 
Brasil. Desde que foi organizado 
e criado, outros consórcios que já 
existiam, mas que estavam desa-
tivados, foram reativados. Essa 
experiência é fundamental. (...) 
É triste ver pessoas que se dizem 
preocupadas com gestão de políti-
cas públicas tentarem agir contra o 
consórcio. É um mecanismo usado 
no mundo todo”, acrescentou.

Segundo Fernando Mineiro, o 

Governo do Rio Grande do Norte 
vai permanecer no Consórcio Nor-
deste, a menos que a Assembleia 
Legislativa determine o contrário. 
“Foi a Assembleia que autorizou (a 
entrada no consórcio), através de 
uma lei. A não ser que revoguem 
a lei. Enquanto tiver lei, o RN vai 
participar e fazer as ações funda-
mentais de gestão”, diz o secretário.

CASO DOS RESPIRADORES
Os estados que integram o 

Consórcio Nordeste pagaram 
em abril cerca de R$ 48 milhões 
para uma empresa que prome-

teu oferecer 300 respiradores. O 
Governo do Rio Grande do Norte 
pagou R$ 4,9 milhões, de forma 
adiantada, para receber 30 peças. 
Nenhum equipamento foi entre-
gue, assim como o dinheiro não 
foi ressarcido.

O próprio consórcio procurou as 
autoridades para dizer que foi víti-
ma de uma fraude. Desde então, o 
caso passou a ser investigado pela 
Polícia Civil da Bahia, que chegou 
a deflagrar uma operação no dia 1º 
de junho. A Operação Ragnarok, 
autorizada pela Justiça da Bahia, 
resultou na prisão de integrantes 
da empresa Hempcare, acusada 
de enganar os governadores. Eles 
foram liberados dias depois após 
prestar depoimento.

Depois disso, a investigação foi 
encaminhada para o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), onde corre 
em sigilo. O Ministério Público Fe-
deral também apura o caso.

Além disso, os tribunais de con-
tas de Sergipe, da Paraíba e do Rio 
Grande do Norte abriram apurações 
sobre o caso. Na segunda-feira (15), o 
conselheiro do TCE potiguar Gilber-
to Jales deu uma semana para que a 
Secretaria de Saúde Pública do RN 
adiantou o dinheiro dos respiradores 
antes de firmar um contrato.

Secretário de Gestão de Projetos e Relações Institucionais, Fernando Mineiro

Fernando Mineiro critica postura da oposição 
e defende que RN siga no Consórcio Nordeste
Na avaliação do secretário de Relações Institucionais do Governo do RN, é preciso separar a polêmica sobre a compra dos 
respiradores da própria existência do Consórcio Nordeste, que auxilia na gestão de políticas públicas dos governos da região

Caso dos respiradores

José Aldenir / Agora RN

Aproximadamente 17,7 mi-
lhões de brasileiros não consegui-
ram buscar emprego no último 
mês de maio, em meio à pandemia 
do novo coronavírus no Brasil, 
informou nesta terça-feira (16) o 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Esse montante representa os 
brasileiros que estão fora da força de 
trabalho e gostariam de estar traba-
lhando, mas não procuraram uma 
ocupação ou por causa da pandemia 
ou por não ter trabalho na localidade 
em que moram — o que também po-
de estar ligado à Covid-19.

Outras 10,9 milhões de pes-
soas estavam desempregadas no 
período e não encontraram ocupa-
ção. Assim, no total, cerca de 28,6 
milhões de pessoas tiveram acesso 
restrito ao mercado de trabalho du-
rante o mês de maio.

No fim de maio, o IBGE já ha-
via divulgado na Pnad Contínua 
que a pandemia do novo corona-
vírus contribuiu para que 4,9 mi-
lhões de posto de trabalho fossem 
perdidos no Brasil no trimestre 
encerrado em abril, um recorde na 
série histórica.

18 milhões não conseguiram 
procurar emprego na pandemia

No Brasil, em maio

Pandemia afeta mercado de trabalho

José Aldenir / AgoraRN / Arquivo

Dez deputados federais e um 
senador, todos bolsonaristas, tive-
ram os sigilos fiscais quebrados por 
determinação do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), no âmbito do inquérito 
que apura a organização de financia-
mento de atos antidemocráticos.

A decisão do ministro, que con-
duz as investigações, foi tomada no 
dia 27 de maio.

Entre os deputados atingidos 
está o deputado federal potiguar 
General Girão, filiado ao PSL.

A assessoria de Girão disse que 
o deputado tomou conhecimento 
da decisão pela imprensa. Em no-
ta, o parlamentar informou que vai 
recorrer do que chamou de ato de 
“arbitrariedade e totalitarismo”. 
Segundo Girão, a decisão afronta 
o artigo da Constituição que indica 
que os deputados e senadores “são 

invioláveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, pala-
vras e votos”.

Nesta terça, no âmbito do mes-
mo inquérito, foi deflagrada a Ope-
ração Lume, que cumpriu 21 man-
dados de busca e apreensão contra 
blogueiros, políticos e empresários 
bolsonaristas. Confira mais sobre o 
assunto na Pág. 6.

Ministro do Supremo quebra 
sigilo fiscal de General Girão

Atos antidemocráticos

Deputado federal General Girão (PSL)

José Aldenir / Agora RN

O prefeito de Natal, Ál-
varo Dias, autorizou, nesta 
terça-feira (16), a realização do 
pagamento antecipado de 30% 
(trinta por cento) do 13° salário 
aos profissionais do magisté-
rio municipal em exercício. O 
benefício vai ser implemen-
tado na folha de pagamento 
do salário do mês de junho de 
4.376 professores e educadores 
infantis, sendo 3.838 efetivos e 
538 seletivos. Este pagamento é 
possível porque a Prefeitura do 
Natal se utiliza de recursos do 
Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb).

Prefeitura adianta 
parte do 13º a 
profissionais
do magistério

Educação



Após desavenças em torno da pro-
posta de aumento dos investimen-
tos com recursos públicos na fase 

pós-pandemia, os ministros da Economia, 
Paulo Guedes, e do Desenvolvimento Re-
gional, Rogério Marinho, teriam selado 
uma trégua e acertado um plano mais en-
xuto de obras para ajudar na recuperação 
da economia sem inviabilizar o ajuste fiscal.

Os dois discutiram o assunto na última 
quarta-feira (10), na primeira conversa que 
tiveram desde 22 de abril, quando se de-
sentenderam após a apresentação do chamado Plano Pró-Brasil. Na oca-
sião, Marinho defendeu o aumento de gastos do governo para financiar 
investimentos, e Guedes o acusou de atrapalhar a atuação do Banco Cen-
tral na crise e na política de juros diante da reação negativa do mercado, 
que temia afrouxamento do ajuste nas contas.

As iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Regional devem en-
volver, agora, a aplicação de R$ 16 bilhões em três anos – bem menos 
que o plano inicial da pasta, que demandaria o dobro desse valor (R$ 33 
bilhões) apenas em 2020. Os números ainda podem sofrer ajustes.

As pazes de Rogério e Guedes
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

SIGA O DINHEIRO
Em mais uma diligência 

do inquérito sobre atos 
antidemocráticos, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes 
determinou que redes sociais 
forneçam relatórios sobre 
pagamentos efetuados 
a páginas bolsonaristas 
que fazem apologia a atos 
antidemocráticos, a chamada 
“monetização” dessas páginas.

CORTE NOS REPASSES
A Câmara dos 

Deputados aprovou, nesta 
terça-feira, a medida 
provisória 932, que reduz 
pela metade, por dois 
meses, as contribuições 
pagas pelos empresários 
para financiar o Sistema S 
(Sesi, Senai, Sest, Senat, 
Sesc, Senac e Sebrae, entre 
outras entidades). A medida 
segue para o Senado.

INCONCEBÍVEL
O decano do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Celso 

de Mello, disse nesta terça-feira (16) que é “inconcebível” que ainda 
haja resíduo de autoritarismo dentro do Estado brasileiro. Relator 
do inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro tentou 
interferir politicamente na Polícia Federal, Celso disse que é 
preciso resistir “com as armas legítimas da Constituição e das leis 
do Estado brasileiro” e observou que “sem juízes independentes, 
jamais haverá cidadãos livres neste País”.

VETOS DE BOLSONARO I
Após embates de Jair 

Bolsonaro com os Poderes 
Judiciário e Legislativo, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), marcou 
para esta quarta-feira (17) 
a retomada das sessões do 
Congresso, mesmo que de forma 
remota, para a votação de vetos 
presidenciais.

VETOS DE BOLSONARO II
Na fila, há 26 vetos de 

Bolsonaro à espera de apreciação 
do Congresso —e pelo menos 
20 devem ser apreciados nesta 
quarta. Entre os mais polêmicos 
está o que prevê reajustes 
aos servidores públicos, 
congelados até o fim de 2021 em 
contrapartida ao apoio a estados 
e municípios.

*Com informações da Redação do Agora RN
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O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) cobrou 
nesta terça-feira (16) mais trans-
parência sobre a participação do 
Governo do Rio Grande do Norte 
no Consórcio Interestadual do 
Nordeste.

Durante sessão remota da As-
sembleia Legislativa, o parlamen-
tar sugeriu que o governador da 
Bahia, Rui Costa, e o gerente exe-
cutivo do consórcio, Carlos Gabas, 
sejam convocados para prestar 
esclarecimentos sobre a polêmica 
em torno da compra de respirado-
res pulmonares.

Kelps também quer saber de-
talhes sobre salários dos cargos 
comissionados, viagens interna-
cionais e a anuidade paga pelo 
Estado ao consórcio do qual o Rio 
Grande do Norte faz parte. “A gen-
te precisa informar ao povo o que 
está havendo”, disse.

A convocação é para o governa-
dor da Bahia porque é Rui Costa 
quem coordena o bloco, que reúne 
todos os nove estados nordestinos.

Kelps solicitou, ainda, que a go-
vernadora do Rio Grande do Norte, 
Fátima Bezerra, atenda a uma reco-
mendação da Comissão Especial de 
Enfrentamento ao Coronavírus, da 
Assembleia, e interrompa os repasses 
para o Consórcio Nordeste enquanto 
não é finalizada a investigação em 
torno da compra dos respiradores.

“Peço que a governadora faça de 
conta que o dinheiro do Rio Grande 
do Norte é o dinheiro do bolso de-
la e espero que ela não coloque as 
suas relações com o PT acima dos 
interesses do povo do meu estado”, 

apelou o deputado.
O deputado Gustavo Carvalho 

(PSDB) se somou aos pronuncia-
mentos dos  deputados Kelps Li-
ma e Tomba Farias (PSDB) sobre 
a falta de transparência das ações 
do governo estadual em relação ao 
Consórcio Nordeste. “O Governo 
precisa se pronunciar”, colaborou.

Sobre o assunto, o deputado 
Francisco do PT ponderou e desta-
cou que é preciso bom senso, visto 
que as denúncias sobre as irregu-
laridades da empresa contratada 
para compra dos respiradores 
partiram do próprio consórcio. “A 
denúncia contra a empresa, que 
gerou inclusive a prisão de pesso-
as, foi feita pelo consórcio. Depois, é 
preciso dizer que foi o consórcio que 
oficiou a Procuradoria-Geral da 
República pedindo que as medidas 
fossem tomadas”, justificou.

Francisco informou que suge-
riu à Comissão de Enfrentamento 
ao Coronavírus a participação do 
procurador-geral do Estado, Luiz 
Marinho, na próxima reunião, pa-
ra que ele possa prestar os esclare-
cimentos necessários, na forma de 
convidado, sobre as ações tomadas 
pelo Governo do Estado e o Con-
sórcio  Nordeste, para reaver os 
recursos destinados à compra dos 
respiradores. O reforça a importân-
cia dos consórcios para as adminis-
trações estaduais.

“Acho que os que cobram mais 
transparência têm razão, os que 
cobram mais investigação têm 
razão, mas acho que a gente não 
pode fazer uma desconstrução dos 
consórcios públicos, visto que estes 
têm uma importância significativa 
para os estados”, ressaltou Fran-
cisco do PT.

A Comissão de Saúde, Pre-
vidência e Assistência Social da 
Câmara Municipal de Natal, pre-
sidida pelo vereador Fernando 
Lucena (PT), encaminhou nesta 
semana dois projetos legislativos 
para relatoria durante reunião 
ordinária virtual realizada no ple-
nário da Casa. Além do presidente 
da comissão, estiveram presentes 
os vereadores Preto Aquino (PSD) 
e Cícero Martins (Progressistas).

O vereador Franklin Capis-
trano (PSB) foi designado relator 
de um projeto da vereadora Nina 

Souza (PDT) que cria o Programa 
Voluntário Acolhedor, para crian-
ças recém-nascidas com mães de-
pendentes de substâncias químicas 
e vítimas de violência do tráfico de 
drogas.

Já o vereador Cícero Martins 
fará a relatoria do texto encami-
nhado pelo vereador Preto Aquino 
sobre a instituição de cartilha de 
orientação para prevenção de que-
das e demais acidentes sofridos pe-
los idosos na capital potiguar.

A reunião da Comissão de Saú-
de aconteceu na segunda-feira (15).

Líderes partidários se pronunciaram sobre polêmica durante sessão da Assembleia

Fernando Lucena, presidente da comissão

Líderes cobram mais transparência 
sobre ações do Consórcio Nordeste

Comissão de Saúde da Câmara 
distribui projetos para relatoria

Deputado Kelps Lima sugeriu que governador da Bahia, Rui Costa,
e gerente do consórcio sejam convocados a prestar esclarecimentos

Esclarecimentos

Legislativo

José Aldenir/AgoraRN

Elpídio Júnior / CMN

MOMENTO DECISIVO
A dentista Renata Rêgo, pré-

candidata a prefeita de Extremoz mais 
bem posicionada na pesquisa Exatus/
Agora RN/97, avalia que o resultado da 
sondagem “veio em momento decisivo 
na pré-campanha”. “Fui secretária na 
gestão do prefeito Klauss Rêgo, e esse 
foi o motivo de ser uma pré-candidata. 
Estou feliz pelo resultado e agradeço 
aos entrevistados. Na hora certa, vamos 
falar sobre nossas propostas”, disse.
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84 98168.1085

Feita de pessoas que pensam em pessoas. 
Acreditamos que quanto mais próximos das 

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

necessidades de cada um.

O QUE OFERECEMOS

PESQUISA QUANTITATIVA
Caraterizada pela quan��cação na coleta de 

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

es�ma�vas.

?

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

trabalha com descrições, comparações e 
interpretações.

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

Imagem Corpora�va
Potencial de Mercado
Cliente oculto

Um cruzamento de dados feito 
pela Controladoria-Geral da União 
(CGU) e pelo Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(TCE) apontou que 9.867 servido-
res públicos estaduais e munici-
pais podem ter recebido o auxílio 
emergencial de forma indevida. O 
montante total pago aos servidores 
foi de quase R$ 6,6 milhões por cada 
parcela. O benefício é voltado para 
desempregados e trabalhadores 
informais, que foram prejudicados 
pela pandemia do novo coronavírus.

O levantamento consta em um 
relatório produzido pelos dois ór-
gãos nesta terça-feira (16) e envol-
ve servidores ativos, aposentados 
e pensionistas. Como critério de 
cruzamento de dados, foi utilizado 
o número do CPF. A CGU e o TCE 
cruzaram os dados de pagamentos 
do auxílio emergencial com as fo-
lhas de pagamento.

Os resultados desse cruzamen-
to de informações já foram encami-
nhados ao Ministério da Cidadania 
para avaliação quanto à eventual 
suspensão/bloqueio em relação ao 
pagamento de novas parcelas, bem 
como para o ressarcimento de par-
celas já pagas.

Além disso, cada gestor público 
terá acesso individualizado às ocor-
rências de possível prática indevi-
da de servidores do seu órgão, para 
que tome as medidas cabíveis.

O recebimento indevido do 

auxílio emergencial, mediante a 
inserção ou declaração de informa-
ções falsas em sistemas de solicita-
ção do benefício podem caracteri-
zar crimes de falsidade ideológica e 
estelionato, além de confi gurarem 
possíveis infrações disciplinares a 
serem analisadas no âmbito do Es-
tado e dos Municípios.

USO INDEVIDO DE CPF
Nos casos em que o servidor 

suspeite que o seu CPF e dados 
pessoais foram utilizados de forma 
indevida para a obtenção do auxílio 
emergencial, este deverá formular 
denúncia por meio do “Fala.BR” 
e informar essa situação à CGU-

-Regional/RN, por meio do e-mail: 
cgurn@cgu.gov.br, ou telefone (84) 
3343-4732. Este e-mail também 
poderá ser utilizado para informar 
a devolução de valores recebidos 
indevidamente, ou pode entrar em 
contato com o Tribunal de Contas 
do Estado do Rio Grande do Norte, 
por meio da Central de Atendimen-
to ao Jurisdicionado (CAJ), pelo 
telefone (84) 3642-7275, ou pelo 
e-mail caj@tce.rn.gov.br.

Os servidores que receberam o 
benefício de forma indevida podem 
realizar a devolução dos valores 
acessando o canal virtual do Minis-
tério da Cidadania: devolucaoauxi-
lioemergencial.cidadania.gov.br.

O Brasil ultrapassou ofi cial-
mente, nesta terça-feira (16), 
a marca dos 900 mil casos con-
fi rmados de Covid-19, a doença 
provocada pelo novo coronavírus. 
Agora, de acordo com o Ministério 
da Saúde, são 923.189 casos da 
doença. De segunda para terça, 
foram incluídos 34.918 casos na 
estatística. Trata-se de um recor-
de desde o início da pandemia.

Em relação ao número de 
mortes, o País voltou a registrar 
mais de 1 mil óbitos em 24 horas. 
Foram 1.282 registros de segunda 
para terça, o que elevou o total de 
vítimas da Covid-19 para 45.241.

Ainda de acordo com o Minis-
tério da Saúde, há 436.219 pacien-
tes em acompanhamento (47,3% 

do total) e 441.729 recuperados 
(47,8%).

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, foram 

confi rmados de segunda para ter-
ça  32 novas mortes por Covid-19. 
Com isso, o Estado tem um total 
de 585 vítimas.

Com relação ao número de ca-
sos, foram 998 confi rmados em 24 
horas, elevando o total para 15.212. 
O número de recuperados ofi cial-
mente segue estacionado em 1.993, 
de acordo com a Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap).

Existem, ainda, 113 óbitos em 
investigação e 663 pacientes in-
ternados, dos quais 253 estão em 
tratamento intensivo.

Benefi ciários aguardam atendimento em agência da Caixa Econômica Federal em Natal

Brasil teve 34 mil casos em apenas 1 dia

Mais de 9 mil servidores do RN 
receberam auxílio emergencial

Brasil passa de 900 mil casos
de Covid-19, com 45 mil mortes

Benefício recebido por funcionários públicos é voltado para desempregados e 
trabalhadores informais, que foram prejudicados pela pandemia de Covid-19

Cruzamento de dados

Pandemia

José Aldenir / Agora RN

Vinicius Magalhães / Sesi
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A demissão do ministro Abraham Weintraub não deixará o pre-
sidente Jair Bolsonaro feliz, porque ele gosta do jeitão beli-
gerante do ministro da Educação, mas ele sabe que precisa 

se livrar do auxiliar que contribuiu para azedar de vez as relações do 
governo com o Supremo Tribunal Federal, ao chamar seus ministros 
de “vagabundos”. O STF está indócil: para os ministros, ao manter 
Weintraub, Bolsonaro avaliza seus insultos. O recado não dito e nem 
escrito é o seguinte: para dar uma chance ao entendimento com o 
Planalto, só mesmo após a demissão de Weintraub. O ministro, que 
perderá mais uma nesta quarta no STF, está na mira dos. Ministros 
e será usado ad nauseum para admoestar o presidente. Entre mi-
nistros com gabinete no Planalto é consensual a necessidade da 
demissão. “Weintraub virou tóxico para o governo”, disse um deles. 
Bolsonaro busca uma solução para não deixar o ministro da Educa-
ção “debaixo de chuvas e trovoadas”, enquanto procura um bom 
substituto.

Bolsonaro não tem saída 
senão demitir Weintraub

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

OPOSIÇÃO NO STF
As palavras de ministros 

do STF contra o governo 
Bolsonaro fi cariam bem na 
boca de qualquer político de 
oposição, não em magistrados 
prestes a julgar processos 
que envolvem o alvo da fúria 
togada.

CHUTE POR FORA
Os atletas do noticiário 

político, que chutam na 
nomeação de Abraham 
Weintraub para uma 
embaixada, nem sequer 
sabem que a indicação do 
antipatizado ministro da 
Educação teria chance zero no 
Senado.

FAZER A COISA CERTA 
Enquanto a prefeitura 

do Recife se vê envolvida em 
denúncias de corrupção e PF 
na porta, a vizinha Jaboatão, 

segunda maior cidade de 
Pernambuco, ganhou de novo 
o prêmio de gestão pública da 
ONU.

BRASIL MANDA BEM
Em entrevista ao jornal 

espanhol El País, a diretora-
gerente do FMI, Kristalina 
Georgieva, elogiou os 
“passos signifi cativos” 
do Brasil em resposta à 
pandemia, “mais do que 
muitos outros países”. Disse 
que as medidas fi scais e do 
Banco Central “são muito 
fortes e adequadas.”

O PREFERIDO
Qualquer dos dez 

deputados e senador alvos de 
operação policial a mando do 
ministro Alexandre de Moraes 
representa mais votos que o 
partido Rede, o preferido dos 
ministros do STF.

Agora faz sentido o escarcéu contra a medida provisória que 
autorizava a nomeação de reitores temporários enquanto durasse 
a pandemia. Os 12 reitores em fi m de mandato se dividem entre os 
que malandramente defendem a prorrogação de sua permanência 
no cargo e aqueles, como a reitora da Universidade de Brasília 
(UnB), Márcia Abrahão, que baixou a própria “medida provisória” 
defi nindo que a lista tríplice de candidatos a reitor será escolhida pelo 
aparelhadíssimo conselho universitários.

RETROCESSO NA UNB
Na UnB, de longa tradição 

democrática, desta vez 
estarão proibidas consultas, 
nem campanha ou debates, 
mesmo pela internet. Um 
vexame.

SEM DISCUSSÃO
A reitora Márcia 

decretou que as chapas serão 

registradas somente no dia 
da reunião (controlada, claro) 
do conselho universitário.

MANDATO BIÔNICO
A lista tríplice dos 

“reitoráveis” não é para 
mandato temporário, 
enquanto durar a pandemia. 
O mandato biônico vai de 
2020 até 2022.

Reitores querem prorrogação
ou eleição biônica

A Polícia Federal defl agrou 
nesta terça-feira (16) a Operação 
Lume, para cumprir 21 manda-
dos de busca e apreensão em cinco 
estados e no Distrito Federal, no 
âmbito do inquérito sobre a orga-
nização e o fi nanciamento de atos 
antidemocráticos.

Entre os alvos da ação estão o 
deputado federal bolsonarista Da-
niel Silveira (PSL-RJ); o blogueiro 
Allan dos Santos; o empresário 
e advogado Luís Felipe Belmon-
te, principal operador político do 
Aliança pelo Brasil; o publicitário 
Sérgio Lima, marqueteiro do parti-
do que o presidente Jair Bolsonaro 
tenta criar; e o investidor Otavio 
Fakhoury, fi nanciador do site Crí-
tica Nacional. A ofensiva mira ain-
da youtubers bolsonaristas.

As diligências foram solicitadas 
pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica e autorizadas pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que de-
cretou também a quebra do sigilo 
bancário dos investigados.

Segundo a Procuradoria-Geral 
da República, uma “linha de apu-
ração é que os investigados teriam 

agido articuladamente com agentes 
públicos que detêm prerrogativa de 
foro no STF para fi nanciar e pro-
mover atos que se enquadram em 
práticas tipifi cadas como crime pela 
Lei de Segurança Nacional”. A ação 
desencadeada nesta terça mira ape-
nas um político com foro junto ao Su-
premo, o deputado Daniel Silveira.

Na segunda (15), a Polícia Fe-

deral também foi às ruas para cum-
prir ordens no âmbito do inquérito 
sobre os atos antidemocráticos. 
Agentes prenderam a extremista 
Sara Giromini e ainda buscaram 
outras cinco lideranças do grupo 
“300 do Brasil”. A PF não informou 
se as ordens foram executadas. Os 
militantes são investigados pelo 
crime de associação criminosa.

O médico Daniel Sampaio, 
pré-candidato do PSL à Prefeitura 
de Mossoró, reuniu nesta semana 
lideranças de três partidos políticos 
para discutir os eixos do plano de 
governo que ele pretende apresen-
tar nas próximas eleições.

Estiveram presentes no en-
contro três possíveis aliados: o 
suplente de vereador Arlindo 
Fulgêncio (Republicanos), o líder 
comunitário Novinho (Democracia 
Cristã) e o empresário Gérson Nó-
brega (Patriota).

De acordo com o pré-candida-
to a prefeito, foram debatidos na 
reunião oito eixos administrativos, 
que podem resultar em secretarias 
municipais em uma eventual ad-
ministração a partir de 2021. “Na 
reunião, avançamos em um diálogo 
sobre o futuro da cidade. E ainda 
temos diálogo aberto com os parti-
dos Cidadania, PV e PSC”, explica 
Daniel Sampaio.

Os oito eixos seriam “Governan-
ça”, no qual se incluem Gabinete 

Civil, Procuradoria, Controladoria 
e Ouvidoria e a área de tecnologia 
da informação; “Gestão”, com Tri-
butação, Administração, Finanças 
e Planejamento; um terceiro com 
educação, cultura, esporte e lazer; 
um quarto com saúde; outro com 
emprego, proteção social, habita-
ção e fomento; obras e zeladoria; 

desenvolvimento urbano e bem-es-
tar; e, por fi m, trânsito, transporte, 
segurança e inteligência.

Além de Mossoró, na região 
Oeste, o PSL deve lançar candida-
turas próprias a prefeito em Natal, 
com o delegado Sérgio Leocádio, e 
em Parnamirim, com a atual vere-
adora Professora Nilda.

Polícia Federal faz buscas nesta terça (16) na casa do blogueiro Allan do Santos

Médico Daniel Sampaio (dir.) em reunião com representantes de três partidos

PF faz 21 buscas no inquérito 
sobre atos antidemocráticos

Daniel Sampaio apresenta plano 
de governo a possíveis aliados

Mandados foram executados por ordem do ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo. Entre os alvos está o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL)

Operação Lume

Eleições 2020 em Mossoró

Dida Sampaio / Estadão

PSL / Divulgação
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As 167 prefeituras municipais 
do Rio Grande do Norte informa-
ram R$ 184 milhões em receitas 
para ações de combate à crise da 
Covid-19 até o último dia 15 de ju-
nho. No entanto, deste montante, 
apenas R$ 12 milhões resultaram 
em despesas diretas relaciona-
das com a doença. Ou seja, desde 
março, data que marca os primei-
ros registros de infecção pelo novo 
coronavírus entre os potiguares, 
apenas 6,5% dos recursos foram 
utilizados pelos municípios para o 
combate da pandemia.

Os dados foram compilados pe-
lo sistema Confúcio, do Ministério 
Público do Rio Grande do Norte, 
que verifica os Portais de Trans-
parência dos Municípios acompa-
nhando a execução orçamentária 
especialmente dos gastos com 
ações de serviço de saúde e de com-
bate ao novo coronavírus.

A análise foi feita uma semana 
após os municípios potiguares rece-
berem a primeira parcela – de um 
total de quatro – do socorro finan-
ceiro do Governo Federal para es-
tados e municípios. As prefeituras 
norte-rio-grandenses vão receber, 
ao todo, R$ 350 milhões. Já o Go-
verno do Estado vai receber R$ 597 
milhões.

De acordo com os dados anali-
sados pela reportagem do Agora 
RN, a Prefeitura do Natal apresen-
tou o maior volume de receitas des-
tinadas para os serviços de saúde 
e demais atividades relacionadas 

com a crise da Covid-19. Até aque-
le momento, a cidade tinha regis-
trado R$ 119 milhões em receitas, 
mas só havia gasto 1,8% deste va-
lor, o que representa pouco mais de 
R$ 2,2 milhões.

Na última semana, Natal rece-
beu a primeira parcela do socorro 
financeiro, o que representou um 
valor total de R$ 22 milhões. Por 
obrigação, a verba terá de ser usa-
da para apoiar a capital nas ações 
relacionadas com a pandemia.

De acordo com o Portal da 
Transparência de Natal, os gastos 
diretos com a Covid-19 foram fei-
tos pelas secretarias municipais 
de Saúde, Educação e Assistência 
Social. A área de saúde foi respon-
sável pela maior parte das despe-
sas. Ao todo, foram pagos R$ 1,02 
milhão para empresas de insumos 
hospitalares e de prestação de ser-

viços terceirizados.
De acordo com o levantamento, 

o município que mais gastou em 
comparação com as receitas foi 
Francisco Dantas, localizado na 
região do Alto Oeste potiguar. A ci-
dade registra R$ 66 mil em receitas 
para a Covid-19, mas já efetuou R$ 
169,8 mil em despesas para com-
bater a doença. Os recursos para 
a compra de insumos e para a ma-
nutenção das unidades de saúde do 
município.

A análise aponta ainda os gas-
tos feitos por habitante. A prefei-
tura de Bodó, na Seridó, lidera o 
quesito, com despesa de R$ 86,12 
por habitante. Natal, segundo a 
análise, tem gasto total de R$ 2,5 
por habitante. O menor gasto ve-
rificado foi o do município de São 
Francisco do Oeste, no Alto Oeste, 
com R$ 0,41.

Um medicamento barato e am-
plamente disponível pode ajudar a 
salvar a vida de pacientes grave-
mente doentes com novo coronaví-
rus. O tratamento com esteroides 
em baixa dose de dexametasona é 
um grande avanço na luta contra 
o vírus mortal, dizem especialistas 
do Reino Unido.

A droga faz parte do maior tes-
te do mundo testando os tratamen-
tos existentes para verificar se eles 
também funcionam para o novo 
coronavírus. 

O tratamento com dexametaso-
na reduz em um terço a mortalida-
de entre os pacientes mais graves 
de covid-19, de acordo com os pri-

meiros resultados de um grande 
teste clínico anunciados nesta ter-
ça-feira (16).

“A dexametasona é o primeiro 
medicamento que observamos que 
melhora a sobrevivência em caso 
de covid-19”, anunciaram os auto-
res de um estudo clínico randômico 
que recebeu o nome de Recovery. 
A droga foi aplicada em doses de 
6 mg uma vez por dia em 2.104 
pacientes no Reino Unido, que fize-
ram parte do teste.

Com base nesses resultados, 
os pesquisadores apontam que, 
com o tratamento, uma morte 
seria evitada entre cada oito pa-
cientes ventilados ou para cada 

25 pacientes que necessitem ape-
nas de oxigênio.

A dexametasona é um glico-
corticoide sintético que faz parte 
da classe dos corticosteroides. Al-
tamente antiinflamatório e imu-
nossupressor, é usado em doenças 
reumatológicas e alérgicas como 
asma, por exemplo. 

O medicamento analisado pelos 
cientistas britânicos também pode 
ser usada em tratamentos inten-
sivos e de curto prazo em casos de 
doenças reumatológicas, distúrbios 
da pele, alergias, transplantes, 
tumores e problemas oculares, pul-
monares, gastrointestinais, neuro-
lógicos e sanguíneos.

Natal registrou R$ 2,2 milhões em despesas para ações de combate à Covid-19

Municípios gastaram menos de 
10% para combater a Covid-19

Cientistas encontram droga que 
reduz mortalidade do coronavírus

Prefeituras informaram R$ 184 milhões em receitas para ações relacionadas 
com a doença, mas apenas R$ 12 milhões representaram despesas diretas

Levantamento

Pesquisa

José Aldenir/AgoraRN

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

PAX EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA, CNPJ: 11.474.450/0001-32, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a LA para Indústria de Embalagens Plásticas, localizada na Av: Dehuel Diniz, 
32 – Santa Júlia, Mossoró/RN.

JERÔNIMO EDMUR DE GOIS ROSADO FILHO P
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)
A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ: 04.058.766/0001-88, torna 

público que está requerendo junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura,  Meio Ambiente, 
Urbanismo e Serviços Urbanos  do Município de Mossoró  SEIMURB, a LICENÇA PREVIA para 
a construção do 12º Batalhão de Policia Militar no Bairro Presidente Costa e Silva, Av. Professor 
Antônio Campos S/N, na Zona Urbana do Município de Mossoró/RN.

ALARICO JOSÉ PESSOA AZEVEDO JÚNIOR
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)
A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ: 04.058.766/0001-88, torna pú-

blico que está requerendo junto a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo do Município de 
São Gonçalo do Amarante – SEMURB, a LICENÇA PREVIA para a construção do 13º Batalhão 
de Policia Militar no Bairro Regomoleiro, na Zona Urbana do Município de São Gonçalo do 
Amarante/RN.

ALARICO JOSÉ PESSOA AZEVEDO JÚNIOR
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte  

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
FRANCISCO DE SALES DANTAS, CNPJ: 08.534.562/0003-99 torna público que Recebeu 

do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 22/05/2026 em favor do empreendi-
mento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA 
VICENTE GOMES DA ROCHA, 245 NOSSA SENHORA DE APARECIDA no município de SÃO 
PAULO DO POTENGI/RN.

FRANCISCO DE SALES DANTAS 
TITULAR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
USINA DE ENERGIA EOLICA CARNAUBA S/A, CNPJ 14.535.588/0001-92, torna público 

que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Renovação da Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 8 de 
junho de 2026 em favor do empreendimento Subestação Coletora Elevadora de Energia Elétrica 
120 MWA denominada Carnaúbas, localizada no município de São Miguel do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 608.443/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a 
quem interessar, que estará realizando no dia 03 de julho de 2020, às 08h00min, na Sala de 
Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, a 
tomada de preços nº 002/2020, do tipo empreitada global por preço global, visando a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS, COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO 
SERIDÓ/RN. O Edital encontra-se disponível Sala de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso 
“Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, 
Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira e no 
endereço eletrônico: https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 16 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Presidente da CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fica prorrogado o prazo 
de interposição de recursos na fase de habilitação da licitação modalidade Tomada de Preços nº 003/2020, onde 
objetiva a Contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços de pavimentação na sede deste 
Município, bem como realizar os serviços de tapa buracos, no distrito de Zumbi e também na sede deste Município 
de Rio do Fogo/RN, em virtude do Decreto Estadual implementado como Ponto Facultativo nas reparticições públicas 
de todo o Estado do Rio Grande do Norte no dia 12 de junho do corrente ano, estendendo-se até o dia 19 de junho 
de 2020. Caso não haja interposição de recursos, fica desde já aprazada a abertura das propostas de preços para 
o próximo dia 23 de junho de 2020, às 10:00 horas das empresas consideradas habilitadas no certame. 

Rio do Fogo/RN, 16 de junho de 2020. 
Dário Xavier da Cruz  

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
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A fila de carros com pessoas pa-
ra testagem da Covid-19, feita em 
esquema drive thru na Arena das 
Dunas, em Natal, estava quilomé-
trica antes mesmo do atendimento 
começar, às 8h desta terça-feira 
(16). Segundo relatos, a espera pe-
lo exame destinados à natalenses 
acima de 60 anos, grupo que repre-
senta 80% dos óbitos registrados 
na capital, ficou, em média, de três 
horas.

No local havia duas filas: uma 
para quem vai aguardar o resulta-
do no estádio e outra, para quem 
optar aguardar a resposta em casa, 
por meio da internet. Em ambos, 
caso o resultado seja positivo, a re-
comendação é que o diagnosticado 
procure uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS).

Sistema de testagem segue até 
sexta-feira, entre 8h e 17h.

“As pessoas que testarem po-
sitivo, serão encaminhadas para 
uma das 11 Unidades de Saúde 
da Prefeitura, que são referências 

para a Covid-19, a fim de serem 
atendidas por profissional médico, 
que definirá a estratégia de trata-
mento a seguir. Essas unidades 
estão equipadas e preparadas para 
atender os pacientes, que recebe-

rão toda a orientação necessária”, 
explicou o prefeito Álvaro Dias.

A recomendação da Secretaria 
Municipal de Saúde é de que reali-
zem exames os idosos que estejam 
há sete dias com sintomas leves e 

moderados da doença (febre, tosse, 
dor de cabeça, por exemplo).

Para ter direito a fazer a testa-
gem, a pessoa deverá apresentar 
comprovante de residência em 
Natal e documento oficial com 

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

Servidores da saúde verificavam a temperatura das pessoas antes da testagem Sistema de testagem segue até sexta-feira, entre 8h e 17h, na Arena das Dunas

Natalenses esperam mais de 3 horas por 
teste de Covid-19 em esquema drive thru
Procura pelo exame laboratorial para a detecção da doença levou centenas de pessoas ao estacionamento da Arena das 
Dunas, o que gerou fila quilométrica de carros durante todo o dia; testagem em massa segue até a próxima sexta-feira 

Demora

José Aldenir/AgoraRN José Aldenir/AgoraRN

A Prefeitura do Natal paga nes-
ta quarta-feira (17) a primeira par-
cela de gratificação transitória aos 
servidores da saúde municipal que 
atuam nas ações de combate à Co-
vid-19. Os valores serão pagos aos 
servidores em folha suplementar.

 A Secretaria Municipal de Ad-
ministração (Semad) estima que 
serão investidos mais de R$ 1 mi-
lhão por mês nesse processo. Serão 
beneficiados 5.540 profissionais da 
saúde. A lista de beneficiados inclui 
servidores efetivos, comissionados, 
municipalizados e contratados 
temporariamente da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).

A gratificação tem como base 
de cálculo o valor de R$ 960. Deste 
total, serão aplicados percentuais 
de 40%, 20% e 10%, de acordo com 
as atividades desenvolvidas por ca-
da servidor. O percentual de 40% 
se destina a todos os servidores que 
trabalham na Rede de Urgência e 
Emergência, sendo compreendido 
como tal, o Hospital Municipal de 
Natal, Unidades de Pronto Aten-

dimento (UPAs), maternidades, o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), o Centro de Re-
ferência Odontológica e o Hospital 
Municipal de Campanha. 

A Lei estabelece que a gratifi-
cação transitória não será incorpo-
rada à remuneração para nenhum 

fim e não constituirá a base de 
cálculo de qualquer outra vanta-
gem, bem como não incidirá sobre 
férias e décimo terceiro salário. O 
pagamento será calculado propor-
cionalmente aos dias efetivamente. 
trabalhados e as faltas considera-
das legalmente justificadas.

Segundo a Prefeitura do Natal, serão beneficiados 5.540 profissionais da saúde

Prefeitura paga gratificação aos 
servidores da saúde nesta quarta

Folha

José Aldenir/AgoraRN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) reco-
mendou que o Estado passem a 
receber doação de sangue de pes-
soas da comunidade LGBTQI+. A 
portaria da recomendação está pu-
blicada no Diário Oficial do Estado 
(DOE) desta terça-feira (16).

O documento orienta que o se-
cretário de Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte e o diretor geral 
do Hemocentro do Estado Dalton 
Cunha (Hemonorte), proceda com 
a inclusão da comunidade entre 
os doadores de sangue no prazo de 
até 10 dias úteis. A medida cumpre 
a legislação vigente no território 
nacional, tendo em vista que o Su-
premo Tribunal Federal (STF) de-
clarou inconstitucional a vedação 
de pessoas que se identificam como 
LGBTQI+ à doação de sangue. 

A unidade ministerial tem um 
inquérito instaurado que apura a 
notícia de que Secretaria de Saúde 
do Estado (Sesap) e  Hemonorte 
se recusam a receber doação de 
sangue da população LGBTQI+. 
A Constituição Federal estabelece 
a igualdade de todos perante a lei, 

sem distinção de qualquer natu-
reza – entendendo-se aqui inclu-
sive as diferenças quanto ao sexo, 
orientação sexual e identidade de 
gênero.

Assim, cabe ao Ministério Pú-
blico a atribuição de fiscalizar a ob-
servância dos direitos fundamen-
tais pelos mais diversos setores da 
sociedade, inclusive, da população 
LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexu-
ais, travestis e transexuais e inter-
sexuais).

Proibição é inconstitucional, diz MPRN

MPRN recomenda que o Hemorte 
receba sangue do público LGBTQI+

Doação

José Aldenir/AgoraRN
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Um total de 4.035 agricultores 
familiares dos municípios de Água 
Nova, Pilões, Rafael Fernandes, 
Rafael Godeiro, Venha Ver, Monte 
das Gameleiras, Santa Cruz, São 
Bento do Trairi, Japi, Serra do Mel 
e São Miguel serão contemplados 
com o pagamento do benefício do 
Programa Garantia Safra. Cada 
beneficiário vai receber o valor de 
R$ 850.

O programa federal vai fazer  o 
repasse de R$ 3,4 milhões aos mu-
nicípios, sendo a contrapartida do 
Governo do Estado de R$ 411.876.

O Garantia Safra é um seguro 
para as famílias de agricultores 
que vivem no Nordeste, Norte de 
Minas Gerais, Vale do Jequitinho-
nha e Espírito Santo. O agricultor 
familiar que adere ao programa, 

com renda de até 1,5 salários mí-
nimos, tem a garantia de receber 
o seguro, que também é pago em 
caso de seca ou enchente. Os re-
cursos são provenientes do Fundo 
Garantia Safra, formado por con-
tribuições da União, Estados, mu-
nicípios e agricultores familiares.

"No mês de março havia sido 
liberado o seguro para os municí-
pios de Japi, Serra do Mel e São 
Miguel, porém, diante do cenário 
epidemiológico do novo coronaví-
rus, solicitamos ao Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) que fizesse uma nova ava-
liação sobre os pedidos de solicita-
ção dos recursos. As prefeituras 
nos enviam as demandas e nós 
repassamos para o Instituto. O 
que aconteceu foi que os outros oi-

to municípios recorreram e, assim, 
foram contemplados com o bene-
fício", afirmou Alexandre Lima, 
titular da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Rural e da Agri-
cultura Familiar, órgão responsá-
vel por executar o programa fede-
ral no Estado. Para o secretário 
o valor que está sendo destinado 
aos agricultores está chegando em 
um momento bastante oportuno.   
"Sem dúvida alguma a quantia re-
cebida irá movimentar a economia 
desses municípios nestes tempos 
tão difíceis", concluiu.

Em virtude da pandemia, os 
R$ 850 estão sendo repassados em 
uma única parcela, o que difere 
dos pagamentos anteriores do se-
guro, que eram divididos em cinco 
parcelas de R$170. Mais de 4 mil trabalhadores rurais serão beneficiados no Rio Grande do Norte

Programa Garantia Safra vai beneficiar 
mais de 4 mil trabalhadores rurais no RN
Municípios do Rio Grande do Norte contemplados no prorgrama terão acesso a R$ 3,4 milhões; benefício federal é um 
seguro para as famílias de agricultores que vivem no Nordeste, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e no Espírito Santo 

Recursos

José Aldenir/AgoraRN

O Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet) emitiu um alerta 
de chuvas fortes em 81 cidades do 
Rio Grande do Norte. O alerta vale 
até as 10h da quarta-feira (17). As 
chuvas ficarão entre 20 a 30 milí-
metros por hora e poderão atingir 
até 50 milímetros por dia. 

Segundo o Inmet, o riscos po-
tenciais são de alagamentos e pe-
quenos deslizamentos, em cidades 
que tenham essa área de risco. As 
chuvas são consideradas de "perigo 
potencial" – a segundo categoria 
na escala de gravidade de quatro. 
As chuvas irão abranger boa parte 
da extensão litoral potiguar, além 
de parte da região agreste do Rio 
Grande do Norte. 

Os estados da Paraíba, Per-
nambuco e Alagoas também vão 
ser afetados pelas chuvas.

Para a público em geral, o In-
met recomenda que se evite en-
frentar o mau tempo, evite usar 
aparelhos eletrônicos ligados à 
tomada e que se fique atento às 
alterações nas encostas. 

As chuvas no mês de maio 
ocorreram acima da média es-
perada no Rio Grande do Norte, 
segundo o setor meteorológico da 
Empresa de Pesquisas Agrope-
cuárias do Rio Grande do Norte 
(Emparn). A média observada no 
Estado durante o período foi de 
145,6 milímetros, enquanto a es-
perada era de 108,8 mm.

Inmet alerta para chuvas 
fortes em 81 cidades do RN

Tempo

As chuvas podem ficar entre 20 a 30 milímetros por hora nas cidades potiguares

José Aldenir/AgoraRN

O ministro da Defesa, general 
de Exército Fernando Azevedo e 
Silva, visitou nesta terça-feira (16), 
em Natal, o Comando Conjunto 
Rio Grande do Norte e Paraíba.  
Ele acompanhou as atividades re-
lacionadas à Operação Covid-19.

O ministro participou de reu-
nião realizada pelo Comando Con-
junto, na qual foram apresentadas 
as atividades correntes, no âmbito 
da Operação Covid-19, nos estados 
do Rio Grande do Norte e Paraíba. 
"Cerca de 30 mil homens das For-
ças Armadas ajudam as famílias 
de estados e municípios a amenizar 
o sofrimento causada pelo novo co-
ronavírus", disse ele.

Após a reunião, o ministro vi-
sitou o Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Natal, onde foram reali-
zadas capacitação para desinfecção 
de instalações com a participação 
de integrantes do Tribunal Regio-
nal Eleitoral e da Cruz Vermelha, 
além da entrega de kits de alimen-
tação às famílias atendidas pelo 
Programa Forças no Esporte (Pro-
fesp). 

O Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba, com-
posto pela Marinha do Brasil 
(Comando do 3º Distrito Naval), 
Exército Brasileiro (7ª Brigada de 

Infantaria Motorizada) e Força Aé-
rea Brasileira (ALA 10), é um dos 
10 Comandos Conjuntos ativados 
pelo Ministério da Defesa, em mar-
ço deste ano, no âmbito da Opera-
ção Covid-19. 

De acordo com o ministro, nes-
te período de pandemia, o trans-
porte de alimentos e insumos 
médicos por parte da Força Área 
Brasileira (FAB) é equivalente a 
oito voltas completas no planeta. 
"Fico lisonjeado de ver o nosso 
trabalho aqui e no Brasil. É uma 

geração que na primeira metade 
do século 21 será marcada pela 
guerra contra Covid-19. Parabeni-
zo a FAB, a Marinha e o Exército 
pela atuação", comenta.

No Grupamento de Fuzileiros 
Navais foi feita a desinfecção das 
instalações com a participação de 
integrantes do Tribunal Regional 
Eleitoral e da Cruz Vermelha, 
além da entrega de kits de ali-
mentação às famílias atendidas 
pelo Programa Forças no Esporte 
(Profesp).

Mnistro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, durante atividade em Natal

Ministro da Defesa visita Natal para 
acompanhar combate à Covid-19

Atuação

José Aldenir/AgoraRN
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O prazo para declarar o Impos-
to de Renda termina no próximo 
dia 30 de junho. Quem ainda não 
prestou contas à Receita Federal 
pode elaborar um plano de emer-
gência para escapar da multa. Até 
esta terça-feira (16), 203.092 poti-
guares enviaram as informações 
ao fisco nacional, o que represen-
ta 60% do que é esperado no Rio 
Grande do Norte, com um total de 
336 mil declarações.

QUEM DEVE DECLARAR
Recebeu mais de R$ 28.559,70 

de renda tributável no ano (salá-
rio, aposentadoria ou aluguéis, 
por exemplo); ou ganhou mais de 
R$ 40 mil isentos, não tributáveis 
ou tributados na fonte no ano 
(como indenização trabalhista 
ou rendimento de poupança); ou 
teve ganho com a venda de bens 
(casa, por exemplo); ou comprou 
ou vendeu ações na Bolsa; ou re-
cebeu mais de R$ 142.798,50 em 
atividade rural (agricultura, por 
exemplo) ou tem prejuízo rural 
a ser compensado no ano-calen-
dário de 2019 ou nos próximos 
anos; ou era dono de bens de 
mais de R$ 300 mil; ou passou 
a morar no Brasil em qualquer 
mês de 2019 e ficou aqui até 31 
de dezembro; ou vendeu um imó-
vel e comprou outro num prazo 
de 180 dias, usando a isenção de 
IR no momento da venda.

VAI DECLARAR PELA
 PRIMEIRA VEZ?

Se você for declarar IR pela 
primeira vez, vai precisar dos nú-
meros do seu CPF (Cadastro de 
Pessoa Física) e do seu título de 
eleitor, além dos dados residenciais 

e da sua profissão. Se a declaração 
for feita em conjunto com seu côn-
juge, o programa também vai pedir 
o CPF dele(a).

DOCUMENTAÇÃO
Os principais documentos que o 

contribuinte deve ter são os infor-
mes de rendimentos (do trabalho, 
das corretoras e/ou bancos, do pla-
no de saúde etc). São estes extratos 
anuais que contêm todas as infor-
mações sobre o que foi recebido ou 
pago pela pessoa física. Além des-
tes, é importante ter os recibos de 
gastos com saúde e educação para 
pedir a dedução das despesas. Em 
relação à cópia da declaração do 
ano anterior, não é obrigatória a 
sua apresentação.

FORMULÁRIOS
Muitos contribuintes questio-

nam se é mais vantajoso usar o 
modelo simplificado ou o comple-
to. A indicação é preencher todas 
as fichas do formulário com as 
informações disponíveis. O pró-
prio programa da Receita Federal 
indica qual o modelo mais van-
tajoso, de acordo com aquilo que 
foi informado. Como o parâmetro 
está relacionado a deduções, vale 
a pena preencher todas as fichas 
e deixar o programa ajudar.

EDUCAÇÃO
O contribuinte pode abater 

gastos com escolas, universida-
des e cursos de pós-graduação. 
Nesta lista, entretanto, são ve-
dados os cursos extracurriculares 
(idiomas, informática etc) e o pa-
gamento de professores particu-
lares. O limite para gastos com 
educação é de R$ 3.561,50.

SAÚDE
As despesas com médicos, den-

tistas e outros profissionais de saú-
de, exames, internações e planos 
de saúde podem ser deduzidas no 
Imposto de Renda, sem limite de 
valor. Porém, nem todas as despe-
sas com saúde são dedutíveis. Gas-
tos com remédios na farmácia, por 
exemplo, ficam de fora. 

ALUGUEL
Trabalhadores autônomos e as 

pessoas que recebem outras fontes 
de renda, como aluguel e pensão 
alimentícia, com valor superior a 
R$ 1.903,98 por mês, devem reco-
lher o Carnê-Leão, uma espécie de 
antecipação do Imposto de Renda 
do ano seguinte. 

Se você recebeu alguma dessas 
fontes de renda ao longo do ano 
passado, mas não pagou o Car-
nê-Leão 2019, baixe o programa 
específico no site da Receita e faça 
os pagamentos atrasados o quanto 
antes para evitar multas maiores e 
retenção da sua declaração na ma-
lha fina.

MULTA
O contribuinte que perder o 

prazo do dia 30 de junho está su-
jeito a pagar multa mínima de 1% 
sobre o imposto devido ao mês. O 
valor mínimo é de R$ 165,74 e o 
máximo, de 20% do imposto devido. 

Especialistas recomendam 
que o importante é enviar a de-
claração dentro do prazo, mesmo 
que incompleta ou com erros, 
e depois fazer uma retificação. 
Qualquer correção pode ser feita 
antes mesmo do fim do prazo, seja 
a respeito de valores declarados, 
dependentes ou deduções.

Contribuinte que perder o prazo do dia 30 de junho está sujeito a pagar multa mínima de R$ 165,74

Imposto de Renda está na reta final; 
veja dicas para fazer a declaração
Mais de 203 mil potiguares já enviaram as informações ao fisco nacional, o 
que é 60% do que é esperado no RN; prazo se encerra no dia 30 de junho

Fisco

Marcelo Camargo / Agência Brasil

 
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 

GREEN BELT ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS EIRELI, CNPJ N° 19.623.611/0001-14, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
 LRO - Licença de Regularização de Operação para Empresas Prestadoras de Serviços que geram Resíduos 

Perigosos ou utilizam Produtos Químicos, localizada  à  R.  Pedro Constantino da Silva, 20 -  Alto Sumaré, 
Mossoró-RN CEP: 59.633-845;  

 LRO - Licença de Regularização de Operação para Sistemas de Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos 
Sólidos Urbanos ou Industriais (Aterros de Resíduos da Construção Civil, Crematórios, Outros), localizada  à R. 
Pedro Constantino da Silva, 20 -  Alto Sumaré, Mossoró-RN CEP: 59.633-845;  

 LRO - Licença de Regularização de Operação para Depósitos Temporários de Resíduos Sólidos Industriais 
localizada  à R. Pedro Constantino na Silva, 20 -  Alto Sumaré, Mossoró-RN CEP: 59.633-845;  

 LRO - Licença de Regularização de Operação para Triagem, armazenamento e comercialização de sucata 
plástica contaminada com resíduos perigosos, localizada  à R. Pedro Constantino da Silva, 20 -  Alto Sumaré, 
Mossoró-RN CEP: 59.633-845; 

Augusto Carlos Oliveira de Lima -   Diretor   

 

CONCESSÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO

D P B AVICULTURA - COMERCIO VAREJISTA DE OVOS - EIRELI, inscrita no CNPJ: 
08.148.596/0003-45, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação   2019-147543/TEC/LI-0175  para Avicultura de 
postura galinhas e codornas , localizado RN 160, Fazenda Santa Luzia, Distrito de Cana Brava, Zona 
Rural, Município de Macaíba/RN

Silvia Livia Barreto Simonetti
Gerente 

CONCESSÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

D P B AVICULTURA - COMERCIO VAREJISTA DE OVOS - EIRELI, inscrita no CNPJ: 
08.148.596/0003-45, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação  2019-137631/TEC/LO-0230     para Avicultura em uma 
área de 3,00 ha (três hectares), com 200.000,00 (duzentos mil) aves de postura (galinhas e codornas)   , 
localizado RN 160, Fazenda Santa Luzia, Distrito de Cana Brava, Zona Rural, Município de Macaíba/RN

Silvia Livia Barreto Simonetti
Gerente 
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CEMITERIO PARQUE VILA FLOR LTDA. CNPJ: 07.072.594/0001-95, com endereço na  BR 304, 
s/n, Km 03, Zona Rural, MacaíbaRN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sus-
tentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Operação nº 2020-151133/
TEC/LO-0108, com prazo de validade até 11/06/2026, em favor do empreendimento denominado 
Cemitério Parque Vila Flor, com túmulos para sepultamentos convencionais no solo, instalado em uma 
área de 144.500,00 m².

Gustavo Antônio Leão Vila
Proprietário

As vendas no comércio vare-
jista potiguar caíram 11,6% em 
abril, na comparação com o mês 
de março, refletindo os efeitos do 
isolamento social para controle da 
pandemia de Covid-19. É o pior re-
sultado desde 2000, data de início 
da série histórica.

Os dados foram divulgados 
nesta terça-feira (16) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). De acordo com o levan-
tamento, esta foi a segunda queda 
consecutiva dos números do varejo, 
o que resultou em saldo negativo 
de 6,5% em 2020.

Até fevereiro, antes da pan-
demia, o setor acumulava alta de 
1,4%, o que era o melhor registro 
desde maio de 2019. A expectativa 
era de uma recuperação de toda a 
atividade ao longo do ano. No en-
tanto, com as medidas de restrição 
à circulação de pessoas e o fecha-
mento de boa parte das atividades 
comerciais consideradas não essen-
ciais, a partir da segunda quinzena 
de março, o segmento mergulhou 
em uma crise sem precedentes.

Em todo o Brasil, segundo o 
IBGE, as vendas do comércio va-

rejista caíram 16,8% em abril ante 
março. O recuo nas vendas no vare-
jo atingiu, pela terceira vez desde o 
início da série, todas as oito ativi-
dades pesquisadas. A maior queda 
foi em Tecidos, vestuário e calçados 
(-60,6%), seguido de Livros, jornais, 
revistas e papelaria (-43,4%). É a 
primeira vez que a pesquisa traz os 
resultados de um mês inteiro em 
que o país está no quadro de isola-

mento social, já que ele começou a 
ser adotado na segunda quinzena 
de março.

Segundo o Presidente da Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de Natal 
(CDL Natal), José Lucena, a não 
reabertura do comércio, chegou ao 
ponto máximo do limite suportado 
pelos lojistas. Ele defende uma re-
tomada das atividades planejada e 
consciente para todos.

Os gastos para minimizar a 
crise provocada pela pandemia da 
covid-19 e a perda de receitas com 
a desaceleração da economia leva-
rão União, Estados e municípios a 
registrar um rombo de R$ 912,4 bi-
lhões em 2020, segundo estimativa 
da Instituição Fiscal Independente 
(IFI) do Senado. Só nas contas do 
governo central, que reúne Tesou-
ro, INSS e Banco Central, o déficit 
deve ser de R$ 877,8 bilhões.

A turbulência deixará cicatri-
zes pelos próximos anos. No cená-
rio atual da IFI, o Brasil só voltará 
a ter contas no azul em 2033. Caso 
isso se confirme, serão quase du-
as décadas de rombos sucessivos 
desde o primeiro ano de déficit, 
em 2014. Significaria também que 
os próximos dois presidentes da 
República teriam seus mandatos 
integralmente marcados por dese-
quilíbrio nas contas públicas.

O diagnóstico acende um alerta 
para a sustentabilidade fiscal do 
País. A dívida bruta como propor-

ção do PIB, indicador observado 
por investidores para analisar a ca-
pacidade de um governo de honrar 
seus compromissos, dará um salto 
para 96,1% em 2020, mais de 20 
pontos acima do verificado no ano 
passado (75,8%). A previsão é que 

em 2022 a dívida ultrapasse a mar-
ca de 100% do PIB, mas isso pode 
ser antecipado para este ano caso 
o desempenho da economia piore 
ainda mais. A IFI projeta uma que-
da de 6,5% no PIB este ano, mas o 
tombo pode chegar a 10,2%.

Em todo o Brasil, segundo o IBGE, as vendas do comércio varejista caíram 16,8% 

Perda de receitas com desaceleração da economia vai gerar rombo de R$ 912 bi

Vendas do varejo potiguar caem 
11,6% no mês de abril, diz IBGE

Brasil pode ver contas públicas 
“no azul” apenas em 2033

Dados mostram que o setor teve o pior resultado da série histórica iniciada 
em 2020; saldo negativo das atividades varejistas é de 6,5% durante o ano

Dados

Estudo

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN
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A suspensão da CPI da Arena 
das Dunas, feita a partir de um 
requerimento do deputado Getúlio 
Rêgo (DEM), foi parar na justiça. 
Um grupo de deputados entrou 
com uma ação judicial para reto-
mar os trabalhos de investigação 
sobre os contratos firmados entre o 
governo do Rio Grande do Norte e a 
empresa Arena das Dunas Conces-
sões e Eventos. Parte desses con-
tratos foram alvo de uma auditoria 
feita pela Controladoria Geral do 
Estado que constatou pagamentos 
de R$ 109 milhões a mais do que 
deveria para a empresa que admi-
nistra o estádio.

Assinam a ação o deputado 
Sandro Pimentel, autor da proposi-
ção que instalou a comissão e rela-
tor da CPI , e os deputados Coronel 
Azevedo, Eudiane Macedo, Isolda 
Dantas, Francisco do PT e Allyson 

Bezerra. Dentre os cinco membros 
da CPI, apenas o deputado Tomba 
Farias não assina a ação, ele tam-
bém já havia votado pela suspen-
são dos trabalhos de investigação.

Na ação, os parlamentares 
alegam que todos os trâmites para 
instalação da comissão foram cum-
pridos, e que os membros da CPI já 
haviam definido a forma de funcio-
namento dos trabalhos de maneira 
semipresencial, como forma de 
diminuir a exposição das pessoas 
ao risco de contágio. A justificativa 
apresentada pelo deputado Getúlio 
Rêgo para a suspensão foi a de que 
os trabalhos não poderiam aconte-
cer de maneira remota, mesmo a 
Assembleia Legislativa realizando 
sessões e reuniões nesse formato 
desde o dia 07 de abril.

Os seis deputados requerem, 
em caráter liminar, que a Comis-

são Parlamentar de Inquérito pos-
sa dar continuidade a análise da 
contratação e execução do contrato 

de concessão da Arena das Dunas. 
Além disso, solicitam que o reque-
rimento apresentado pelo depu-

tado do Democratas tenha efeitos 
limitados apenas para suspensão 
dos prazos regimentais de entrega 
dos trabalhos da CPI, como prevê 
o artigo 217, III, do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa 
do RN. Na interpretação dos seis 
deputados, o requerimento não po-
de suspender os trabalhos da CPI, 
apenas seus prazos.

“A ação é um ato conjunto de 
seis parlamentares para demons-
trar que parte da Assembleia está 
disposta a ir fundo nessa investiga-
ção. Nosso pedido para continuida-
de dos trabalhos está bem embasa-
do e temos urgência para que a CPI 
volte a fazer seu trabalho. O que foi 
apontado pela auditoria da Control 
é muito grave, e a Assembleia Le-
gislativa precisa cumprir seu papel 
fiscalizador, doa a quem doer”, afir-
ma o deputado Sandro Pimentel

Sandro Pimentel (PSOL), relator da CPI, assinou ação pedindo retomada dos trabalhos

Seis deputados entram com ação judicial 
para retomar a CPI da Arena das Dunas
Grupo de deputados entrou com uma ação para retomar os trabalhos de investigação sobre os contratos firmados entre o 
Governo do Estado e a Arena das Dunas; atividades da CPI do Legislativo potiguar foram suspensas no último dia 9

Investigação

José Aldenir / Agora RN

As inscrições para o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) do se-
gundo semestre de 2020, previs-
tas para 16 a 19 de junho, foram 
prorrogadas para 7 a 10 de julho. 
O anúncio foi feito pelo ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, 
no Twitter. O edital será publicado 
nos próximos dias no Diário Oficial 
da União. 

Segundo o ministro, até o mo-
mento, as instituições públicas já 
disponibilizaram 51 mil vagas e 
o número pode subir. Weintraub 
destacou que pela primeira vez 
haverá oferta de vagas na modali-
dade de ensino a distância (EaD). 

O processo seletivo do pro-
grama, para vagas em cursos de 
graduação, usa as notas do Exame 
Nacional de Ensino Médio (Enem) 
como critério de classificação.

Os estudantes interessados 
em concorrer a uma vaga em uma 
universidade ou instituto público 
poderão consultar os cursos e o 
número de vagas que serão dis-
ponibilizados por cada instituição 
participante.

Enquanto isso, o Enem de 
2020 segue sem data definida. 
Com as aulas suspensas em todo 

o país, houve pressão para que a 
prova não ocorresse em novem-
bro deste ano. 

O MEC abriu uma enquete pa-
ra que os candidatos escolhessem, 
eles mesmos, uma nova data para 
as provas. O período de votação 

abrirá na próxima sexta (20) e se-
gue até 30 de junho.

Os inscritos deverão acessar 
a Página do Participante (enem.
inep.gov.br), com CPF e senha uti-
lizados, e indicar um dos períodos 
disponíveis.

Ministro Abraham Weintraub anunciou a mundança nas datas para o Sisu 

Inscrição para o Sisu é adiada e vai 
de 7 a 10 de julho, informa o MEC

Educação

Marcelo Camargo /Agência Brasil

A Justiça Federal em Minas 
Gerais decidiu hoje (16) arqui-
var provisoriamente o segundo 
inquérito aberto para apurar 
a participação de terceiros no 
atentado cometido por Adélio 
Bispo contra o presidente Jair 
Bolsonaro em 2018. 

Na decisão, o juiz Bruno Sa-
vino, da 3ª Vara Federal em Juiz 
de Fora (MG), aceitou pedido de 
arquivamento feito pelo Ministério 
Público Federal (MPF). Para o ór-
gão, as investigações realizadas de-
ram conta que Adélio agiu sozinho 
e não há indícios de que ele tenha 
se encontrado com um cúmplice ou 
que tenha recebido dinheiro para 
executar a facada. 

O juiz responsável pelo caso 
também decidiu que o inquérito 
poderá ser reaberto se novas pro-
vas aparecerem e as diligências 
pendentes forem autorizadas, 
como a quebra de sigilo dos advo-
gados que se apresentaram para 
fazer a defesa de Adélio após o 
ataque. A Polícia Federal chegou 
a pedir autorização para aces-
sar os celulares dos defensores e 
descobrir se houve pagamento de 
honorários, mas uma decisão sus-
pendeu a investigação. 

“Esgotadas todas as diligências 

investigativas – à exceção da análi-
se do conteúdo do aparelho de celu-
lar do principal advogado de defesa 
de Adélio Bispo de Oliveira, cuja 
diligência restou sobrestada por 
força de decisão liminar proferida 
pelo Tribunal Regional Federal da 
1a Região, acolho a promoção de 
arquivamento apresentada pelo 
Ministério Público Federal”, deci-
diu o magistrado. 

Em junho do ano passado, o 
juiz absolveu Adélio Bispo pela 
facada. A decisão foi proferida 
após o processo criminal que 
o considerou inimputável por 
transtorno mental. 

Arquivado inquérito sobre 
atentado contra Bolsonaro

Justiça

Adélio Bispo está preso desde 2018

Reprodução
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Ana Lourdes Bal
Repórter

“Quem é Blue e quem é Red?” 
é uma pergunta que o duo das DJs 
Elisa Melo, de 25 anos, e Brisa Fer-
nandes, 24, recebe bastante, rela-
cionado ao nome do projeto. “Esse 
nome tem a ver com a individuali-
dade de cada uma. Brisa do signo 
de Câncer, regida pela lua, pela 
água, introspectiva, traz a cor azul 
com sua leveza. E Elisa, extrover-
tida, regida pelo sol, pelo fogo, do 
signo de Leão, traz o quente com a 
cor vermelha, através dos elemen-
tos percussivos”, dizem elas.

O projeto consiste em um li-
ve act de música eletrônica, que 
é uma apresentação onde o DJ 
insere instrumentos, sejam eles 
eletrônicos ou não, ao vivo, além 
de tocar suas músicas. Elisa e Bri-
sa explicam que Blue&Red une os 
gêneros do house e do techno, mas 
que não é apenas isso, porque elas 
não fecham com apenas um gênero 
musical da música eletrônica.

A música eletrônica tem uma 
estrutura comum, independente do 
seu estilo: introdução, break (ponto 
calmo), build up (ponto de tensão 
antes do drop), drop (ponto mais 
agressivo da música) e fi nal. Den-
tro desse gênero musical, há ver-
tentes e subvertentes, onde cada 
estilo é diferenciado pelas batidas 
por minuto (BPM), a velocidade da 
música. 

“Buscamos nossas referências 
nas músicas étnicas tribais de di-
versos povos, do ocidente ao orien-
te. Sempre será característica dos 
nossos sets a forte presença da per-

cussão unida a ritmos brasileiros, 
latinos, africanos, indianos, can-
ções indígenas e ancestrais. Tudo 
isso misturado com uma roupagem 
mais moderna da música eletrôni-
ca”, explicam Brisa e Elisa.

Elisa, além de DJ, também é 
arquiteta, compositora e produto-
ra musical. Já Brisa, é psicóloga e 
produtora musical. Elas duas co-
meçaram a dupla em 2016, quan-
do tocaram pela primeira vez na 
festa MUSA, onde juntaram suas 
ideias para fazer um show com 
live de instrumentos junto com a 
música eletrônica. “Inicialmente 
implementamos percussão, vocal 
e guitarra, mas percebemos que 
o público vibrava mais quando os 
elementos percussivos eram toca-
dos, e até hoje novos instrumentos 

vão surgindo, continuamos experi-
mentando e deixando a música nos 
guiar”, diz a dupla. 

As meninas do Blue&Red tem 
três momentos que destacam como 
marcantes durante a carreira de-
las: o show no Festival MADA em 
2019, a apresentação na Eco Pra-
ça – Edição Ribeira em janeiro de 
2020, e o dia que elas receberam a 
notícia que uma gravadora da Itá-
lia, a Union Records,  iria lançar o 
remix da música “Se Ela Deixar”, 
da banda Bandíssima. 

PANDEMIA
As duas moram em casas di-

ferentes. “No início do isolamento 
fi camos bem tristes por ter que 
recusar alguns convites de lives. 
Porém, estudamos alternativas 

para se reinventar e hoje já esta-
mos conseguindo fazer lives mes-
mo não estando no mesmo lugar 
fi sicamente”, contam. Atualmen-
te, elas estão focando na produção 
musical, tendo fi nalizado a música 
“Mãe Natureza”, que, em breve, 
será lançada. “Nossa intenção, 
tanto produzindo quando fazendo 
live, é levar para dentro da casa 
das pessoas um pouco de paz, ale-
gria e leveza. A saudade de sentir 
a pista continua, claro, mas o mais 
importante é continuarmos nos 
protegendo, nos cuidando, com o 
pensamento que logo, logo isso tu-
do vai passar”, encerram.

Para conhecer um pouco mais 
sobre o projeto Blue&Red, acesse 
linktr.ee/Blue_Red ou o perfi l do 
Instagram @blueredproject.

BLUE&RED: 
A LUA E A ÁGUA, O SOL E O FOGO

Elisa Melo e Brisa 
Fernandes compõem 
o projeto live act 
de house e techno, 
carregando uma linha 
percussiva característica 
e agregando 
sonoridades místicas 
multiculturais na 
música eletrônica 

Fotos: Mateus Zumba
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Necessário
A deputada estadual 

Cristiane Dantas fez uma 
solicitação importante ao 
Governo do Estado, por meio 
de requerimento. Para que 
as regras e medidas contra 
a Covid-19 fl exibilizem o 
uso de máscara de proteção 
para pessoas com defi ciência 
intelectual ou transtornos 
psicossociais e para os que 
apresentem Transtorno do 
Espectro Autista (TEA).

CONDIÇÃO ESPECIAL
Isso porque, segundo 

Cristiane Dantas, “muitas 
pessoas com defi ciência 
intelectual ou transtornos 
psicossociais, entre elas as que 
apresentam TEA, necessitam 
sair de suas residências para 
caminhar, praticar exercícios, 
mudar de ambiente, mas 
sofrem a reatividade sensorial 
a texturas, objetos ou 
qualquer contato externo com 
a sua pele”.

FISCALIZANDO
Em sua proposta, a 

parlamentar argumenta que, 
em hipótese de abordagem 
pelos agentes públicos, deve 
ser facultada a apresentação 
de documento que comprove 
a defi ciência de natureza 
intelectual ou transtorno de 
natureza psicossocial.

ATENTADO
A ministra do Supremo 

Tribunal Federal (STF) 
Cármen Lúcia repetiu o 
então deputado Ulysses 
Guimarães - no ato de 
promulgação da Constituição 
Federal - ao falar sobre 
os ataques com fogos de 
artifício contra o STF. “Nós 
brasileiros esperamos a 
Constituição como um 
vigia espera a aurora”, 
disse ela, que chamou os 
responsáveis pelo ato de 
“descomprometidos com o 
Brasil”.

PLANEJADO
Carmem Lúcia também 

falou sobre a preocupação de 
que este cenário violento foi 
“instigado” e “incentivado”, 
e que ele “nada tem de 
eventual e espontâneo”.

RÁPIDAS 
• Cientistas e médicos recomendaram ontem ao Congresso 

que as eleições sejam adiadas. Eles dizem que o cenário é de 
incertezas com o coronavírus.

• “A união entre ciência, Poder Legislativo e Poder Judiciário, 
na construção de alternativas para cuidar da vida dos brasileiros, 
fortalece a democracia e garante que as eleições serão realizadas 

com segurança”, escreveu no Twitter Davi Alcolumbre sobre 
reunião com cientistas e médicos para adiar eleições.

• Um estudo publicado no Emerging Infectious Diseases, 
ligado ao CDC (Centro de Controle de Doenças) dos Estados 
Unidos indicou que bares, academias e shows são os ambientes 
mais propensos a espalhar o coronavírus entre as pessoas, 
classifi cados como locais de “supercontaminação”.

• Ainda sobre Covid-19: Um estudo recente da Universidade 
de Cambridge, no Reino Unido, oferece novas evidências de que 
as máscaras podem ser cruciais para evitar uma nova onda de 
infecções.

• A Justiça do Trabalho suspendeu, através de liminar, as 
demissões feitas pela rede nacional de churrascarias Fogo de Chão 
durante a pandemia.

RÁPIDO
O ministro da Saúde 

britânico, Matt Hancock, 
anunciou nesta terça que 
o Reino Unido começará a 
administrar imediatamente 
dexametasona em pacientes 
com a Covid-19 depois que 
dados preliminares do estudo 
de Oxford apontaram redução 
de mortes de pacientes graves 
da Covid-19 que usaram a 
droga.

COMEÇO
Inclusive, o resultado da 

pesquisa foi comemorado 
pela Sociedade Brasileira 
de Infectologia (SBI). A SBI 
descreveu esta terça-feira 
(16) como um “dia histórico” 
no tratamento da doença e 
ressaltou que o medicamento 
é o primeiro farmacológico que 
mostrou impacto na redução 
da mortalidade. 

CURIOSIDADE
A medicação com 

potencial na luta contra o 
novo coronavírus também 
é utilizado por alpinistas 
no combate aos efeitos da 
falta de oxigênio em altas 
altitudes.

MUITA CALMA
Agora, um detalhe: nas 

pessoas com casos leves 
de coronavírus, não houve 
diferença na mortalidade, 
segundo a pesquisa. Ou seja, 
a medicação seria útil apenas 
para os quadros mais severos 
da infecção.

Não adianta correr para 
tentar comprar na farmácia.

PERIGO
“Biografi as de 

personalidades negras 
importantes da história do 
país vêm sendo censuradas 
de forma sistemática no 
site da Fundação Palmares, 
instituição federal que tem 
como objetivo zelar por essa 
memória”. A notícia é da Folha 
de S.Paulo, que conta que 
funcionários e pesquisadores 
acusam Sérgio Camargo, o 
chefe do órgão apontado pelo 
governo Bolsonaro, de negar 
a importância dessas fi guras 
históricas, em especial aqueles 
que se projetaram como 
símbolos da esquerda.

Pai coruja: O ex-governador Robinson Faria saiu de Natal para Brasília para fazer
uma visita especial, ao gabinete do fi lho ministro das Comunicações, Fábio Faria

Nesta terç a (16), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) participou de reuniã o remota da Comissã o de Acompanhamento 
das Aç õ es de Combate à  crise da Covid-19, com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Os questionamentos da 
senadora foram sobre a oferta de cré dito aos pequenos empresá rios e també m sobre os juros cobrados nessas operaç õ es
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CRUZADAS

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para 
você hoje. Aposte na troca de ideias para estimular a 
criatividade e encontrar soluções mais rápidas e efi cazes 
para os problemas. A companhia dos amigos fará 
superbem ao seu astral. 

Se depender de otimismo e entusiasmo, seus planos 
e projetos têm tudo para dar certo nesta quarta-
feira. Contagie os colegas com seu alto-astral e fará o 
trabalho parecer bem mais divertido. Use e abuse da sua 
criatividade e aprenda com os mais experientes.

A vontade de ganhar mais e conquistar o sucesso 
será enorme e incentivará você a se dedicar ainda 
mais à carreira. Vai querer mostrar todo seu talento e 
competência aos chefes. Tanto empenho pode render 
uma grana extra.

Ótimo astral para quem planeja mudar ou reformar a 
casa. Você também pode contar com o apoio da família 
para fazer uma mudança importante na sua vida. Deixe as 
mágoas para trás e faça as pazes com alguém querido. Seu 
charme vai atrair como ímã.

Estudos continuam favorecidos e você deve investir em 
tudo que possa contribuir para melhorar o seu currículo. 
Pode ter boas notícias em assunto de justiça ou em um 
concurso. Amanhã é feriado e quem planeja viajar hoje 
terá todo apoio dos astros. 

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas será 
uma boa pedida para você nesta quarta. Somar forças 
com os outros vai deixar as tarefas mais fáceis e, juntos, 
vocês terão soluções mais criativas para as coisas. A Lua 
deixa você mais comunicativa e estimula as paqueras.

Refl etir sobre os problemas ajudará você a encontrar 
soluções rápidas e defi nitivas para eles. Pare de adiar, 
tome uma atitude e mude o que for preciso. É hora de 
cortar o mal pela raiz. Pode ser mais fácil abandonar 
um antigo vício: seja fi rme.

O astral continua favorável para o seu bolso e, sabendo 
disso, você vai usar toda dua disposição e energia no 
trabalho para melhorar seus rendimentos. É um bom 
momento para negociar um aumento ou aumentar 
sua comissão. 

Os astros estimulam a cooperação e você pode fazer 
parcerias supervantajosas ao longo do dia. Somar forças 
com os colegas vai garantir boas ideias, mais agilidade 
e facilidade para alcançar seus objetivos. Romance com 
amigo(a) continua estimulado.

Suas ideias estarão ainda mais criativas e inovadoras 
hoje. Você também vai esbanjar simpatia e usará todo 
seu charme para conseguir o que quer. Com tanto 
entusiasmo, até as tarefas mais difíceis vão parecer 
fáceis hoje. É uma fase de muita sorte.

Você vai se concentrar nas tarefas e usará todo seu 
talento para se destacar no que faz. Pode assumir novos 
desafi os ou conquistar o reconhecimento que tanto 
deseja. Os astros realçam o desejo de cuidar da sua 
saúde e beleza. 

Você vai querer sossego e silêncio para cumprir suas 
tarefas e deixar o serviço em dia antes do feriadão. Terá 
facilidade para se concentrar, pesquisar e resolver os 
problemas. A família vai apoiar seus sonhos e será seu 
porto seguro. 

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)

TV fi ca mais jovem e presença 
do jornalismo é fortalecida

Os números comprovam um 
fortalecimento importante no consumo da 
TV aberta nesses últimos meses. O aumento 
no número de aparelhos ligados chegou 
a 17% na média nacional, com tempo de 
dedicação diária de 7h32, e crescimento de 
20% em relação aos últimos meses de 2019 e 
começo deste ano.

E uma distribuição bem proporcional entre 
as mais diferentes faixas de público, com 
destaque para os telespectadores entre 12 e 17 

anos, com 21%, e 35 a 49, 22%.
Estável em todas as classes, a TV também 

está mais jovem, com interesse ainda maior pelo 
jornalismo.

Exemplo, a praça de São Paulo, na noite de 
segunda-feira, os principais telejornais foram as 
melhores audiências de todas as TVs: “Jornal da 
Band” (6), “Jornal da Record” (8), “SBT Brasil” 
(6) e “Jornal Nacional” (31).

Um resultado que já de algum tempo se 
repete todos os dias.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

PAROU POR AÍ
Foi muito mal de audiência a 

“live” de Claudia Leitte, domingo, 
na Band.

Apresentada a partir das 13h, 
fechou com 0,8 de média. A do 
Péricles, que seria a próxima, já 
foi cancelada.

A PROPÓSITO
Simone e Simaria programam 

para o dia 27, uma “live” especial 
de São João com participação de 
seus familiares.

Em relação à sequência do 
“The Voice Kids”, elas continuam 
aguardando uma comunicação 
da Globo. Não existe qualquer 
previsão para a volta do 
programa às tardes de domingo.    

MANHÃ INTEIRA
A programação da Globo 

decidiu estender a duração do “É 
de Casa”

A partir do próximo sábado 
será levado ao ar das 6h50 às 
12h.

ENSAIANDO A VOLTA
Se tudo correr como se 

espera, dia 26, Luciano Huck 
volta a gravar nos estúdios da 
Globo, fechados desde o início da 
pandemia.

Por enquanto, só cabeças e 
ações de merchandising.

PORÉM...
Com base nos mesmos 

estudos, já existe a possibilidade 
de as gravações do “Caldeirão” 
voltarem no dia 8 de julho, com 
o quadro “Quem Quer Ser Um 
Milionário”.

Convidados no estúdio e 
plateia virtual, mas interagindo 

Bate-Rebate
 A informação é que André Basbaum foi efetivado como editor-chefe do “Jornal da Band”...  ... No posto, durante 
a ausência de Fernando Mattar, agora assumiu em defi nitivo...   ... Mattar, ausente para tratamento de saúde, voltou, 

mas passará cuidar das reportagens especiais e do “Canal Livre”.  O espetáculo “Lili Carabina”, com Viviane 
Araújo e disponibilizado no YouTube até dia 30, já atingiu mais de 3,1 mil visualizações.  Apresentado por Ticiane 

Pinheiro, a partir desta quarta, 22h30, o “Troca de Esposas” volta a exibir episódios inéditos...  ... Uma das situações 
é que Andréa Sorvetão vai parar na casa de família ecológica que não utiliza papel higiênico.  Santos x Fluminense 
- semifi nal do Brasileiro de 1995, será o jogo da Band domingo, às 16h...  ... Narração original de Luciano do Valle. 
 Já Bahia x Flamengo, campeonato brasileiro de 1997, vai para as emissoras da Band Nordeste (incluindo o RN)... 

... E, desta vez, também para a Band Manaus em conjunto com as afi liadas TV Tribuna e TV Manaíra.

com o apresentador.

CHOQUE DE REALIDADE
A paralisação do futebol, 

provocada pela covid-19, foi 
“um choque de realidade para 
a profi ssão”. Declaração da 
jornalista Ana Thaís Matos, da 
Globo/SporTV.

Segundo ela, os profi ssionais 
do meio esportivo foram 
obrigados a se reinventar, sair 
da zona de conforto. Sem o 
contato diário, a comentarista 
voltou inclusive a apurar 
notícia.  

FLEXIBILIZAÇÃO
O uso de máscaras foi 

adotado pelos repórteres de 
todas as emissoras.

Além do necessário 
cuidado, o bom exemplo. Mas 
sem exageros. Nem 8, nem 80. 
Quando estiverem sozinhos, 
sem ninguém perto, não 
precisa.

E AÍ?
Sai ou não o prometido 

programa da Gabriela Prioli na 
CNN Brasil?

Há um projeto em estudos, 
mas parece que ainda existem 
sérias complicações. Desde 
cenário a fi gurino, a informação 
é que ela ainda não concordou 
com nada. Está estranho.

ESPERANDO | Day Mesquita, a exemplo dos demais atores, aguarda
instruções da Record para gravar as últimas semanas da novela
“Amor sem Igual”. Faltam poucos capítulos. Enquanto isso,
Day marca presença na edição especial de “Jesus”.

Divulgação SBT
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Em reunião via videoconfe-
rência entre os representantes de 
clubes e o presidente da Liga do 
Nordeste, Eduardo Rocha, foi de-
finido nesta terça-feira (16) que o 
torneio terminará dentro de cam-
po em uma única sede. Recife era 
especulada para abrigar as fases 
finais da competição, mas tal esco-
lha estará a cargo da Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF). 
Os Estados da Bahia e do Ceará 
também estão entre as opções.

Eduardo Rocha afirmou 
aguardar apenas um pronuncia-
mento da CBF para confirmar a 
sede única. Ele acredita que não 
terá objeção, já que todos os clu-
bes aceitaram tal argumento. O 
mandatário garantiu também que 

30 dias é o ideal para finalizar a 
competição, sendo 15 apenas para 
treinamentos.

“Vamos encaminhar a ideia 
para a CBF, mas como é um desejo 
coletivo não terá problema. Traba-
lhamos pensando em dar 15 dias 
de preparação aos clubes e mais 
15 dias para finalizar a competi-
ção, até porque oito clubes já serão 
eliminados na próxima rodada”, 
falou o mandatário.

Eduardo Rocha também des-
tacou que os testes para o novo 
coronavírus serão bancados pela 
Liga do Nordeste, assim como o di-
nheiro de viagens e hospedagens, 
deixando os clubes confortáveis ao 
retorno do torneio.

Neste momento, há clubes que 

não podem treinar em seus esta-
dos por conta da pandemia causa-
da pela Covid-19. Desse modo, eles 
terão 14 dias de treinamento na 
cidade que for escolhida. Os custos 
também serão bancados pela Liga 
do Nordeste. Apenas os Estados 
da Bahia, Ceará e Pernambuco já 
contam com equipes autorizadas 
a treinar seguindo protocolos sa-
nitários para evitar o contágio do 
novo coronavírus.

A Copa do Nordeste tem no 
Grupo A o Fortaleza na liderança, 
com 14 pontos, na frente de Bahia 
(14), Botafogo-PB (12) e ABC (9). 
Os quatro primeiros colocados do 
Grupo B são: Confiança (13 pon-
tos), Vitória (13), Náutico (11) e 
Ceará (11). Presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, aguarda posicionamento da CBF

Clubes e liga definem que fases finais da 
Copa do Nordeste serão em sede única
Representantes de clubes e o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, aguardam que CBF defina local dos jogos 
da etapa final do torneio; Liga avalia que 30 dias é o ideal para finalizar a competição, sendo 15 apenas para treinamentos

Retomada

José Aldenir/AgoraRN

O Campeonato Carioca pode 
voltar a ser disputado já nesta se-
mana. A Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e 
a maioria dos clubes aprovaram a 
proposta de retomada da competi-
ção a partir do sábado (20), com a 
possibilidade de antecipação do jo-
go entre Bangu e Flamengo, que já 
se consideram prontos para entrar 
em campo, para esta quinta-feira 
(18). Tudo dependerá agora da 
aprovação das autoridades para o 
protocolo de segurança elaborado.

De acordo com o anunciado pela 
própria federação, o primeiro jogo 
da volta pós-pausa será no estádio 
do Maracanã. Bangu e Flamengo 
aceitaram fazer o duelo seguindo 
diretrizes estabelecidas pela Ferj. 
Já o Vasco voltará a campo neste 
domingo diante do Macaé. A defi-
nição, no entanto, ainda precisa do 
aval em definitivo do governo do 
Estado do Rio de Janeiro, que já 
instituiu a fase 2 da flexibilização 
do isolamento para ter início nesta 
quarta-feira.

Já Fluminense e Botafogo mais 
uma vez se colocaram contrários à 
decisão de retorno do Campeonato 
Carioca durante toda a reunião, 
pedindo a volta para o mês de julho 
com o argumento de darem tempo 
de treinamento aos atletas e os nú-

meros da pandemia do novo coro-
navírus diminuírem. Porém, foram 
votos vencidos e a Ferj marcou as 
partidas de ambos para os dias 22 e 
24 de junho. Os dois clubes prome-
teram tomar medidas, até mesmo 
judiciais, contra essa decisão.

Outras pautas foram debatidas 
e algumas mudanças ficaram de-
finidas: o número de substituições 
passou de três para cinco com a 
possibilidade de três paradas sem 
contar o intervalo; o número de jo-
gadores amadores permitidos por 
time passou de quatro para usar 

até 12 atletas, uma alternativa 
para ajudar os clubes menores; e 
atletas que já atuaram no Campe-
onato Carioca por um time e mu-
daram de equipe estão autorizados 
a jogarem pelo novo time. Todos 
os clubes foram representados por 
seus presidentes, exceto o Flamen-
go. Cacau Cotta, diretor de relações 
externas, e Bruno Spindel, diretor 
executivo de futebol, falaram em 
nome do time rubro-negro.

O Rio de Janeiro, até esta se-
gunda-feira (15), somava mais de 
7.700 mortes por conta da covid-19.

Fluminense e Botafogo se colocaram contrários ao retorno dos jogos do campeonato

Após reunião, Ferj sugere volta do 
Carioca com Flamengo x Bangu 

Rio de Janeiro

Alexandre Cassiano 

O futebol na Inglaterra terá a 
sua retomada nesta quarta-feira  
(17) com a realização de dois jogos 
que faltam para completar a 28.ª 
rodada do Campeonato Inglês. 
Um desses duelos é o clássico en-
tre Manchester City e Arsenal, em 
Manchester, que se enfrentarão 
diante das diversas normas sanitá-
rias propostas pelo governo britâ-
nico. Mas essa volta será precedida 
por uma maratona de jogos para a 
competição ser finalizada no início 
de agosto, o que preocupa o técnico 
espanhol Pep Guardiola.

“O importante é a saúde das 
pessoas. Mas no final, a Premier 
League (organizadora do Campeo-
nato Inglês) decidiu que temos que 
jogar. Vamos jogar e vamos nos 

adaptar o mais rápido possível. Es-
tamos prontos para jogar um jogo, 
mas três dias após mais um e qua-
tro dias após outro... não estamos 
prontos”, pontuou o treinador do 
Manchester City.

O espanhol revelou que não 
tem uma real noção de qual é a 
condição física de seus jogadores 
neste momento e crê que nenhum 
dos outros treinadores também. 
“Amanhã (quarta-feira) veremos o 
nível e a partir daí vamos ver o que 
podemos melhorar. O que estamos 
preocupados depois de três sema-
nas é a falta de preparação. Não 
foi como a Alemanha ou Espanha, 
eles trabalharam cinco ou seis se-
manas. Todos os times da Premier 
League tiveram três”, disse.

Guardiola diz temer série de 
jogos na retomada do Inglês

Precaução

Nesta quarta-feira, o Manchester City, do técnico Pepe Guardiola, enfrenta o Arsenal

Alex Livesey / Getty Images 


