
Fabrício Queiroz é encontrado em 
casa de advogado de Bolsonaro
Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, que é investigado pela suposta prática de “rachadinha” na 
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi preso nesta quinta-feira em Atibaia, no interior de São Paulo. 
Segundo informações do MP, caseiros informaram que Queiroz vivia na casa havia cerca de um ano
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Abraham Weintraub 
anuncia saída do 
Ministério da Educação

Médico potiguar 
Adelmaro Cavalcanti 
Júnior morre de Covid

Assembleia convoca 
secretário para explicar 
compra de respiradores

Brasil se aproxima
de 1 milhão de casos
do novo coronavírus

Família se despede de 
Nevaldo e autoridades 
lamentam morte

Mais de 20% dos testes 
rápidos feitos na Arena 
tiveram resultado positivo

Rodoviários de Natal 
adiam greve para a 
próxima segunda-feira

Departamento médico 
do ABC sugere retomada 
de treinos só em agosto

O agora ex-ministro da 
Educação afirma que recebeu 
convite para ser diretor
no Banco Mundial

Ex-secretário de Saúde do Rio 
Grande do Norte, Aldemaro 
também foi presidente do 
Sindicato dos Médicos

Governo do Estado pagou 
cerca de R$ 4,8 milhões via 
Consórcio Nordeste e não 
recebeu os equipamentos

País registrou 22,7 mil 
novos casos e 1.238 mortes 
provocadas pela doença em 
apenas 24 horas

Corpo do empresário potiguar 
Nevaldo Rocha foi sepultado nesta 
quinta-feira (18) em São Paulo

565 pessoas receberam o 
diagnóstico positivo da doença no 
esquema de testagem em massa

Trabalhadores querem data-base 
salarial, além de plano de saúde e 
de vale alimentação

Três médicos do clube se 
posicionam contra retorno do 
futebol por pelo menos 45 dias
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A
100 dias depois do 1º caso, RN tem quase 
16 mil infectados pelo novo coronavírus
Desde aquele dia, quando uma mulher de 24 anos, moradora de Natal, chegou de uma viagem à Europa com a doença, o 
novo coronavírus já foi responsável pela morte de 655 de pessoas. Além disso, outros 15.889 potiguares contraíram a doença
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Quando Stálin era um 
Deus vivo na União Soviética, 
por volta da década de 1930, 
um assessor próximo do líder 
soviético reagiu assim ao ser 
elogiado por seu trabalho: “Por 
favor, não me elogiem! Não me 
mandem para a Sibéria”.

O relato, atribuído ao escri-
tor e diplomata mexicano Car-
los Fuentes, tem tudo a ver com 
a demissão, nesta quinta, do 
ministro Abraham Weintraub, 
o décimo a cair desde o início do 
governo Bolsonaro.

Considerado, tido e havido, 
como o pior ministro da Edu-
cação da história da República 
brasileira, por seus desvarios 
e inúmeros desatinos, além de 
uma profunda inaptidão para 
o cargo, Weintraub concretizou 
de vez a sua saída ao cair, dias 
atrás e sem máscara de prote-
ção, no colo de fanáticas bolso-
naristas em Brasília.

Mantido na função por sua 
fi delidade canina ao presidente, 
construída antes e durante a 
campanha eleitoral, o ministro 
descompensado permanecia 
mais forte na igual medida em 
que cresciam as críticas contra 
ele, todas válidas.

Ele resistiu até mesmo de-
pois dos impropérios lançados 
contra os ministros do Supremo 
Tribunal Federal e de se quei-
xar da “lama” de Brasília, que 
lhe proporcionou dois auxílios 
para mudança de residência, 
somando mais de R$ 100 mil 
extras aos vencimentos.

Não foi, portanto, o fato de 
ter xingado os ministros da Su-
prema Corte de “vagabundos” 
que conduziu Weintraub à por-
ta de saída do MEC, tampouco 
sua notória incompetência para 
o cargo ou os frequentes erros 
crassos de português.

Caiu, entre outras coisas, 
porque Bolsonaro detesta estre-
las em seu governo - erro que, 
décadas atrás, nenhum auxiliar 
direto de Stálin – o homem fa-
moso por mandar executar seus 
generais – cometeria.

Tanto que nada mudará a 
se manter o atual secretário de 
Alfabetização, Carlos Nadalim, 
nome ligado a Olavo de Carva-
lho, como um possível nome a 
assumir o cargo. Será apenas 
mais do mesmo, só que mais 
discreto.

Diante da falta de uma agenda que possa reunir em Bra-
sília as forças dos ministros Rogério Marinho (Desenvol-
vimento Regional) e Fábio Faria (Comunicações) em prol 

do Rio Grande do Norte, eis que surge em Natal uma “proposta” 
para que os dois ministros potiguares, provisória e temporaria-
mente ocupantes de cargos de relevância no governo do presi-
dente Jair Bolsonaro, possam trabalhar a respeito. Trata-se de 
uma agenda de obras, nascida em Natal, através do mandato da 
vereadora Professora Eleika Bezerrra (PSL), e que contempla, 
com obras, a capital e o interior.

Eleika defende que os dois ministros se juntem, em nome 
do Estado, para viabilizar 
obras como a fi nalização da 
duplicação da BR-304 (Na-
tal-Mossoró), construção 
da terceira ponte sobre o 
Rio Potengi e conclusão da 
Barragem de Oiticica – obra 
para a qual o ministério de 
Marinho disponibilizou re-
centemente cerca de R$ 80 
milhões para a retomada. 
“Essas três obras trariam 
muitos benefícios ao nosso 
Estado como um todo, e em especial à economia e ao turismo, 
pois incentivam até o comércio e as indústrias”, argumentou a 
parlamentar natalense.

A agenda proposta por Eleika vem em boa hora, visto que 
Fábio acaba de assumir o novo Ministério das Comunicações e 
poderá se articular com Rogério em benefício do Estado. Além 
disso, a proposta de Eleika deve servir como alerta, já que, em 
vários momentos da história recente, o Rio Grande do Norte teve 
políticos como ministro, e estes nunca conseguiram aproveitar 
decisivamente suas forças para gerar benefícios marcantes para 
o Estado. Nos últimos 35 anos, foram seis ministros (Aluízio Al-
ves, Fernando Bezerra, Garibaldi Filho, Henrique Alves, e agora 
Rogério Marinho e Fábio Faria). Será que agora com Rogério e 
com Fábio valerá a pena para o RN ter ministros federais?
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ELEIKA SUGERE AGENDA 
PARA FÁBIO E ROGÉRIO

POR RAZÕES 
ERRADAS

“

NOVO COMANDO
Cacá Marthins é o novo 

superintendente do Grupo 
Opinião. Com sede em Recife 
(PE), a entidade é responsável 
pela operação de canais de TV 
e emissoras de rádio, como a 97 
FM, arrendada ao Grupo Agora 
RN de Comunicação (Jornal 
Agora RN, Portal Agora RN, 
Igráfi ca – Indústria Gráfi ca 
Potiguar e Exatus Instituto de 
Pesquisa). O Grupo Opinião 
pertence ao Sistema Hapvida.

FAZENDO HISTÓRIA
Do jornalista Claudio 

Humberto: “Superou as 
expectativas a posse do novo 
ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, prestigiada por 
autoridades dos Três Poderes 
que andam se pegando. O ponto 
alto foi o discurso de Faria, 
conciliador, necessário e preciso. 
Se operar o milagre da pacifi cação 
que prometeu, fará história”.

PACIFICAÇÃO
Fátima Bezerra deixou a 

“birra” de lado e, fi nalmente, 
decidiu cumprimentar o novo 
ministro das Comunicações. 
Usou o Twitter já tarde da 
noite de quarta (17) para dizer: 
“Quero parabenizar o novo 
ministro, o deputado Fábio 
Faria. Desejo boa sorte e que 
tenha uma gestão exitosa 
neste novo desafi o à frente do 
Ministério das Comunicações”.

GOVERNO DE LUTO
Da governadora Fátima 

Bezerra, sobre a morte de 
Nevaldo Rocha: “Um visionário 
que alavancou o nome do RN 
para o Brasil e mundo, com os 
grupos Guararapes e Riachuelo. 
Todo meu sentimento ao 
empresário Flávio Rocha e 
demais familiares, e amigos, 
pela perda irreparável 
do pioneiro da família 
Guararapes”.

General Girão não está
autorizado a fazer qualquer 
tratativa em nome do PSL”

Daniel Sampaio
Presidente estadual do PSL
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 19 de junho, é Dia do 
Cinema Brasileiro, Dia do Migrante, 
Dia de São Romualdo e Dia Nacional 
do Luto.

>> Nesta data, em 1898 – há 
122 anos – marca a data da 1ª 
fi lmagem em território brasileiro. 
Aff onso Segretto, gravou a Baía 
de Guanabara, dentro de um navio 
francês, onde foi para buscar 

equipamentos de fi lmagem.
>> O Seminário Interprogramas 

em Comunicação das Regiões Norte 
e Nordeste continua nesta sexta. De 
manhã, às 9h, o tema será Ciência, 
movimentos sociais e meio ambiente. 
De tarde, as palestras continuam 
com Publicidade, Cultura, política e 
mídia comunitária. A inscrições estão 
abertas no site da UFRN.

>> O Sebrae RN está 
organizando o Fórum de Gestão 
Empresarial. A palestra de hoje, 
às 19h, terá como temática 
“Oportunidade para o Turismo” e será 
exibida pela plataforma Google Meet.

>> A Secretaria Municipal da 
Mulher (SEMUL) lança podcast 
para informar as mulheres como 
combater à violência doméstica e 

outras temáticas voltadas para essa 
área. Os episódios serão publicados 
semanalmente até novembro.

>> A startup Futebol Interativo 
(FI), empresa vinculada ao Instituto 
Metrópole Digital (IMD/UFRN), realiza 
seleção de dois novos membros, 
um para vaga na Direção de Arte e 
outro para Produção de Conteúdo. As 
inscrições seguem até hoje.

Notas&Informes
SEXTA-FEIRA, 19.06.2020Opinião2

ASSEMBLEIA DE LUTO
“O corredor do Midway 

Mall, o Teatro Riachuelo, o 
empreendedorismo no Rio 
Grande do Norte e no Brasil, 
perdeu seu símbolo: Nevaldo 
Rocha de Oliveira, aos 91 
anos. O fundador do grupo 
Guararapes deixa o Estado 
órfão de um de seus maiores 
entusiastas. Perde o fi lho 
ilustre a cidade de Caraúbas, 
no Oeste do RN”. Do presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Ezequiel Ferreira de Souza 
(PSDB), sobre Nevaldo.  

NATAL DE LUTO
“Nevaldo Rocha será 

sempre lembrado e deixará 
o seu exemplo de vida como 
legado para muitas gerações 
de natalenses e norte-rio-
grandenses”. Do prefeito Álvaro 
Dias (PSDB), sobre Nevaldo.

CMN DE LUTO
O Legislativo natalense, 

representado pelo seu 
presidente Paulinho Freire 
(PDT), vereadores e servidores 
da Casa, também se solidarizou 
com a morte de Nevaldo, e 
transmitiram aos familiares, 
amigos e colaboradores 
votos de condolências, “neste 
momento de dor e saudade 
compartilhado por todos”.

ELEIÇÕES 2020
O Senado decidiu acelerar a 

apreciação de uma PEC que vai 
defi nir o adiamento das eleições 
municipais deste ano. A ideia 
é que o primeiro e o segundo 
turno ocorram em 15 e 29 de 
novembro, respectivamente.

REABERTURA
A Prefeitura de Tibau do 

Sul vai liberar a reabertura 
do setor produtivo do destino 
turístico Pipa a partir do 
próximo dia 1º de julho. Com 
algumas regras.

Proposta deve servir como 
alerta, já que, em vários 
momentos da história 
recente, o RN teve políticos 
como ministro, e estes nunca 
conseguiram aproveitar suas 
forças para gerar benefícios 
marcantes para o Estado”

“
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Em vídeo publicado nas redes 
sociais, o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub anunciou, 
nesta quinta-feira (18), sua saída 
do Governo Federal. O presidente 
Jair Bolsonaro vinha sendo pres-
sionado a fazer um gesto de trégua 
a ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), a quem Weintraub 
chamou de “vagabundos” em reu-
nião ministerial.

Bolsonaro aparece ao lado do 
ministro no vídeo com o anúncio 
da demissão, a exemplo do que fez 
com Regina Duarte. Weintraub foi 
o 10º a cair no atual governo.

“Eu estou saindo do MEC. Vou 
começar a transição agora e, nos 
próximos dias, eu passo o bastão 
para o ministro que vai ficar no 
meu lugar, interino ou definitivo. 
Neste momento, não quero discutir 
os motivos da minha saída, não ca-
be. O importante é dizer que recebi 
o convite para ser diretor de um 
banco, já fui diretor de um banco 
no passado, volto ao mesmo cargo, 
porém no Banco Mundial”, disse 
Weintraub, em vídeo publicado no 
YouTube.

Após a fala de Weintraub no 
vídeo, Bolsonaro diz que é “um mo-

mento difícil para todos”, mas afir-
mou que vai manter os compromis-
sos de campanha. “É um momento 
difícil, todos os meus compromissos 
de campanha continuam de pé. A 
confiança você não compra, você 
adquire. Todos que estão assistindo 
são maiores de idade e sabem o que 
o Brasil está passando. O momento 
é de confiança, jamais deixaremos 
de lutar pela liberdade”, declarou.

Segundo o agora ex-ministro, 

ele deve assumir uma representa-
ção brasileira na diretoria do Ban-
co Mundial, que fica sediado em 
Washington, nos Estados Unidos. 
O atual secretário de Alfabetiza-
ção, Carlos Nadalim, nome ligado 
ao guru do bolsonarismo, Olavo de 
Carvalho, é cotado para assumir 
seu lugar na pasta.

Na quarta-feira, Nadalim era da-
do como certo para substituir Wein-
traub. No entanto, houve grande 

pressão da ala militar para que ele 
não assumisse. Um dos que discorda 
do nome é  o ministro Jorge Oliveira, 
da Secretaria-Geral da Presidência, 
principalmente pela ligação de Na-
dalim com Olavo de Carvalho.

LEGADO
Weintraub  ficou 14 meses no 

cargo, período no qual acumulou 
desavenças com reitores, estu-
dantes, parlamentares, chineses, 
judeus e, mais recentemente, mi-
nistros do Supremo. O argumento 
dos que defendiam a demissão era 
de que ele se tornou um gerador de 
crises desnecessárias justamente 
no momento em que o presidente, 
pressionado por pedidos de impea-
chment, inquérito e ações que po-
dem levar à cassação do mandato, 
tenta diminuir a tensão na Praça 
dos Três Poderes.

A permanência no posto se tor-
nou insustentável após Weintraub 
se reunir, no domingo (14), com 
manifestantes bolsonaristas e vol-
tar a atacar ministros do Supremo. 
O grupo desrespeitou uma ordem 
do governo do Distrito Federal, que 
proibiu protestos na Esplanada dos 
Ministérios.

Presidente Bolsonaro ao lado de Abraham Weintraub em vídeo de despedida

Abraham Weintraub deixa o Ministério 
da Educação depois de insultar Supremo
Em vídeo publicado em suas redes sociais ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o agora
ex-ministro da Educação afirma que recebeu convite para ser diretor no Banco Mundial

De saída

YouTube / Reprodução

Fabrício Queiroz, ex-asses-
sor do senador Flávio Bolsonaro, 
foi preso preventivamente nesta 
quinta-feira (18), em Atibaia, no 
interior de São Paulo. A mulher de 
Queiroz, Márcia Aguiar, também é 
alvo de mandado de prisão, no Rio. 
De acordo com o Ministério Público 
de São Paulo, ele estava num imó-
vel do advogado Frederick Wassef 
e foi levado para o Rio de Janeiro.

Wassef se apresenta como ad-
vogado do presidente Jair Bolso-
naro, mas não atua formalmente 
em nenhuma causa em nome do 
presidente. Ele, no entanto, apare-
ce como advogado de Flávio Bolso-
naro no caso Queiroz. O advogado 
participou, um dia antes da prisão, 
da cerimônia de posse do ministro 
das Comunicações, Fábio Faria, 
em Brasília.

A assessora Alessandra Este-
ves Marins, atualmente lotada no 
gabinete de Flávio Bolsonaro no 

Senado, também é alvo da opera-
ção. Ela está lotada em um cargo 
de confiança, em um escritório de 
apoio ao senador na Barra da Tiju-
ca, no Rio de Janeiro.

Os mandados de busca e apre-
ensão e de prisão contra Queiroz 
foram expedidos pela Justiça do 

Rio e a prisão foi feita na “Operação 
Anjo”, da Polícia Civil e do Ministé-
rio Público de São Paulo. A opera-
ção mira outros dois ex-servidores 
da Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj), Matheus Azeredo Coutinho 
e Luiza Paes Souza, e o advogado 
Luis Gustavo Botto Maia.

Segundo a Polícia Civil de São 
Paulo, caseiros do imóvel onde 
Queiroz foi preso afirmaram que o 
ex-assessor estava na residência de 
Wassef havia cerca de um ano.

Em sua conta oficial no Twitter, 
Flávio interpretou a ação da polícia 
como um ataque direcionado a seu 
pai, o presidente Jair Bolsonaro. 

Queiroz é investigado um su-
posto esquema de rachadinha na 
Assembleia Legislativa do Rio, 
no gabinete do então deputado 
estadual Flávio Bolsonaro, e por 
lavagem de dinheiro em transa-
ções imobiliárias com valores de 
compra e venda fraudados.

Fabrício Queiroz foi preso ontem

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, 
Fabricio Queiroz é preso em Atibaia

Operação Anjo

Sebastião Moreira / EFE

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte decidiu convocar, 
nesta quinta-feira (18), o secretário 
estadual de Saúde, Cipriano Maia, 
para prestar esclarecimentos sobre 
a compra de respiradores em con-
junto com o Consórcio Nordeste. O 
Estado já pagou cerca de R$ 4,8 mi-
lhões e não recebeu os equipamen-
tos.  A proposta para que Cipriano 
fosse convocado partiu do deputado 
estadual Sandro Pimentel (PSOL).

O deputado Francisco do PT 
orientou a bancada para votar a 
favor do requerimento e fez a su-
gestão para que, na mesma sessão, 
o procurador-geral do Estado, Luiz 
Antônio Marinho, também esteja 
presente. “Não há nada que o go-
verno tenha a esconder em relação 
à essa questão”, disse.

Na sequência, a deputada Isol-
da Dantas (PT) afirmou que con-
sidera adequada a convocação do 
secretário e disse estar tranquila 
de que o Governo do Estado não 
tem nada a esconder e fez tudo de 

acordo com a legislação, mas con-
siderou contraditória a convocação, 
diante da suspensão dos depoimen-
tos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Arena das Du-
nas por causa das sessões remotas.

“Concordo que precisamos es-
cutar qualquer órgão do governo 
que tenha relação com o consórcio,  
mas torno a lamentar o requeri-
mento que impediu a investigação 
na mesma lógica”, disse Isolda.

Assembleia Legislativa vai 
convocar secretário de Saúde

Compra de respiradores

Secretário de Saúde, Cipriano Maia

Elisa Elsie / Governo do RN

Por dez votos a um, o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu pela legalidade 
do inquérito instaurado no 
ano passado para investigar 
a disseminação de notícias 
falsas e ataques a integrantes 
da Corte. O inquérito conti-
nuará aberto. Nos votos, os 
ministros lembraram que 
liberdade de expressão é di-
ferente de ameaças e ofensas.

“A incitação ao ódio pu-
blico, a quebra da institucio-
nalidade e a propagação de 
ofensas e ameaças ao regular 
funcionamento das institui-
ções democráticas não estão 
protegidas pela cláusula 
constitucional que assegura a 
liberdade de expressão”, afir-
mou Celso de Mello.

O presidente do Supre-
mo, Dias Toffoli, deu um voto 
contundente para dizer que 
as notícias falsas e ameaças 
disseminadas contra minis-
tros da Corte têm “cunho 
verdadeiramente terrorista”. 
Segundo ele, “críticas são 
necessárias e bem-vindas”. 
Ele ressaltou que o inquérito 
das fake news trata apenas 
de notícias fraudulentas e 
ataques.

Supremo decide 
manter aberto 
inquérito das
fake news

Justiça



Promotores do Rio de Janeiro dizem ter obtido provas de que o ex-
-policial militar e ex-assessor da família Bolsonaro Fabrício Queiroz 
pagou mensalidades escolares das filhas do senador Flávio Bolso-

naro. Queiroz foi preso nesta quinta-feira, a pedido dos Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janeiro, em uma casa em Atibaia, no interior de 
São Paulo, pertencente ao advogado Frederick Wassef, que representa o 
presidente Jair Bolsonaro e Flávio em processos. O ex-policial e o senador 
são investigados pela suspeita de que desviaram verbas salariais públicas 
de funcionários do gabinete de Flávio na Assembleia, no esquema co-
nhecido como “rachadinha”.

Queiroz pagou escola 
das filhas de Flávio, diz MP

redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

SEM CONSENSO
Por falar nele, Maia 

disse nesta quinta que 
ainda não há consenso 
entre os deputados 
para adiar as eleições 
municipais deste ano. Para 
o presidente da Câmara, a 
pressão feita pelos prefeitos 
para manter o pleito em 
outubro tem dificultado a 
formação de consenso entre 
os parlamentares da Casa. 
A discussão sobre uma 

possível mudança ocorre 
por causa da pandemia do 
coronavírus.

PERDA
Morreu nesta quinta-

feira o médico Adelmaro 
Cavalcanti Cunha Júnior, 
aos 62 anos, vítima da 
Covid-19. Ele foi secretário 
de Saúde do Rio Grande do 
Norte. Em nota, o Sindicato 
dos Médicos disse lamentar 
profundamente a perda.

FINALMENTE
Insatisfeitos com declarações, apoio a protestos 

antidemocráticos e ações de Abraham Weintraub à frente 
do Ministério da Educação, congressistas comemoraram, 
nesta quinta-feira, a saída do agora ex-ministro do governo 
Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse que espera um novo ministro “de fato 
comprometido com a educação”.

FILA DE ESPERA
Cerca de 2,7 milhões de 

pessoas ainda aguardam na 
fila da Dataprev a análise dos 
requerimentos da primeira 
parcela do auxílio emergencial 
de R$ 600. Segundo o 
presidente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, 
essas pessoas tiveram o pedido 
negado e solicitaram uma nova 
avaliação.

APOIO ÀS EMPRESAS
Em apenas um dia de 

funcionamento do Programa 
Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe),  
a Caixa Econômica Federal 
emprestou ao segmento R$ 
160 milhões. O valor médio dos 
empréstimos contratados é de 
R$ 51 mil e o faturamento médio 
dos tomadores de R$ 180 mil.

NEGÓCIOS
Devido aos efeitos da 

pandemia do coronavírus no 
País, a quantidade de abertura 
de empresas caiu 29,5% em 
abril na comparação com o 
mesmo mês do ano passado. 
Os dados são do “Mapa das 

Empresas”.

INVESTIGAÇÃO
O Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União 
(MP-TCU) pediu a abertura 
de uma investigação sobre o 
possível superfaturamento 
na compra sem licitação 
de matéria-prima para 
medicamentos à base de 
cloroquina e no aumento em 
até 84 vezes na produção desses 
produtos pelo Comando do 
Exército. Na representação, o 
procurador Lucas Furtado pede 
ainda que seja averiguada a 
responsabilidade do presidente 
Jair Bolsonaro no caso.

REPRESENTANTE
Ao ser nomeado para 

representar o Brasil no Banco 
Mundial, Abraham Weintraub 
não conseguirá apenas 
um exílio remunerado em 
Washington. Ele ocupará um 
cargo que já pertenceu a Pedro 
Malan, o respeitado ex-ministro 
da Fazenda. Malan representou 
o Brasil junto à entidade no 
início dos anos 1990, quando 
ajudou a restruturar a dívida 
brasileira.

*Com informações da Redação do Agora RN
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O corpo do empresário potiguar 
Nevaldo Rocha foi sepultado no fim 
da tarde desta quinta-feira (18) no 
Cemitério do Morumbi, em São 
Paulo, em jazigo familiar.

Por volta das 13h30, o empre-
sário Flávio Rocha embarcou do 
Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amaran-
te, na Grande Natal, acompanhado 
da mulher e dos filhos, para levar 
o corpo do pai. Antes do embarque, 
familiares e amigos oraram e se 
despediram de Nevaldo Rocha. O 
corpo foi transladado em um avião 
do Grupo Riachuelo.

Fundador do Grupo Guara-
rapes e dono das lojas Riachuelo, 
Nevaldo Rocha morreu na última 
quarta-feira (17).

Ele tinha 91 anos e estava em 
sua casa, em Natal, quando passou 
mal. A família não disse qual foi a 
causa da morte.

O empresário nasceu em Ca-
raúbas, no interior do Rio Grande 
do Norte. Na década de 1940, ele 
abriu sua primeira loja em Natal, 
de nome A Capital. O sucesso, no 
entanto, veio na década de 1970, 
quando a empresa passou a se cha-
mar Guararapes e era abastecida 
por duas fábricas.

Em 1979, Nevaldo decidiu com-
prar a cadeia de lojas Riachuelo. 
Desde então, se tornou um dos 
nomes mais conhecidos do merca-
do brasileiro. A empresa hoje tem 
mais de 300 lojas físicas e emprega 
mais de 40 mil pessoas.

Além da Riachuelo, o grupo é 
proprietário da Midway Financei-
ra, do Shopping Midway Mall e da 
Transportadora Casa Verde.

O empresário constava na lista 
de bilionários elaborada pela revis-

ta Forbes. Em 2019, seu patrimô-
nio era avaliado pela publicação em 
US$ 2,2 bilhões (R$ 11,5 bilhões no 
câmbio atual).

Nevaldo Rocha já era viúvo 
e deixa três filhos: Flávio Rocha - 
atual presidente do conselho de ad-
ministração do Grupo Guararapes, 
Lisiane Rocha e Élvio Rocha.

REPERCUSSÃO
Instituições e autoridades do 

Estado lamentaram a morte do 
empresário. Em nota, o Governo do 
Estado disse que “o povo potiguar 
está em luto pela perda de Neval-
do Rocha, um visionário que ala-
vancou o nome do Rio Grande do 
Norte para o Brasil e mundo, com 
os grupos Guararapes e Riachue-
lo”.O Governo do RN acrescentou 
que “Nevaldo deixa um legado de 
inspiração para as gerações pre-

sentes e futuras do povo potiguar, 
em simplicidade no trato com todos 
e grandiosidade no espírito empre-
endedor e desenvolvimentista”.

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, disse que Nevaldo “empregou 
milhares de pessoas e contribuiu 
diretamente com o desenvolvi-
mento de Natal e do Rio Grande 
do Norte”. “Será sempre lembrado 
e deixará o seu exemplo de vida 
como legado para muitas e muitas 
gerações”, escreveu Álvaro.

A Assembleia Legislativa disse 
que Nevaldo era um “entusiasta 
do desenvolvimento econômico, 
social e cultural”. “Prova disso é a 
construção em 2005 do maior sho-
pping do Rio Grande do Norte, o 
Midway Mall, além de manter os 
milhares de empregos de suas fá-
bricas de segmento de confecções”, 
divulgou a assessoria da Casa.

Empresário de 91 anos morreu na última quarta-feira, em sua casa, em Natal

Corpo do empresário Nevaldo 
Rocha é sepultado em São Paulo
Instituições e autoridades do Estado lamentaram a perda do empresário, 
que morreu na última quarta; família não divulgou qual foi causa da morte

Luto

José Aldenir / Agora RN

Flávio Rocha presta homenagem em vídeo
O empresário Flávio Rocha 

compartilhou nas redes so-
ciais um vídeo em que Neval-
do Rocha, seu pai, deixa uma 
mensagem para seus netos e 
bisnetos explicando o protocolo 
familiar, um conjunto de re-
gras de convivência para man-
ter a família unida e perpetuar 
o Grupo Guararapes-Riachue-
lo, fundado por ele.

No vídeo, Nevaldo relata 
como foi sua educação, ain-
da em Caraúbas, no interior 
potiguar, e como influenciou 
na empresa. “Era um pão pra 
dois. Então a gente brigava 
muito na hora de partir esse 

pão no meio. Aí papai resolveu 
da seguinte maneira: um parte 
e o outro escolhe. Isso tem mui-
to a ver com a criação do nosso 
protocolo familiar”, relembra o 
empresário, que estava com 91 
anos de idade.

Nevaldo conclui o vídeo fa-
lando que tem “muito prazer 
em dizer que eu vim aqui para 
Natal procurar um emprego e, 
até hoje, consegui construir 40 
mil empregos. A chave do su-
cesso é ser honesto”.

Na publicação, Flávio Ro-
cha afirmou que “suas lições e 
exemplos estarão sempre nos 
guiando”. Empresário Flávio Rocha

José Aldenir / Agora RN
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Com o objetivo de garantir a celeridade das 
discussões e votações dos projetos no âmbito 
do Poder Legislativo, a Câmara Municipal de 
Natal aprovou durante sessão ordinária um 
projeto de resolução da mesa diretora que 
estende o primeiro semestre legislativo até o 
dia 31 de julho. A medida suspende o recesso 
do meio do ano e aumenta o período de 
trabalho dos parlamentares da Casa.

De acordo com o presidente da CMN, 
vereador Paulinho Freire (PDT), essa é uma 
forma de compensar o tempo de trabalho 
que foi prejudicado pela pandemia do novo 
coronavírus e garantir a votação de pautas 
importantes para a sociedade natalense.

“Nós fi zemos uma reunião com os 
vereadores e existiu esse consenso, até porque 
estamos realizando apenas duas sessões por 
semana e se tivesse tudo normal seriam três. 
Então, é até uma forma de repor as perdas, 
já que existe pautas importantes na Casa, 
como a da Previdência já tramitando, a LDO 
nas comissões e o Plano Diretor, só quando 
chegar à Câmara. São pautas importantes e 
nosso consenso é trabalharmos no período de 
recesso”, explicou o vereador Paulinho Freire.

Tomou posse na Câmara Municipal 
de Natal o vereador César de Adão Eridan 
(PDT). Ele era suplente da vereadora Carla 
Dickson (Pros), que deixou o legislativo 
natalense para assumir a vaga deixada no 
Congresso Nacional pelo deputado federal 
Fábio Faria (PSD), nomeado ministro das 
Comunicações. O parlamentar, que já teve 
seu diploma de vereador expedido, foi 
empossado no Plenário Érico Hackradt.

“Quero aproveitar o curto tempo que 
tenho nessa legislatura para trabalhar em 
prol do nosso Município defendendo, 
principalmente, pautas ligadas ao 
esporte e assistência social, além de 
lutar pelos segmentos mais carentes da 
sociedade. Espero, também, construir 
uma relação harmoniosa com meus 
colegas vereadores”, afi rmou César de 
Adão Eridan.

O presidente da CMN, vereador 
Paulinho Freire (PDT), deu as boas-vindas 
a César de Adão Eridan. “É um jovem que 
chega com muita vontade de contribuir 
para o desenvolvimento da nossa cidade. 
Fica aqui minha torcida para que ele seja 
bem-sucedido no seu mandato e que a 
deputada federal Carla Dickson leve para 
Brasília a mesma determinação que ela 
aplicou na Câmara de Natal”.

Câmara suspende recesso para dar celeridade ao trabalho legislativo

César de Adão Eridan toma posse como vereador na Câmara de Natal

Verônica Macêdo 

LEI PONTE PARA VIDA
Durante sessão ordinária virtual, os vereadores 

derrubaram um veto do poder Executivo ao Projeto 
de Lei N° 34/2019, de autoria da ex-vereadora Carla 
Dickson, que cria em Natal a Lei Ponte Para a Vida. A 
matéria recomenda a instalação de equipamentos de 
proteção nas pontes, viadutos e passarelas da capital 
potiguar com altura superior a 20 metros. “Esse projeto 
se preocupou justamente com o preservar vidas. O 
fato de preservar vidas, já mostra a dimensão da sua 
importância, uma vez que depois do surgimento, 
sobretudo da ponte Newton Navarro, nós em Natal 
tomamos conhecimento de muitos casos de suicídio. 
A partir daí surgiu à idéia do que poderia ser feito para 
preservar as pessoas”, ressaltou a vereadora Eleika 
Bezerra (PSL), que subscreveu o projeto.

DIREITOS HUMANOS
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara 

Municipal de Natal aprovou em reunião remota projetos 
que fortalecem os direitos das crianças, adolescentes e 
idosos. De autoria do vereador Dagô do Forró (PSDB), 
a comissão aprovou o projeto que prevê a notifi cação 
compulsória por parte dos órgãos municipais sobre 
casos de violência contra os idosos. O outro projeto, este 
de autoria da vereadora Júlia Arruda (PCdoB), prevê que 
no material impresso dos órgãos municipais haja frases 
sobre os direitos da criança e do adolescente extraídas 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

AGENTES DE MOBILIDADE
Durante o encontro da Comissão de Legislação e 

Justiça da Câmara Municipal de Natal, foram aprovados 
dois projetos de lei que alteram a legislação, garantindo 
mudanças na carreira de agentes de mobilidade urbana 
do município. De acordo com os parlamentares, foram 
propostas discutidas com o Executivo, com a categoria e 
a Câmara. “Essas mudanças criam o plano de carreira dos 
agentes e reorganiza o processo de gratifi cações para que 
estes servidores tenham tratamento justo e garantia de 
aposentadoria segura”, explicou o relator das matérias, 
vereador Kleber Fernandes (PSDB).

O Brasil teve 1.238 novas mor-
tes em função da Covid-19 registra-
das entre quarta e quinta-feira, de 
acordo com atualização do Minis-
tério da Saúde divulgada na noite 
de ontem. Com esses acréscimos às 
estatísticas, o País chegou a 47.748 
óbitos em função da pandemia do 
novo coronavírus.

O balanço da pasta contabilizou 
também 22.765 novos casos da do-
ença, totalizando 978.142.

A atualização diária traz um au-
mento de 2,6% no número de óbitos 
em relação a quarta, quando o total 
estava em 46.510. Já o acréscimo 
de casos confi rmados marcou uma 
variação de 2,3% sobre o número da 

véspera, quando os dados do Minis-
tério da Saúde registravam 955.377 
pessoas infectadas.

Do total, 448.292 estão em 
observação, 482.102 foram recu-
perados e 2.982 mortes estão em 
investigação.

A taxa de letalidade (número de 
mortes pelo total de casos) fi cou em 
4,9%. A mortalidade (falecimentos 
por 100.000 habitantes) foi de 22,7. 
Já incidência (casos confi rmados 
por 100.000 habitantes) fi cou em 
465,5.

“Quando você olha a inclinação 
da curva epidemiológica por sema-
na, dá a entender que nós estamos 
entrando em um platô, que a curva 

se encaminha para uma estabilida-
de”, declarou o novo secretário de 
Vigilância em Saúde, Arnaldo de 
Medeiros, em entrevista no Palácio 
do Planalto.

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, o nú-

mero de casos confi rmados chegou 
a 15.889, com 655 óbitos. Foram 
29 novas mortes confi rmadas em 
24 horas. Segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, existem ainda 
outros 109 óbitos em investigação.

Em todo o RN, são 760 pessoas 
internadas por causa da doença, 
das quais, 358 estão em tratamen-
to intensivo. Segundo Ministério da Saúde, País se aproxima de 1 milhão de casos confi rmados

Brasil registra mais 22,7 mil casos de 
coronavírus, com 1.238 novas mortes
Do total de casos confirmados (quase 1 milhão, segundo o Ministério da Saúde), 448.292 estão em observação, 482.102 
foram recuperados e 2.982 mortes estão em investigação. No Rio Grande do Norte, foram 29 mortes confirmadas em 24h

Pandemia

Shannon Stepleton / Reuters
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Jair Bolsonaro percebeu logo cedo, nesta quinta (18), que fechar 
a boca era a melhor maneira de enfrentar o desgaste da prisão 
do vigarista Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, a 

quem pertence o problema. O próprio presidente deixou claro em 
23 de janeiro do ano passado, durante entrevista no Fórum Eco-
nômico de Davos. “Se, por acaso, ele (Flávio) errou e isso fi car pro-
vado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar o preço por 
essas ações que não podemos aceitar”. A novidade da demissão de 
Abraham Weintraub do Ministério da Educação acabou ajudando a 
dividir as manchetes com o caso Queiroz. Aquela declaração de Bol-
sonaro à Bloomberg, em Davos, foi citada pelos próprios auxiliares 
para convencer o presidente a evitar polêmica. Queiroz é acusado 
de recolher parte dos salários dos assessores do gabinete então 
deputado Flávio Bolsonaro em esquema de “rachadinha”. Ninguém 
parece ter muitas dúvidas de que Queiroz agiu a mando ou sob 
autorização do chefe deputado, na prática do crime de peculato.

Para Bolsonaro, ‘rachadinha’ 
é problema de Flávio

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

TERTÚLIA EM DÓLARES
Morar em Washington, sede 

do Banco Mundial, e ganhando 
em dólares o equivalente a 
R$112 mil mensais, Abraham 
Weintraub terá a chance de 
manter intermináveis tertúlias 
com Olavo de Carvalho, que vive 
perto.

QUARENTENA LUCRATIVA
Sérgio Moro e Abraham 

Weintraub têm algo em comum: 
a quarentena. Nada com a 
pandemia, mas com a regra que 
lhes garante por alguns meses, 
sem trabalhar, os salários de 
ministro até assumir outro 
emprego.

DOM DA PREMONIÇÃO
Criticados por Ibaneis Rocha, 

ministros caem. Foi assim com 
Mandetta, demitido após o 
governador do DF destacar que 
ele falava muito e fazia pouco 

contra o covid-19. Acusou Moro 
de nada entender de segurança 
pública e deu o peteleco fi nal 
multando Weintraub por não 
usar máscara.

PRIMEIRO AQUI 
Nesta quinta, foram audíveis 

os suspiros e expressões de 
alívio, no Planalto, em razão da 
saída de Abraham Weintraub do 
governo. A demissão do ministro 
foi adiantada nesta coluna na 
terça (16).

INIMIGO DO MEU AMIGO
Bolsonaro editou MP que 

fere de morte o monopólio da 
Globo de transmitir jogos de 
futebol. A pedido do Flamengo, 
times agora poderão negociar 
direitos de transmissão dos 
jogos de que são mandantes. 
Inclusive com a Amazon, 
suposta nova patrocinadora do 
rubro-negro.

As suspeitas de corrupção na compra de respiradores e materiais 
contra covid-19 no Rio de Janeiro, de fato graves, parecem coisa para 
Juizado de Pequenas Causas quando comparadas à prefeitura do 
Recife, do PSB. Apesar disso, o governador fl uminense Wilson Witzel 
enfrenta processo de impeachment, enquanto o prefeito Geraldo 
Júlio, que manda em 30 dos 44 vereadores do Recife, nem sequer é 
incomodado com uma simples fi scalização pela Câmara Municipal. 
CPI, então, nem pensar.

DUAS OPERAÇÕES
O Recife é única capital 

a receber duas operações da 
Polícia Federal em menos de 
um mês, contra corrupção 
em compras para combate à 
covid.

COMPRAS SUSPEITAS
Em 28 de maio, a PF, 

investigou no Recife compras 

sem licitação de R$ 11 
milhões em respiradores que 
seriam usados em porcos.

ATITUDE REPETIDA
Terça (17), a PF voltou ao 

Recife investigando empresa 
suspeita à qual a prefeitura 
do Recife deu 14 contratos 
sem licitação de R$81 
milhões.

PF apura corrupção no 
Recife, já os vereadores...

O ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Joel Ilan Pa-
ciornik determinou que Adélio Bis-
po de Oliveira, preso por esfaquear 
o então candidato à Presidência da 
República Jair Bolsonaro durante 
a campanha eleitoral de 2018, per-
maneça na Penitenciária Federal 
de Campo Grande (MS), até que a 
Terceira Seção do tribunal julgue 
um confl ito de competência entre 
dois juízos federais sobre o local de 
cumprimento da medida de segu-
rança imposta a ele.

De acordo com STJ, o confl ito de 
competência foi instaurado entre o 
juízo da 3ª Vara Federal de Juiz de 
Fora — cidade no interior de Minas 
onde aconteceu o atentado e onde 
correu o processo —, e o da 5ª Vara 
Federal Criminal da capital sul-
-mato-grossense, onde Adélio está 
detido. Esta última determinou 
a devolução do preso para Minas 
Gerais, por entender que não se 
justifi caria a sua permanência na 
penitenciária federal, o que caberia 

à vara do município mineiro.
Ainda segundo informações 

do STJ, Adélio Bispo foi conside-
rado inimputável em incidente de 
insanidade mental no âmbito do 
processo que investigou o atentado 
contra Bolsonaro.  A perícia médi-
ca constatou que ele é uma pessoa 
perigosa, e teria deixado claro seu 

objetivo de matar o presidente caso 
fosse colocado em liberdade.

Segundo o juízo de Minas Ge-
rais, seria temerária a internação 
de Adélio em hospital sem estru-
tura para garantir a segurança 
adequada, o que justifi caria a per-
manência na penitenciária federal 
de Campo Grande. 

Presidente Jair Bolsonaro é esfaqueado durante ato de campanha em Juiz de Fora (MG)

Ministro do STJ determina que Adélio 
continue em presídio de Campo Grande

Esfaqueador de Bolsonaro

Reprodução

O secretário adjunto de Saúde 
do Rio Grande do Norte, Petrônio 
Spinelli, informou nesta quinta-fei-
ra (18) que, para reforçar a assis-
tência aos pacientes com Covid-19, 
o Governo do Estado publicou uma 
chamada pública para que hospitais 
privados disponibilizem leitos de 
UTI pelo SUS. Segundo o secretá-
rio, inicialmente, o Hospital Memo-
rial, em Natal, deve abrir mais sete 
UTIs até o próximo sábado (20).

Spinelli informou também que, 
para ampliar a oferta de leitos críti-
cos, “todo o governo está realizando 
uma grande força tarefa, inclusive 
com a participação direta da go-
vernadora Fátima Bezerra, para 
desbloquear leitos nos Hospitais 
Giselda Trigueiro e João Machado 
em Natal”. Leitos bloqueados são 
aqueles que precisam de algum 
equipamento e/ou de profi ssionais 
para trabalhar.

Spinelli voltou a alertar que é 
muito importante que as prefeitu-
ras abram leitos nas cidades. “O 
desafi o é de todos. Os planos de 
contingência municipais devem ser 
implantados efetivamente. Esta si-
tuação dramática só vai melhorar 

se o ‘Pacto pela Vida’ se intensifi car 
e a sociedade aumentar o isola-
mento social. O ‘Pacto pela Vida’ é 
extremamente necessário, particu-
larmente em Natal e região metro-
politana da capital”, reforçou.

DADOS
A ocupação de leitos continua 

alta. Até esta quinta-feira, os leitos 
Covid estavam 100% ocupados na 
região Oeste, em Pau dos Ferros 
(Alto Oeste) e em Guamaré (Mato 

Grande). Em Natal e Grande Na-
tal, a ocupação estava em 96,8%. 
No Seridó, 74%.

A fi la de regulação tinha até on-
tem à noite 12 pacientes com priori-
dade 1 e 77 prioridade 2. Pacientes 
com estas prioridades aguardam 
transferência para UTIs e semi-
-utis. A demanda maior acontece 
em Natal e municípios da região 
metropolitana.

O Estado tem 15.889 casos de 
Covid-19, com 655 óbitos.

Secretário adjunto de Saúde do RN, Petrônio Spinelli, durante coletiva de imprensa

Governo do Estado vai contratar 
leitos de UTI em hospitais privados
Secretário adjunto de Saúde informou que, para ampliar a oferta
de leitos críticos, governo também age para liberar leitos bloqueados

Saúde

Elisa Elsie / Governo do RN



SEXTA-FEIRA, 19.06.2020 Geral 7

Em apenas dois dias de tes-
tagens para Covid-19 feitas pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) na Arena Dunas, em Natal, 
565 pessoas receberam o diagnós-
tico positivo da doença. O número 
23% dos 2.395 testes rápidos desde 
até a quinta-feira (18). O serviço de 
análise se encerra nesta sexta-fei-
ra (19). O público alvo da ação é a 
população idosa e as pessoas com 
algum tipo de comorbidade.

Para garantir maior rapidez 
nos atendimentos, a SMS passou 
a operar com sete postos de testa-
gens na Arena das Dunas. Outra 
mudança para esta quarta-feira foi 
a inclusão de banheiros químicos 
ao longo do percurso. 

Até a quarta-feira (17), segun-
da o Secretaria Estadual de Saúde 
Pública, a capital potiguar somava 
5.975 casos de Covid-19. Ou seja, 
em apenas dois dias de testagens 
em massa na Arena das Dunas o 
número de resultados positivos re-
presenta 10% do total casos confir-
mados na cidade.

 “Neste segundo dia trouxemos 
melhorias que identificamos a par-
tir do funcionamento do dia ante-

rior, que também serviu como teste 
para a gente entender a demanda 
da nossa cidade. Com o dobro da 
capacidade de atendimento, o per-
curso fluiu melhor. Também incen-
tivamos as pessoas a pegarem o 
exame na internet, pois é a manei-
ra mais prática. Além disso, eles já 
recebem orientação da nossa equi-
pe do que fazer quando o resultado 
é positivo”, indica Rayanne Araújo, 

secretária adjunta de Atenção In-
tegral à Saúde da SMS.

Os exames positivos são repas-
sados para o Centro de Informa-
ções Estratégicas em Vigilância em 
Saúde (CIEVS) da SMS para noti-
ficação e acompanhamento. Alguns 
pacientes também são orientados a 
buscar uma unidade de saúde refe-
renciada para início de um possível 
tratamento após avaliação médica.

Plano de testagem para detecção do novo coronavírus se encerra nesta sexta-feira

Mais de 20% dos testes na Arena 
das Dunas confirmaram Covid-19 
Em apenas dois dias testagem em massa em Natal, a Secretaria Municipal 
de Saúde confirmou um total de 565 casos em 2.395 testes colhidos
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Uma mulher dada como morta 
pelos médicos do Hospital Muni-
cipal de Parelhas, no Seridó poti-
guar, “ressuscitou” pouco antes de 
ser encaminhada para o velório, na 
manhã desta quinta-feira (18). A 
notícia surpreendente repercutiu 
em toda região e ganhou as redes 
sociais.

A vítima chegou na unidade 
hospitalar após sofrer um AVC e 
uma parada cardíaca. Os médicos 
envolvidos no atendimento tenta-
ram reanimar a vítima, com me-
dicações e procedimentos, mas não 
tiveram êxito.

Poucos minutos depois de pro-
tocolar o óbito no hospital, os fami-
liares da paciente foram avisados 
da morte. O marido, inclusive, foi 
responsável por providenciar a 
documentação necessária e a con-
tratação da funerária para velório 
e enterro.

Contudo, quando os profissio-
nais da funerária chegarem ao 
hospital, foram informados que a 

mulher estava viva. A então mor-
ta voltou a respirar naturalmente, 
ainda na cama do leito, de acordo 
com relatos dos profissionais do 
hospital. Diante da situação, áu-
dios de populares comentavam que 
a mulher já estava dentro do cai-

xão quando acordou, mas, segundo 
apuração da TV Social Media, a 
informação é falsa e foi negada por 
um policial.

Os familiares foram avisados 
da situação e já estão cientes do 
quadro da paciente, que segue viva.

vítima foi para a unidade hospitalar após sofrer um AVC e uma parada cardíaca

Mulher “ressuscita” no interior do RN; 
caso gerou comoção nas redes sociais

Inusitado

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO DOIS IRMÃOS LTDA, CNPJ: 07.991.017/0001-05 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 25/05/2026 em favor do empreendimento com a atividade 
de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na Av. ARISTÓFANES FERNANDES, 100 
CENTRO CEP:59.594-000 no município de JANDAÍRA/RN.

KLEIBER FLAVIO SILVA COSTA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO  DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO ARAUJO LTDA, CNPJ: 35.661.743/0002-78 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 22/05/2022 em favor do empreendi-
mento com a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, Localizado na RUA VIRGÍLIO 
GOMES, 35 CENTRO CEP:59.555-000 no município de BENTO FERNANDES/RN.

JOSAFA ARAUJO DA COSTA 
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

EOL POTIGUAR B61 SPE S.A, CNPJ 34.109.229/0001-80, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Insta-
lação - LI, com prazo de validade até 10 de junho de 2024 em favor do empreendimento Parque Eólico 
Eol Ventos de Vila Mato Grosso I, composto por 17 aerogeradores, localizado na Vila Mato Grosso, no 
município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HCC GREEN POWER WORLD PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ: 14.015.356/0001-03, torna pú-
blico que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de Operação,  para Indústria de fabricação de máscaras 
descartáveis, em uma área de: 2.068,00m2, localizada na Rua Principal, 01, Povoado de Areia Branca, 
São José de Mipibu/RN;

CRISTIANO CACCIA
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

A NACIONAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n° 08.958.069/0001-
34 , torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – Idema a Licença Prévia Nº 2020-148397/TEC/LP-0010, com prazo de validade até 
16/06/2022, em favor da Construção do Shopping Assu, localizada na Avenida Augusto Severo, Centro 
– Assu/RN.

José Junior Maia Rebouças
Representante Legal

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00021/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência 
para aquisição de material para manutenção predial. O recebimento dos envelopes contendo a docu-
mentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 07/07/2020, das 09h00 às 09h10m. Para 
retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade B 029 
Natal/RN. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

EOL MARAL II SPE S.A., CNPJ 33.486.296/0001-51, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Licença Prévia - LP, com prazo de validade até 12 de abril de 2021 em favor do empreendi-
mento Parque Eólico Filgueira II, composto por 14 aerogeradores localizado no município de 
Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

Reprodução / Pref. Parelhas



SEXTA-FEIRA, 19.06.2020Geral8 SEXTA-FEIRA, 19.06.2020 Geral 9

100 dias de Covid-19 no Rio Grande do Norte
Quinze mil infectados e mais de 600 famílias enlutadas ao longo de três meses, o Agora RN narra a trajetória da Covid-19 - e do novo coronavírus - em terras potiguares, a doença infecciosa que alterou completamente a rotina da população 

Pandemia

Jalmir Oliveira e Ana Lourdes Bal
Editor e Repórter

O Rio Grande do Norte comple-
ta nesta sexta-feira (19) 100 dias 
desde que registrou o primeiro caso 
de Covid-19, confi rmado pela Se-
cretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap) em 12 de março. Desde 
aquele dia, quando uma mulher de 
24 anos, moradora de Natal, che-
gou de uma viagem à Europa com 
a doença, o novo coronavírus já foi 
responsável pela morte de 655 de 
pessoas. Além disso, outros 15.889 
potiguares contraíram o vírus ao 
longo do período.

A pandemia modifi cou a rotina 
da população, enlutou famílias, dis-
tanciou pessoas e trouxe novos ter-
mos ao léxico cotidiano do potiguar. 
Hoje é comum comentar sobre 
isolamento social, quarentena, ta-
xa de contágio e pico epidêmico. O 
fato é que os 100 dias de Covid-19 
no Rio Grande do Norte deixarão 
marcas – e traumas – que irão se 

perpetuar por um longo tempo.
O Agora RN realizou compa-

rativos com os números divulga-
dos no Boletim Epidemiológico 
da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública, a partir de 23 de março, 
dez dias após o primeiro caso, até 
os dias atuais. Em 23 de março, 
eram 14 casos e nenhuma morte. 
Os números cresceram e, até esta 
quinta-feira (18), foram contabili-
zados 15.889 casos confi rmados e 
655 óbitos.

Observando os dados divul-
gados pela Sesap ao longo desses 
dias, pode-se perceber um padrão 
nos perfi s de pessoas que se conta-
minam com a doença. Geralmente 
são pessoas com idades de 30 a 49 
anos. As porcentagens do total de 
pessoas com a doença nas datas va-
riam entre 30,3% e 50,9%. No bo-
letim epidemiológico desta quarta-
-feira (17), foi observado que 7511 
dos doentes tinham idades entre 30 
a 49 anos, correspondendo a 47,9% 
do total de contaminados da data.

Já analisando a questão do 
gênero, nos 20 primeiros dias da 
doença, as mulheres eram a maio-
ria nos números de contaminados. 
Porém, após o dia 14 de abril até 
os dias atuais, as porcentagens 
tanto femininas quanto masculi-
nas oscilam em números bastante 
próximos. Na quarta-feira (17), 
7.952 homens estavam ou estão 
contaminados pela doença, corres-
pondendo a 50,7% do total de casos 
confi rmados.

Já em relação às mortes, a 
maior parte que é vítima fatal da 
doença tende a ser do grupo do ris-
co, onde se encontram pessoas com 
doenças crônicas e/ou com mais de 
60 anos. As porcentagens variam 
em 50% a 84,2% entre os dias 23 de 
março a 17 de junho.

Nessa linha, as pessoas que têm 
mais de 60 anos são maioria em fa-
lecer pela doença. As porcentagens 
variam entre 50% e 66,3%. Outro 
item a ser destacado é o fato que a 
maioria das pessoas que morrem 

por Covid-19 são homens, variando 
entre 58% e 75%.

CIDADES, INCIDÊNCIA 
E MORTALIDADE

Ainda segundo os boletins da 
Sesap, até o dia 30 de março, ha-

viam 82 casos confi rmados de coro-
navírus, espalhados em 14 cidades 
do RN. No dia 30 de abril, eram 
1297 contaminados em 87 cidades. 
Em 30 de maio, 7.402 doentes e 145 
cidades. Em 17 de junho, haviam 
15.690 confi rmados em 159 cidades 

do estado.
Já em relação aos óbitos, até o 

dia 30 de março, havia apenas uma 
morte. Dia 30 de abril, cresceu para 
55 óbitos em 21 cidades. Já em 30 
de maio, eram 305 óbitos em 48 ci-
dades. Em 17 de junho, 626 mortes 

em 69 cidades.
Já observando os números de 

incidência no Estado, em 30 de 
abril, o RN tinha 37,1 casos confi r-
mados pela taxa por 100 habitan-
tes. Os municípios que tinham as 
taxas mais altas de contaminados 

eram Encanto (178,3), São Rafael 
(73,1) e Açu (72,9).

 Em 30 de maio, o número cres-
ceu para 210,4 no RN, tendo as 
cidades de Areia Branca (810,1), 
Apodi (691,9) e Felipe Guerra 
(568,1) com os maiores índices.

Nesta quarta-feira (17), a Se-
sap divulgou a taxa de incidência 
de 447,4 para o RN. Areia Branca 
(1393,4) e Apodi (1274,9) seguem 
nas três cidades onde a incidência 
é mais alta. Em terceiro lugar, está 
Caiçara do Rio do Vento, com 782,2 
casos confi rmados por 100.000 ha-
bitantes.

Já observando a taxa de mor-
talidade por 100 mil habitantes, 
no dia 30 de abril, o Rio Grande do 
Norte tinha 1,58 casos. Os muni-
cípios de Tenente Ananias (18,7), 
Encanto (17,8) e Lagoa de Pedras 
(13,3) tinham as maiores taxas.

Em 30 de maio, o RN subiu 
esse número para 8,61, com Areia 
Branca (61,2), Alto do Rodrigues 
(41,3) e Taboleiro Grande (39,0) 

com os maiores números dos mu-
nicípios potiguares. Em 17 de ju-
nho, a Sesap divulgou no boletim 
epidemiológico que o RN tinha 
uma taxa de 17,71. Areia Branca 
continua sendo a primeira da lis-
ta, com 122,4. Ipanguaçu (45,2) e 
Senador Georgino Avelino (45,0) 
são os outros municípios que têm 
taxa de mortalidade mais alta por 
100 mil habitantes.

LEITOS NO RN
Segundo a Sesap, no dia 17 de 

março, o Estado tinha 384 leitos 
disponibilizados para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), sendo 232 
públicos nas redes estaduais e mu-
nicipais, entre locais fi lantrópicos 
ou privados contratualizados. Com 
o avanço da pandemia, o Governo 
abriu novos 182 leitos críticos espe-
cífi cos para pessoas com suspeita 
ou confi rmação de Covid-19. A so-
ma com os antigos leitos e os que 
foram acrescentados resulta em 
566 leitos.

655
DESTAQUE

é o número atual de pessoas que 
morreram em decorrência da 
Covid-19 no RN 

15.889
DESTAQUE

é o número de potiguares 
infectados pelo novo coronavírus 
desde 12 de março

Mulher de 24 anos, com histórico de via-
gem à França, Itália e Áustria, é o primeiro caso 
confi rmado de Covid-19 no Rio Grande do Norte. 
Moradora de Natal, ela desenvolveu sintomas 
leves da doença, e não precisou de internação. 
Brasil, à época, registrava 85 casos confi rmados 
de infecção pelo novo coronavírus.

Governo do Rio Grande do Norte publica o 
decreto 29.512/2020, que dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 
coronavírus. Medida suspende atendimento pre-
sencial do público externo, entre outras ações.

Governo federal inicia pagamento da pri-
meira parcela do auxílio emergencial à população. 
Filas gigantescas são verifi cadas em agências da 
Caixa Econômica Federal.

 Rio Grande do Norte tem 857 pessoas 
diagnosticadas com coronavírus e 48 mortes pela 
doença. Casos estão registrados em 59 dos 167 
municípios potiguares. Empresa Hempcare Phar-
ma LTDA informa ao Consórcio Nordeste que não 
tem condições de entregar os 300 respiradores.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fá-
tima Bezerra (PT), anuncia a suspensão das aulas 
nas redes pública e privada do estado. O Governo 
de São Paulo anuncia a primeira morte por causa 
do novo coronavírus no país. A vítima é um homem 
de 62 anos.

Decreto estadual determina mudanças para 
o funcionamento do comércio. Apenas atividades 
essenciais são mantidas.

Governo do Estado estipula multa para que 
compartilhar notícias falsas referentes à Covid-19. 
O valor mínimo da multa vai de R$ 5 mil (pessoas 
físicas) a R$ 25 mil (pessoas jurídicas).

Hospital de Campanha de Natal começa a 
receber pacientes com a Covid-19. Inicialmente a 
estrutura irá operar com 100 leitos de internação 
clínica.

ABC e América decidem paralisar treina-
mentos de futebol profi ssional como medida pre-
ventiva à propagação do coronavírus.

Ministério da Saúde decreta estado de trans-
missão comunitária do novo coronavírus em todo 
o Brasil. Indagado em coletiva sobre seu estado 
de saúde, o presidente Jair Bolsonaro minimizou 
a gravidade da Covid-19, e chamou a doença 
de ‘gripezinha’. No Brasil, pelo menos 904 foram 
infectadas e onze já morreram.

O artista plástico potiguar Abraham Palatnik 
morreu vítima da Covid-19. Ele tinha 92 anos e vi-
via no Rio de Janeiro. Ministério da Saúde divulgou 
hoje que o Brasil chegou a 10.627 mortes.

20 mil potiguares devem ter se infectado 
com o novo coronavírus, aponta estimativa divulga-
da pelo Imperial College de Londres, uma das prin-
cipais instituições de pesquisa da Inglaterra. Nesta 
data, o Estado registra 87 mortes pela doença e 
1.919 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Shoppings centers de Natal fecham as 
portas. Transporte público tem frota reduzida. 
Mossoró, segundo maior do Estado, tem o primeiro 
caso confi rmado de coronavírus. Caso confi rmado 
é de um paciente com 55 anos, do sexo masculino, 
com histórico de contato com caso suspeito de 
Covid-19. 

Número de casos confi rmados do coronaví-
rus sobe para 13 no Rio Grande do Norte. Nove 
confi rmações estão em Natal, três em Parnamirim 
e uma em Mossoró.

Após passar 72 horas à espera de um leito 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Asclepíades 
Jales, de 80 anos, morreu com suspeita de Co-
vid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
da cidade de São Rafael, distante 216 quilômetros 
de Natal. Rio Grande do Norte soma 178 mortes 
por covid-19 e 4.060 casos confi rmados da doença

Rio Grande do Norte soma 101 mortes pela 
Covid-19.  Sindicato dos Trabalhadores em Saúde 
do Rio Grande do Norte entra com ação para que 
Governo do Estado e Prefeitura do Natal decretem 
lockdown. Pedido foi negado pelo Poder Judiciário 
potiguar seis dias depois.  

Rio Grande do Norte passa a ter 19 pessoas 
infectadas com a Covid-19.

Rio Grande do Norte registra a primeira 
morte pela Covid-19.  O professor universitário 
Luiz Di Souza, de 61 anos, estava internado em 
um hospital privado na cidade de Mossoró desde 
21 de março. Souza tinha histórico de diabetes e 
havia tido contato com casos suspeitos. Por causa 
dos riscos de contágio, não houve velório.

Governo do Rio Grande do Norte divulga 
que investiu R$ 89 milhõ es no combate à  pande-
mia. Desse total, R$ 44,2 milhõ es sã o de recursos 
estaduais, R$ 42 milhõ es federal e R$ 2,8 vindos 
de doaç õ es.

Brasil supera mais uma vez o número de 
mortes registradas em um dia, atingiu 1.188. Com 
este acréscimo, o total chegou a 20.047 óbitos. Rio 
Grande do Norte contabiliza 146 leitos críticos para 
o atendimento de pacientes com a Covid-19. 

Segunda morte pela Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. A vítima é um jovem de 23 anos, 
morador de Natal. A vítima é o estudante de gas-
tronomia, Matheus Aciole, que estava na lista dos 
casos suspeitos e só teve a causa do óbito confi r-
mado após exames divulgados no fi nal da noite.

Rio Grande do Norte soma 92 casos confi r-
mados de Covid-19. Natal concentra 52,17% dos 
casos. Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei do 
auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas de 
baixa renda

 Número de mortes no Rio Grande do Norte sobe 
para 323 e 7.964 potiguares foram infectados com a Co-
vid-19. Três pessoas foram presas durante uma opera-
ção da Polícia Civil da Bahia contra a empresa Hempcare 
Pharma, que vendeu e não entregou respiradores ao 
Consórcio do Nordeste. Além das prisões, a operação 
Ragnarok cumpriu 15 mandados de busca e apreensão 
em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Ara-
raquara (SP). Presos foram liberados três dias depois.

Tribunal de Justiça da Bahia determina 
bloqueio de R$ 48,7 milhões das contas da Hemp-
Care e de seus sócios. A medida visa a preservar 
recursos fi nanceiros para, eventualmente, ressarcir 
os valores que os estados nordestinos pagaram 
pelos equipamentos não entregues. O governador 
da Bahia, Rui Costa, na condição de presidente do 
Consórcio do Nordeste, determinou a instauração 
de um processo administrativo para apurar as su-
postas irregularidades.

Novo decreto estadual prorroga até o dia 23 
de abril a suspensão das aulas nas redes pública 
e privada de ensino. Rio Grande do Norte soma 
106 casos confi rmados de infecção pelo novo 
coronavírus.

Rio Grande do Norte registra a sexta morte 
pela Covid-19. Ao todo, o estado tem 215 casos 
confi rmados de infecção pela doença.

Decreto estadual estipula que se a ocupa-
ção dos leitos públicos de UTI for inferior a 70%, a 
atividade econômica no estado do Rio Grande do 
Norte deve ser retomada a partir do dia 17 de junho 
de 2020. Governo também determina o fechamen-
to de orlas, a notifi cação compulsória de testes e 
diagnósticos sobre COVID-19 e medidas especiais 
para circulação de idosos e pessoas do grupo de 
risco, além da proibição de festejos juninos.

Atualização do Ministério da Saúde revela 
1.262 novas mortes pela Covid-19 em todo Brasil. 
Com isso, o país chega a 31.199, o maior número 
de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia.

O número de pessoas internadas no Rio 
Grande do Norte com Covid-19 aumenta 60% em 
cinco dias. Neste dia, 88 pessoas foram internadas 
em leitos intensivos, semi-intensivos ou clínicos 
dos hospitais públicos e privados do Estado, 33 a 
mais do que o registrado no dia 1º de abril.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública 
divulga projeção numérica sobre a pandemia do 
coronavírus no Rio Grande do Norte. A estimativa 
é de que dois milhões de potiguares podem estar 
infectados pelo vírus até 15 de maio. O cálculo é 
de um cenário otimista, considerando que 42% 
da população cumpra isolamento social. Governo 
transfere ao Consórcio do Nordeste o montante 
de R$ 4,9 milhões. Dinheiro será utilizado para a 
compra de 30 respiradores.

Número de casos confi rmados de coronaví-
rus no Rio Grande do Norte chegou a 11.568. O 
total de mortes pela doença passa para 487.

Levantamento da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte aponta que apenas 26 dos 
167 municípios potiguares. Taxa de isolamento 
social registra apenas 41% entre a população.

Rio Grande do Norte confi rma a morte de 
um recém-nascido como consequência do coro-
navírus. É a vítima mais jovem da pandemia no 
Brasil. O bebê morreu em Natal e havia nascido há 
apenas quatro dias. Estado tem 11 mortes e 261 
casos confi rmados de Covid-19. Consórcio Nor-
deste pagou para a empresa Hempcare Pharma 
Representações Ltda o valor de R$ 48.748.572,82. 
Dinheiro será utilizado para a compra de respira-
dores.

Número potiguares de infectados pelo novo 
coronavírus sobe para 376.  Ao todo, 18 pessoas 
morreram vítimas da Covid-19 no estado potiguar.

O aposentado João Alves de Souza, de 80 
anos, morre após esperar por 11 dias uma vaga de 
UTI. Ele estava internado no Hospital Maternidade 
Belarmina Monte, em São Gonçalo do Amarante, 
na Grande Natal.

Conselheiro Gilberto Jales determinou a 
notifi cação da Secretaria Estadual de Saúde para 
que sejam enviadas informações acerca da trans-
ferência de recursos do Estado para a aquisição 
de respiradores mecânicos junto ao Consórcio 
Nordeste. O prazo para que a Sesap envie os 
esclarecimentos vai até o dia 22 de junho. Foram 
transferidos R$ 4,9 milhões para o recebimento de 
30 respiradores. RN tem 14.214 casos confi rma-
dos de Covid-19 e 553 mortes provocadas pela 
doença

Governo do Rio Grande do Norte consi-
derou infrutífera a chamada pública feita para 
contratar empresas para gerenciar um hospital de 
campanha para casos de Covid-19. Gestão aposta 
na distribuição de leitos clínicos e de internação 
entre os municípios potiguares.

Novo decreto prorroga medidas de isola-
mento e restrições às atividades produtivas no Rio 
Grande do Norte.

19 de junho
As mortes no Rio Grande do Norte pela Co-

vid-19 somam 655, de acordo com a atualização 
da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). 
Estado contabiliza 15.889 casos confi rmados da 
doença.  Governo estadual anuncia contratação de 
leitos públicos para desafogar demanda reprimida 
por vagas de UTI.

Governadora Fátima Bezerra anuncia aber-
tura de novos leitos de UTI destinados a pacientes 
com o novo coronavírus (Covid-19) na região do 
Oeste potiguar. Serão abertos nos próximos dias 
10 leitos em Mossoró e outros 10 em Assu. Estado 
contabiliza 218 leitos críticos para atendimento de 
pacientes da doença.

Consórcio Nordeste cobra da empresa 
Hempcare Pharma LTDA a entrega dos respirado-
res adquiridos em 8 de abril.

‘E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?’, 
diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus; ‘Sou 
Messias, mas não faço milagre’. Brasil somou 
5.017 mortes por Covid-19, segundo os números 
ofi ciais. País superou o total de mortos da China, 
país de origem da pandemia de coronavírus.
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100 dias de Covid-19 no Rio Grande do Norte
Quinze mil infectados e mais de 600 famílias enlutadas ao longo de três meses, o Agora RN narra a trajetória da Covid-19 - e do novo coronavírus - em terras potiguares, a doença infecciosa que alterou completamente a rotina da população 

Pandemia

Jalmir Oliveira e Ana Lourdes Bal
Editor e Repórter

O Rio Grande do Norte comple-
ta nesta sexta-feira (19) 100 dias 
desde que registrou o primeiro caso 
de Covid-19, confi rmado pela Se-
cretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap) em 12 de março. Desde 
aquele dia, quando uma mulher de 
24 anos, moradora de Natal, che-
gou de uma viagem à Europa com 
a doença, o novo coronavírus já foi 
responsável pela morte de 655 de 
pessoas. Além disso, outros 15.889 
potiguares contraíram o vírus ao 
longo do período.

A pandemia modifi cou a rotina 
da população, enlutou famílias, dis-
tanciou pessoas e trouxe novos ter-
mos ao léxico cotidiano do potiguar. 
Hoje é comum comentar sobre 
isolamento social, quarentena, ta-
xa de contágio e pico epidêmico. O 
fato é que os 100 dias de Covid-19 
no Rio Grande do Norte deixarão 
marcas – e traumas – que irão se 

perpetuar por um longo tempo.
O Agora RN realizou compa-

rativos com os números divulga-
dos no Boletim Epidemiológico 
da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública, a partir de 23 de março, 
dez dias após o primeiro caso, até 
os dias atuais. Em 23 de março, 
eram 14 casos e nenhuma morte. 
Os números cresceram e, até esta 
quinta-feira (18), foram contabili-
zados 15.889 casos confi rmados e 
655 óbitos.

Observando os dados divul-
gados pela Sesap ao longo desses 
dias, pode-se perceber um padrão 
nos perfi s de pessoas que se conta-
minam com a doença. Geralmente 
são pessoas com idades de 30 a 49 
anos. As porcentagens do total de 
pessoas com a doença nas datas va-
riam entre 30,3% e 50,9%. No bo-
letim epidemiológico desta quarta-
-feira (17), foi observado que 7511 
dos doentes tinham idades entre 30 
a 49 anos, correspondendo a 47,9% 
do total de contaminados da data.

Já analisando a questão do 
gênero, nos 20 primeiros dias da 
doença, as mulheres eram a maio-
ria nos números de contaminados. 
Porém, após o dia 14 de abril até 
os dias atuais, as porcentagens 
tanto femininas quanto masculi-
nas oscilam em números bastante 
próximos. Na quarta-feira (17), 
7.952 homens estavam ou estão 
contaminados pela doença, corres-
pondendo a 50,7% do total de casos 
confi rmados.

Já em relação às mortes, a 
maior parte que é vítima fatal da 
doença tende a ser do grupo do ris-
co, onde se encontram pessoas com 
doenças crônicas e/ou com mais de 
60 anos. As porcentagens variam 
em 50% a 84,2% entre os dias 23 de 
março a 17 de junho.

Nessa linha, as pessoas que têm 
mais de 60 anos são maioria em fa-
lecer pela doença. As porcentagens 
variam entre 50% e 66,3%. Outro 
item a ser destacado é o fato que a 
maioria das pessoas que morrem 

por Covid-19 são homens, variando 
entre 58% e 75%.

CIDADES, INCIDÊNCIA 
E MORTALIDADE

Ainda segundo os boletins da 
Sesap, até o dia 30 de março, ha-

viam 82 casos confi rmados de coro-
navírus, espalhados em 14 cidades 
do RN. No dia 30 de abril, eram 
1297 contaminados em 87 cidades. 
Em 30 de maio, 7.402 doentes e 145 
cidades. Em 17 de junho, haviam 
15.690 confi rmados em 159 cidades 

do estado.
Já em relação aos óbitos, até o 

dia 30 de março, havia apenas uma 
morte. Dia 30 de abril, cresceu para 
55 óbitos em 21 cidades. Já em 30 
de maio, eram 305 óbitos em 48 ci-
dades. Em 17 de junho, 626 mortes 

em 69 cidades.
Já observando os números de 

incidência no Estado, em 30 de 
abril, o RN tinha 37,1 casos confi r-
mados pela taxa por 100 habitan-
tes. Os municípios que tinham as 
taxas mais altas de contaminados 

eram Encanto (178,3), São Rafael 
(73,1) e Açu (72,9).

 Em 30 de maio, o número cres-
ceu para 210,4 no RN, tendo as 
cidades de Areia Branca (810,1), 
Apodi (691,9) e Felipe Guerra 
(568,1) com os maiores índices.

Nesta quarta-feira (17), a Se-
sap divulgou a taxa de incidência 
de 447,4 para o RN. Areia Branca 
(1393,4) e Apodi (1274,9) seguem 
nas três cidades onde a incidência 
é mais alta. Em terceiro lugar, está 
Caiçara do Rio do Vento, com 782,2 
casos confi rmados por 100.000 ha-
bitantes.

Já observando a taxa de mor-
talidade por 100 mil habitantes, 
no dia 30 de abril, o Rio Grande do 
Norte tinha 1,58 casos. Os muni-
cípios de Tenente Ananias (18,7), 
Encanto (17,8) e Lagoa de Pedras 
(13,3) tinham as maiores taxas.

Em 30 de maio, o RN subiu 
esse número para 8,61, com Areia 
Branca (61,2), Alto do Rodrigues 
(41,3) e Taboleiro Grande (39,0) 

com os maiores números dos mu-
nicípios potiguares. Em 17 de ju-
nho, a Sesap divulgou no boletim 
epidemiológico que o RN tinha 
uma taxa de 17,71. Areia Branca 
continua sendo a primeira da lis-
ta, com 122,4. Ipanguaçu (45,2) e 
Senador Georgino Avelino (45,0) 
são os outros municípios que têm 
taxa de mortalidade mais alta por 
100 mil habitantes.

LEITOS NO RN
Segundo a Sesap, no dia 17 de 

março, o Estado tinha 384 leitos 
disponibilizados para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), sendo 232 
públicos nas redes estaduais e mu-
nicipais, entre locais fi lantrópicos 
ou privados contratualizados. Com 
o avanço da pandemia, o Governo 
abriu novos 182 leitos críticos espe-
cífi cos para pessoas com suspeita 
ou confi rmação de Covid-19. A so-
ma com os antigos leitos e os que 
foram acrescentados resulta em 
566 leitos.

655
DESTAQUE

é o número atual de pessoas que 
morreram em decorrência da 
Covid-19 no RN 

15.889
DESTAQUE

é o número de potiguares 
infectados pelo novo coronavírus 
desde 12 de março

Mulher de 24 anos, com histórico de via-
gem à França, Itália e Áustria, é o primeiro caso 
confi rmado de Covid-19 no Rio Grande do Norte. 
Moradora de Natal, ela desenvolveu sintomas 
leves da doença, e não precisou de internação. 
Brasil, à época, registrava 85 casos confi rmados 
de infecção pelo novo coronavírus.

Governo do Rio Grande do Norte publica o 
decreto 29.512/2020, que dispõe sobre medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo novo 
coronavírus. Medida suspende atendimento pre-
sencial do público externo, entre outras ações.

Governo federal inicia pagamento da pri-
meira parcela do auxílio emergencial à população. 
Filas gigantescas são verifi cadas em agências da 
Caixa Econômica Federal.

 Rio Grande do Norte tem 857 pessoas 
diagnosticadas com coronavírus e 48 mortes pela 
doença. Casos estão registrados em 59 dos 167 
municípios potiguares. Empresa Hempcare Phar-
ma LTDA informa ao Consórcio Nordeste que não 
tem condições de entregar os 300 respiradores.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fá-
tima Bezerra (PT), anuncia a suspensão das aulas 
nas redes pública e privada do estado. O Governo 
de São Paulo anuncia a primeira morte por causa 
do novo coronavírus no país. A vítima é um homem 
de 62 anos.

Decreto estadual determina mudanças para 
o funcionamento do comércio. Apenas atividades 
essenciais são mantidas.

Governo do Estado estipula multa para que 
compartilhar notícias falsas referentes à Covid-19. 
O valor mínimo da multa vai de R$ 5 mil (pessoas 
físicas) a R$ 25 mil (pessoas jurídicas).

Hospital de Campanha de Natal começa a 
receber pacientes com a Covid-19. Inicialmente a 
estrutura irá operar com 100 leitos de internação 
clínica.

ABC e América decidem paralisar treina-
mentos de futebol profi ssional como medida pre-
ventiva à propagação do coronavírus.

Ministério da Saúde decreta estado de trans-
missão comunitária do novo coronavírus em todo 
o Brasil. Indagado em coletiva sobre seu estado 
de saúde, o presidente Jair Bolsonaro minimizou 
a gravidade da Covid-19, e chamou a doença 
de ‘gripezinha’. No Brasil, pelo menos 904 foram 
infectadas e onze já morreram.

O artista plástico potiguar Abraham Palatnik 
morreu vítima da Covid-19. Ele tinha 92 anos e vi-
via no Rio de Janeiro. Ministério da Saúde divulgou 
hoje que o Brasil chegou a 10.627 mortes.

20 mil potiguares devem ter se infectado 
com o novo coronavírus, aponta estimativa divulga-
da pelo Imperial College de Londres, uma das prin-
cipais instituições de pesquisa da Inglaterra. Nesta 
data, o Estado registra 87 mortes pela doença e 
1.919 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

Shoppings centers de Natal fecham as 
portas. Transporte público tem frota reduzida. 
Mossoró, segundo maior do Estado, tem o primeiro 
caso confi rmado de coronavírus. Caso confi rmado 
é de um paciente com 55 anos, do sexo masculino, 
com histórico de contato com caso suspeito de 
Covid-19. 

Número de casos confi rmados do coronaví-
rus sobe para 13 no Rio Grande do Norte. Nove 
confi rmações estão em Natal, três em Parnamirim 
e uma em Mossoró.

Após passar 72 horas à espera de um leito 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Asclepíades 
Jales, de 80 anos, morreu com suspeita de Co-
vid-19 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
da cidade de São Rafael, distante 216 quilômetros 
de Natal. Rio Grande do Norte soma 178 mortes 
por covid-19 e 4.060 casos confi rmados da doença

Rio Grande do Norte soma 101 mortes pela 
Covid-19.  Sindicato dos Trabalhadores em Saúde 
do Rio Grande do Norte entra com ação para que 
Governo do Estado e Prefeitura do Natal decretem 
lockdown. Pedido foi negado pelo Poder Judiciário 
potiguar seis dias depois.  

Rio Grande do Norte passa a ter 19 pessoas 
infectadas com a Covid-19.

Rio Grande do Norte registra a primeira 
morte pela Covid-19.  O professor universitário 
Luiz Di Souza, de 61 anos, estava internado em 
um hospital privado na cidade de Mossoró desde 
21 de março. Souza tinha histórico de diabetes e 
havia tido contato com casos suspeitos. Por causa 
dos riscos de contágio, não houve velório.

Governo do Rio Grande do Norte divulga 
que investiu R$ 89 milhõ es no combate à  pande-
mia. Desse total, R$ 44,2 milhõ es sã o de recursos 
estaduais, R$ 42 milhõ es federal e R$ 2,8 vindos 
de doaç õ es.

Brasil supera mais uma vez o número de 
mortes registradas em um dia, atingiu 1.188. Com 
este acréscimo, o total chegou a 20.047 óbitos. Rio 
Grande do Norte contabiliza 146 leitos críticos para 
o atendimento de pacientes com a Covid-19. 

Segunda morte pela Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. A vítima é um jovem de 23 anos, 
morador de Natal. A vítima é o estudante de gas-
tronomia, Matheus Aciole, que estava na lista dos 
casos suspeitos e só teve a causa do óbito confi r-
mado após exames divulgados no fi nal da noite.

Rio Grande do Norte soma 92 casos confi r-
mados de Covid-19. Natal concentra 52,17% dos 
casos. Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei do 
auxílio emergencial de R$ 600 para pessoas de 
baixa renda

 Número de mortes no Rio Grande do Norte sobe 
para 323 e 7.964 potiguares foram infectados com a Co-
vid-19. Três pessoas foram presas durante uma opera-
ção da Polícia Civil da Bahia contra a empresa Hempcare 
Pharma, que vendeu e não entregou respiradores ao 
Consórcio do Nordeste. Além das prisões, a operação 
Ragnarok cumpriu 15 mandados de busca e apreensão 
em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Ara-
raquara (SP). Presos foram liberados três dias depois.

Tribunal de Justiça da Bahia determina 
bloqueio de R$ 48,7 milhões das contas da Hemp-
Care e de seus sócios. A medida visa a preservar 
recursos fi nanceiros para, eventualmente, ressarcir 
os valores que os estados nordestinos pagaram 
pelos equipamentos não entregues. O governador 
da Bahia, Rui Costa, na condição de presidente do 
Consórcio do Nordeste, determinou a instauração 
de um processo administrativo para apurar as su-
postas irregularidades.

Novo decreto estadual prorroga até o dia 23 
de abril a suspensão das aulas nas redes pública 
e privada de ensino. Rio Grande do Norte soma 
106 casos confi rmados de infecção pelo novo 
coronavírus.

Rio Grande do Norte registra a sexta morte 
pela Covid-19. Ao todo, o estado tem 215 casos 
confi rmados de infecção pela doença.

Decreto estadual estipula que se a ocupa-
ção dos leitos públicos de UTI for inferior a 70%, a 
atividade econômica no estado do Rio Grande do 
Norte deve ser retomada a partir do dia 17 de junho 
de 2020. Governo também determina o fechamen-
to de orlas, a notifi cação compulsória de testes e 
diagnósticos sobre COVID-19 e medidas especiais 
para circulação de idosos e pessoas do grupo de 
risco, além da proibição de festejos juninos.

Atualização do Ministério da Saúde revela 
1.262 novas mortes pela Covid-19 em todo Brasil. 
Com isso, o país chega a 31.199, o maior número 
de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia.

O número de pessoas internadas no Rio 
Grande do Norte com Covid-19 aumenta 60% em 
cinco dias. Neste dia, 88 pessoas foram internadas 
em leitos intensivos, semi-intensivos ou clínicos 
dos hospitais públicos e privados do Estado, 33 a 
mais do que o registrado no dia 1º de abril.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública 
divulga projeção numérica sobre a pandemia do 
coronavírus no Rio Grande do Norte. A estimativa 
é de que dois milhões de potiguares podem estar 
infectados pelo vírus até 15 de maio. O cálculo é 
de um cenário otimista, considerando que 42% 
da população cumpra isolamento social. Governo 
transfere ao Consórcio do Nordeste o montante 
de R$ 4,9 milhões. Dinheiro será utilizado para a 
compra de 30 respiradores.

Número de casos confi rmados de coronaví-
rus no Rio Grande do Norte chegou a 11.568. O 
total de mortes pela doença passa para 487.

Levantamento da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte aponta que apenas 26 dos 
167 municípios potiguares. Taxa de isolamento 
social registra apenas 41% entre a população.

Rio Grande do Norte confi rma a morte de 
um recém-nascido como consequência do coro-
navírus. É a vítima mais jovem da pandemia no 
Brasil. O bebê morreu em Natal e havia nascido há 
apenas quatro dias. Estado tem 11 mortes e 261 
casos confi rmados de Covid-19. Consórcio Nor-
deste pagou para a empresa Hempcare Pharma 
Representações Ltda o valor de R$ 48.748.572,82. 
Dinheiro será utilizado para a compra de respira-
dores.

Número potiguares de infectados pelo novo 
coronavírus sobe para 376.  Ao todo, 18 pessoas 
morreram vítimas da Covid-19 no estado potiguar.

O aposentado João Alves de Souza, de 80 
anos, morre após esperar por 11 dias uma vaga de 
UTI. Ele estava internado no Hospital Maternidade 
Belarmina Monte, em São Gonçalo do Amarante, 
na Grande Natal.

Conselheiro Gilberto Jales determinou a 
notifi cação da Secretaria Estadual de Saúde para 
que sejam enviadas informações acerca da trans-
ferência de recursos do Estado para a aquisição 
de respiradores mecânicos junto ao Consórcio 
Nordeste. O prazo para que a Sesap envie os 
esclarecimentos vai até o dia 22 de junho. Foram 
transferidos R$ 4,9 milhões para o recebimento de 
30 respiradores. RN tem 14.214 casos confi rma-
dos de Covid-19 e 553 mortes provocadas pela 
doença

Governo do Rio Grande do Norte consi-
derou infrutífera a chamada pública feita para 
contratar empresas para gerenciar um hospital de 
campanha para casos de Covid-19. Gestão aposta 
na distribuição de leitos clínicos e de internação 
entre os municípios potiguares.

Novo decreto prorroga medidas de isola-
mento e restrições às atividades produtivas no Rio 
Grande do Norte.

19 de junho
As mortes no Rio Grande do Norte pela Co-

vid-19 somam 655, de acordo com a atualização 
da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). 
Estado contabiliza 15.889 casos confi rmados da 
doença.  Governo estadual anuncia contratação de 
leitos públicos para desafogar demanda reprimida 
por vagas de UTI.

Governadora Fátima Bezerra anuncia aber-
tura de novos leitos de UTI destinados a pacientes 
com o novo coronavírus (Covid-19) na região do 
Oeste potiguar. Serão abertos nos próximos dias 
10 leitos em Mossoró e outros 10 em Assu. Estado 
contabiliza 218 leitos críticos para atendimento de 
pacientes da doença.

Consórcio Nordeste cobra da empresa 
Hempcare Pharma LTDA a entrega dos respirado-
res adquiridos em 8 de abril.

‘E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?’, 
diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus; ‘Sou 
Messias, mas não faço milagre’. Brasil somou 
5.017 mortes por Covid-19, segundo os números 
ofi ciais. País superou o total de mortos da China, 
país de origem da pandemia de coronavírus.
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O Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários do Rio Grande do Nor-
te (Sintro) adiou o início da greve 
da categoria desta sexta-feira (19) 
para a próxima segunda-feira 
(22). Os trabalhadores reivindi-
cam o cumprimento da data-base 
salarial, os pagamentos de plano 
de saúde e de vale alimentação por 
parte das empresas de transporte 
público.

Segundo o Sintro, os pagamen-
tos do vale alimentação e do plano 
de saúde faziam parte da conven-
ção de trabalho da categoria, que 
venceu no dia 30 de maio. Os ro-
doviários cobram a manutenção 
desse acordo, no entanto, as em-
presas de transporte alegam falta 
de recursos, causando o impasse.

O edital com a deflagração 
da greve foi publicado pelo Sin-
tro nesta segunda-feira (15), às 
21h50. Como a lei determina que 
a paralisação seja iniciada após 
72h do anúncio, o sindicato de-
cidiu deflagrar a paralisação na 
sexta. No entanto, após orientação 
do assessoria jurídica da entidade, 
a categoria postergou a greve para 

a segunda-feira.
A direção do sindicato, por de-

terminação da assembleia geral 
da categoria, reafirmou que o dis-
sídio coletivo ainda não foi julgado. 
Em nota, indicou que “na certeza 
de um resultado justo para nossa 
categoria e para combater esse 
abuso da patronal, a nossa única 
arma em nossa defesa é a greve”.

O Sintro tem exigido o cumpri-
mento de garantias da data-base 
para a categoria e o fim das demis-
sões de trabalhadores no setor. Os 
protestos da categoria começaram 
em maio. As solicitações são os 
cumprimentos das garantias da 
data-base, além da restauração 
dos planos de saúde e vale-alimen-
tação.

Rodoviários de Natal anunciaram a greve na última segunda-feira (15)

Rodoviários de Natal adiam greve 
para a próxima segunda-feira (22)
Trabalhadores reivindicam cumprimento da data-base salarial, além do 
pagamento de plano de saúde e de vale alimentação pelas empresas 

Paralisação

José Aldenir/AgoraRN

Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto DataSenado revela que, 
dos 78% dos brasileiros com mais 
de 16 anos que possuem perfil em 
redes sociais, 87% estão preocupa-
dos com a divulgação de notícias 
falsas na internet.

Nesse sentido, 84% dos que 
usam ou já usaram redes sociais 
avaliam que a criação de uma lei 
de combate às fake news vai contri-
buir para a redução da quantidade 
de notícias falsas nessas platafor-
mas.

O levantamento foi conduzido 
entre os dias 9 e 11 de junho, por 
telefone, com 1.200 pessoas maio-
res de 16 anos, em todo o país.

Entre os principais resultados, 
a pesquisa mostra que três em 
cada quatro (76%) dos usuários 
de redes sociais concordam que, 
no ambiente virtual, fake news 
ganham mais visibilidade que notí-
cias verdadeiras, e quase nove em 
cada dez (93%) acreditam que as 
notícias falsas trazem riscos para 
a sociedade no momento atual de 

pandemia.
Para o senador Alessandro 

Vieira (Cidadania-SE), autor do PL 
das Fake News, o levantamento 
“confirma o amplo desejo da socie-
dade brasileira por uma legislação 
que combata a mentira e a desin-
formação nas redes sociais”. 

O texto pode entrar na pauta 
do Senado na próxima semana se o 
relator, Ângelo Coronel (PSD-BA), 
conseguir apoio ao seu parecer. 
Ele também é presidente da CPMI 
(Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito) das fake news do Con-
gresso.

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é o autor do PL das Fake News

Pesquisa revela que 84% da população 
apoia a lei de combate às fake news

Estudo

Roque de Sá / Agência Senado

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simpli-
ficada nº 2019-146118/TEC/LS0488, com prazo de validade até 27/04/2026, em favor do empreendi-
mento extração mineral de areia em uma área licenciada de 8,50 hectares, localizada na Fazenda Bom 
Jesus, Zona Rural do Município de Lajes/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplificada nº 2019-147025/TEC/LS0520, com prazo de validade até 15/06/2022, em favor do empre-
endimento extração mineral de saibro em uma área licenciada de 3,10 hectares, localizada na Fazenda 
Fontainha, Zona Rural do Município de Ruy Barbosa/RN. José 

Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

João Januário Sobrinho Fabricação ME. CNPJ: 11.148.062/0001-61, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Renova-
ção de Licença Simplificada, com prazo de validade até 17 de junho de 2026, em favor do empreendi-
mento de uma fábrica de sabão em barras, localizada na Granja São Francisco, sn, Zona Rural, Currais 
Novos/RN - CEP: 59.380-000. 

João Januário Sobrinho
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

LAMPIÃO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ 30.359.485/0001-75, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Operação (LO), com prazo de validade até 17/06/2026 em favor do empreendimento do 
ramo de oficina mecânica e comercialização e reposição de peças, acessórios, lubrificantes e serviços 
pertinentes ao ramo, localizada na Rua Agenor Xavier Pessoa, n° 845, Quadra 001, Lote 00009, Bairro 
Prefeito Jaime Batista, Angicos /RN.

EVALDO SOARES DE AZEVEDO NETO
Sócio Administrador / Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

POSTO MATHEUS LTDA, CNPJ: 05.514.527/0001-58, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação (LO) para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Av. Antônio 
Severiano da Câmara, nº 1419, Centro, João Câmara/RN.

WILSON ANDRÉ SILVA DE SOUZA
Sócio-Administrador

Pedido de Licença Simplificada

PUREZA - NATURAL DAY USE OPERADORES TURISTICOS LTDA, CNPJ: 36.766.031/0001-
03 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do 
Norte, IDEMA-RN, a Licença Simplificada – LS para Estrutura de Lazer localizada na R POVOADO 
NASCENCA, no 7 , Comunidade Catolé, Zona Rural, Pureza/RN km 183 da RN-064, s/n, Touros – RN 
CEP: 59.582-000. 

Igor Rafael Azevedo e Silva
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO
 
SEMIARIDO COMERCIAL AGRICOLA LTDA  CNPJ nº. 14.076.985/0001-43,torna público que re-

quereu ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de  Operação – LO, pra a atividade de Comércio e Armazenagem de Agroquímicos. Localiza-
do na RUA  TIRADENTES,   N 448,   loja 01, Bairro Centro, Mossoró/RN.

 
 Frederick Augusto Escóssia

Procurador    

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

VF GRANITOS LDTA, CNPJ: 04.834.740/0001-84, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de validade até 10/06/2026, 
em favor do empreendimento Mina Jacu para extração de Caulim, localizado no Sítio Jacu, Zona Rural 
do Município de Equador  – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 
848.075/2004.

MARIA DA LUZ DE FIGUEIREDO ROCHA
Sócio Administrador

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2020 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas no Estado do RN, no uso das prerrogativas que lhe conferem os 
artigos 12 a 19 do Estatuto, convoca todos os associados Contador e Técnico em Contabilidade como profissionais 
liberais, empregados e servidores públicos de sua base territorial, para participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de Junho de 2020, em primeira convocação às 15 h em primeira 
convocação, às 16 h em segunda convocação e às 17 h em terceira convocação com qualquer número de 
associados na sede do Sindicato, localizado na Praça André de Albuquerque, 4 – Cidade Alta – Natal-RN, para tratar 
da seguinte Ordem do Dia: a) Elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 a vigorar em 01 de junho 
de 2020; b) Autorizar a direção do SINDCONTRN, se frustradas as negociações instaurar dissídio coletivo, junto ao 
TRT da 21ª Região; c) Discussão e aprovação da Contribuição Assistencial voluntaria; d) Decretar Assembleia Geral 
Extraordinária permanente até o final das negociações.  

Natal, 20 de Maio de 2020 
RONALDO SANTOS DA CRUZ - Presidente 
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As exportações potiguares caí-
ram 19,6% de janeiro a maio deste 
ano em relação ao mesmo período 
do ano passado, segundo levan-
tamentodo Centro Internacional 
de Negócios da Federação das In-
dústrias do Rio Grande do Norte 
(Fiern). Ao longo do período, o Es-
tado somou US$ 115 milhões em 
exportações. 

O responsável técnico do Cen-
tro Internacional de Negócios da 
FIERN, Luiz Henrique Guedes 
explica que os produtos com maior 
valor exportados até maio são me-
lões, sal, combustíveis, melancias 
e tecidos de algodão. Segundo ele, 
as exportações desconsideram US$ 
47.3 milhões em itens extraordiná-
rios ocorridos em 2019. Caso esse 
valor fosse somado,  a redução das 
exportações subiria para 39,4%.

Ele acrescenta ainda que as ex-
portações de maio foram bastante 
reduzidas. “Desconsiderando os 
itens Extraordinários a queda foi 
de 59,8%, passando para 89,6% 
considerando o total da pauta em 
relação a maio de 2019. Em rela-
ção a abril a redução foi de 27,4%”, 
afi rma.

Em 2020, o Rio Grande do Nor-
te exportou 54 mil toneladas de me-
lão. O valor resultante do negócio 
foi de US$ 30,2 milhões. O produto 
liderou a pauta de exportação nos 
cinco meses do ano. No entanto, ao 
se comparar com o mesmo período 
de 2019, houve uma redução de 
39,1%. 

Um dos produtos que registram 
alta ao se comparar com 2019 foi o 

sal. Em 2020, o estado exportou 1 
milhão de toneladas, o dobro que 
no ano passado. O resultado fi -
nanceiro deste ano foi de US$ 21 
milhões. 

Na balança comercial as impor-
tações cresceram 5,1% e a corren-
te de comércio caíram 28,2% em 
relação a 2019, considerando os 
números totais, incluídos os extra-
ordinários. 

Rio Grande do Norte exportou 54 mil toneladas de melão nos cinco meses de 2020

Exportações potiguares caem 
19,6% em 2020, aponta Fiern
Vendas para mercado exterior registraram US$ 115 milhões em receitas 
para o Rio Grande do Norte; melões, sal, combustíveis lideram exportações

Crise

José Aldenir/AgoraRN

O governo pode registrar neste 
ano um rombo superior a R$ 800 
bilhões, admitiu o secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto Al-
meida. Em sua última estimativa 
ofi cial, o Ministério da Economia 
calculava um défi cit primário do 
setor público de R$ 708,7 bilhões 
em 2020. Hoje, Mansueto disse que 
uma projeção de rombo na casa dos 
R$ 700 bilhões seria “otimista”.

Economistas e a Instituição 
Fiscal Independente (IFI) do Sena-
do já projetam um défi cit até maior, 
passando dos R$ 900 bilhões. Dian-
te da situação das contas, Man-
sueto destacou a necessidade de 
manter o compromisso com o teto 
de gastos, mecanismo que limita 
o avanço das despesas à infl ação e 
hoje funciona como uma espécie de 
“superâncora” para sinalizar com-
promisso com o ajuste

Segundo o secretário, mudar a 
Constituição para fl exibilizar o teto 
“está fora de cogitação”. “Isso pode 
elevar juro, risco-país, aumentar 

período de restrição, carga tributá-
ria”, alertou.

Ele ressaltou que o teto de gas-
tos impede a manutenção de gastos 
emergenciais deste ano em 2021, a 
não ser que eles sejam incluídos no 
Orçamento e devidamente com-

pensados. Do contrário, seria preci-
so mudar a Constituição. 

O secretário disse ainda que a 
crise atual não é só de liquidez, é de 
solvência também.”Não sabemos 
quais empresas vão sobreviver”, 
encerrou.

Mansueto disse ainda que a crise atual não é só de liquidez, é de solvência também

Déficit pode passar de R$ 800 bi em 
2020, avalia Ministério da Economia

Crise

Marcelo Camargo/Agência Brasil

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 – SRP
OBJETO: Registro de preços objetivando a Aquisição futura e parcelada de fraldas para manutenção do Hospital 
Maternidade, Unidades Básicas de Saúde e Farmácia do Município de Tangará/RN, conforme as especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados 
através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando 
a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as 
seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 25/06/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 
08/07/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08/07/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 09h30min do dia 08/07/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL 
DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia 
no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado 
através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 18 de Junho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 – SRP

OBJETO: Registro de preços objetivando a Aquisição de suplementos alimentares para dietas de pacientes internados 
no Hospital Maternidade Santa Terezinha e pacientes cadastrados no Município de Tangará/RN, conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados 
através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando 
a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as 
seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 25/06/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 
08/07/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 08/07/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 13h30min do dia 08/07/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA 
DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL 
DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia 
no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado 
através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 18 de Junho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da DATANORTE – Companhia de Processamento de Dados 
do RN, convocados, nos termos do artigo 34 e 35, XXV, do Estatuto Social, à  reunião em 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará em sua Sede Social, na Praça Augusto 
Severo, 264/66, Ribeira, nesta Capital, no dia 29/06/2020, às 10:00 horas, em primeira 
convocação com número legal de acionistas, 1 hora após, em segunda convocação, 
instalar-se-á com qualquer número, a fim de decidirem sobre a ordem do dia: a) Destituição e 
instituição dos membros do Conselho de Administração; b) Aprovação do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos; c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Natal (RN), 18 de junho de 2020.
ROSÂNGELA MARIA FONSECA DE OLIVEIRA

Diretora Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001- 66, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplifi cada nº 2019-133400/TEC/LS0121, com prazo de validade até 29/04/2022, em favor do 
empreendimento extração mineral de saibro em uma área licenciada de 15.68 hectares, situada na 
Localidade Fazenda Laginha, Zona Rural do Município de Bento Fernandes/RN. 

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente
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exatuseconsultoria@gmail.com

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

A Fundação Ana Lima, braço 
social do Sistema Hapvida, fez 
uma doação limitada de hidroxi-
cloroquina para as operadoras do 
Sistema Hapvida. Desde maio, o 
Sistema disponibiliza a medicação 
para os pacientes que possuírem 
a prescrição médica para o uso da 
droga em casa.

A rede decidiu prescrever o me-
dicamento, de preferência logo aos 
primeiros sintomas. O paciente re-
cebe a droga gratuitamente mesmo 
que não esteja internado.

Segundo o presidente do Sis-
tema Hapvida, Jorge Pinheiro, a 
medida é uma forma de garantir a 
saúde dos clientes, evitando que a 
doença se agrave, pois as pessoas 
que tiverem indicação médica po-
derão realizar seu tratamento com 
as dosagens indicadas pelo médico 
nas próprias residências.

“A percepção clínica de nossos 
médicos é de que o uso da hidro-
xicloroquina, em associação com 
outras drogas, na fase inicial da 
doença, tem sido um elemento 
essencial para evitar a gravidade 
da Covid-19 em nossos pacientes”, 
detalhou Jorge Pinheiro.

A ação, ainda segundo Jorge 
Pinheiro, contribui para que a si-
tuação dos pacientes não se agra-
ve. “Quando ele se consultar com 

nosso médico em nossas unidades, 
e o médico entender que ele possui 
condições de fi car em casa e precisa 
da medicação, daremos acesso à 
hidroxicloroquina, já que muitos 
pacientes têm nos relatado difi cul-
dades de encontrar a medicação 
na rede farmacêutica do País como 
um todo. Já temos, no momento, 
tratamento para 20 mil pessoas, 
mas estamos trabalhando para 
ampliar essa quantidade”, explicou 
Pinheiro.

Entre os meses de maio e ju-
nho, o Sistema Hapvida contabi-

liza a marca de mais de sete mil 
altas de pacientes acometidos com 
a Covid-19 na rede própria em todo 
Brasil, de acordo com o último bole-
tim epidemiológico da marca. 

Atualmente, o Sistema Hapvi-
da conta com 39 hospitais, 194 clí-
nicas médicas, 42 prontos atendi-
mentos, 177 centros de diagnóstico 
por imagem e coleta laboratorial.

Em abril, o grupo de serviços 
em saúde também inaugurou uma 
moderna unidade hospitalar na ci-
dade de Mossoró, no Oeste do Rio 
Grande do Norte. 

Presidente do Sistema Hapvida, Jorge Pinheiro, endossa o uso da hidroxicloroquina

Hapvida vê sucesso da cloroquina 
durante a fase inicial da Covid-19
Presidente do Sistema Hapvida, Jorge Pinheiro, diz que a medida é uma 
forma de garantir a saúde dos clientes, evitando que a doença se agrave

Tratamento

MaxMídia

Depois de uma intensa batalha 
contra os sintomas da Covid-19, 
o médico Adelmaro Cavalcanti 
Cunha Júnior morreu na manhã 
desta quinta-feira (18), em um hos-
pital privado de Natal, onde estava 
internado.

Adelmaro Cavalcanti Júnior 
foi secretário de Saúde no governo 
Wilma de Faria, em 2008. 

O Sindicato dos Médicos do Rio 
Grande do Norte lamentou o fale-
cimento do Adelmaro Cavalcanti 
Cunha Júnior.

Ex-secretário de Saúde do 
Rio Grande do Norte, Aldemaro 
também foi presidente do Sinmed 
entre os anos de 1998 e 2001. “Dr. 
Adelmaro deixa sua contribuição 
nas lutas trabalhistas em defesa 
da classe médica e no desenvolvi-
mento da medicina do nosso Esta-
do”, aponta a entidade. Adelmaro Cavalcanti Júnior foi secretário estadual de Saúde em 2008

Médico potiguar Adelmaro Cavalcanti 
Júnior morre, aos 62 anos, em Natal

Luto

José Aldenir/AgoraRN
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REPRESENTATIVIDADE 
NORDESTINA E LGBTQIA+ 
NA LITERATURA E NA 
MÚSICA DE PEDRO RHUAS  

Nesta semana, 
o jovem escritor 
potiguar teve o 

livro “Enquanto eu 
não te encontro” 
vencedor de um 

prêmio realizado por 
um selo da editora 

Companhia das 
Letras. Em entrevista, 

Pedro fala sobre as 
principais inspirações 

e lutas que cercam 
a carreira de autor e 

cantor

Nathallya Macedo
Subeditora de Online 

  
Nascido em Mossoró, mas criado 

em várias cidades entre o Rio Grande 
do Norte e o Ceará. Foi assim que 
Pedro Rhuas, de 24 anos, passou a 
maior parte da vida. Também viveu 
por um ano e meio em Portugal, 
graças à uma bolsa de estudos da uni-
versidade – ele cursa jornalismo na 
UFRN. Quase um nômade, o jovem 
teve a oportunidade de conhecer e ex-
perimentar a arte nas mais variadas 
formas desde cedo. 

Os pais de Pedro são artistas de 
rua e participam de um movimento 
de cultura popular que leva entrete-
nimento para as pequenas cidades 
do interior há mais de 30 anos. A 
suspeita é de que a veia artística 
venha da família. “Cresci com perso-
nalidades fortes, o que me ajudou a 
entender minha própria identidade e 
a reconhecer minha voz como artista 
e pessoa que faz parte da comunidade 
LGBTQUIA+”, contou.   

Entre a literatura e a música, 
Pedro desenvolveu diversos trabalhos. 
O último, que já rende bons frutos, é 
o livro intitulado “Enquanto eu não te 
encontro”, lançado de maneira inde-
pendente pela Amazon (plataforma 
de streaming e comércio digital). O 
processo de escrita começou em 2016, 
de forma espontânea, e terminou com 
a publicação no dia 19 de março deste 
ano. “Foi um período necessário para 
que eu me enxergasse de outras ma-
neiras. Assim, transmito tais nuances 
e mudanças de perspectivas para o 
material”, revelou. 

O objetivo do potiguar era dar voz 
para as narrativas jovens e homoafe-
tivas, ambientadas no Nordeste. “Te-
mos um mercado editorial centrado 
no Sudeste. Percebemos, então, um 
certo apagamento de histórias nordes-
tinas. Eu captei essa invisibilidade e 

decidi trazer à tona, como resistência 
para gerar representatividade. Para 
dizer: ‘ei, a gente existe’. E é bonito 
demais”.    

“Enquanto eu não te encontro” 
traz Lucas, o personagem principal, 
em uma jornada de autoconhecimen-
to. Ele sai do interior e vai para a 
capital estudar. As difi culdades e os 
questionamentos recorrentes da vida 
jovem são os temas centrais da obra. 
Com anedotas típicas natalenses, o 
personagem percorre, de maneira 
sutil, enigmas vinculados a relaciona-
mentos.  

“Lucas não tem problemas em 
ser gay. A família já aceita. É uma 
fuga daquele clichê de entrave e 
difi culdade em ser quem é. Vejo 
como inspiração a minha vivência 
pessoal. Também sou gay e sou bem 
resolvido. Meus pais me amam como 
sou e isso nunca foi um problema, 
me apoiaram desde o primeiro dia”, 
relembrou. 

O reconhecimento da produção 
veio com um concurso da Editora 
Seguinte (selo jovem da Companhia 
das Letras). Premiado, o livro de 
Pedro fi cou em 1º lugar entre mais 

de 120 originais enviados. “Ganhei 
uma viagem para São Paulo. Lá, irei 
conhecer a editora e dialogar sobre a 
possível publicação da obra através 
dela. Isso tudo depois do isolamento 
social, claro. Mas já estou trabalhando 
na continuação da história. Quando 
chegar o momento, quero publicar a 
sequência”, comemorou.  

Aliado ao livro, um single de trilha 
sonora também foi lançado. “Fiz a 
composição para que ‘ilustrasse’ a 
narrativa. Esse é um dos meus dife-
renciais como artista: desejo sempre 
publicar um exemplar, ou um conto, 
acompanhado de uma canção que 
faça sentido”, evidenciou. “É um modo 
de unir as minhas duas carreiras, 
como cantor e autor”.  

MÚSICA 
Investindo na carreira musical, 

Pedro está usando os últimos dias 
para produzir um álbum autoral. 
“Tenho algumas músicas lançadas, 
mas o disco será diferente. É pop, 
porém irá abraçar as diversidades e 
os mais variados aspectos existentes 
na cultura. Pretendia apresentar as 
composições ainda em 2020, mas, pelo 
contexto de pandemia, resolvi adiar o 
lançamento para o próximo ano”.  

PLANOS 
“O Rio Grande do Norte precisa 

da apreciação da arte por ser local e 
não por ter uma validação de fora. 
Temos um potencial enorme, só 
precisamos de apoio. São produções 
genuinamente potiguares, o que é 
interessante para a criação de uma 
identidade cultural para o nosso 
estado. Pensando nisso, eu planejo 
fundar uma casa de imersão, como 
se fosse um retiro artístico. Com um 
estúdio disponível, além de oferecer 
ofi cinas e aulas para a comunidade. É 
um sonho que vai se tornar realidade 
em breve”, aspirou. 
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Rápido no gatilho
O senador do RN Jean 

Paul Prates (PT) não 
perdeu tempo e, já no dia da 
posse do novo ministro das 
Comunicações, o potiguar 
Fábio Faria, enviou ofício com 
sugestão para a retomada 
e consolidação do projeto do 
Centro Internacional dos 
Correios Ceint/RN, mais 
conhecido como “Hub dos 
Correios”.

HUB
“Assegurar o Hub dos 

Correios é importante 
porque os Correios se tornam 
clientes assegurados dos vôos 
de/para Natal”, justifi cou o 
parlamentar, lembrando que 
a estatal postal “detém 46% 
da logística do e-commerce 
nacional e internacional 
no Brasil”. “Isso atrairia 
também outros centros 
logísticos para cá”, disse ele.

MEIO CAMINHO
Prates acredita que, 

com um ministro norte rio-
grandense no comando dos 
Correios e a concessão do 
Aeroporto de Natal “sendo 
revista e renovada”, “estão 
postas condições propícias 
para se garantir um centro 
de logística de cargas aéreas 
para Natal/SGA, recuperando 
o projeto que estava pronto 
em 2016 e foi adiado em 
2017”.

ATENÇÃO PARA OS DETALHES
Deu no O Globo, sobre 

a Operação Anjo: “Com 
churrascos frequentes, casa 
onde Queiroz foi preso tinha 
cartaz do AI-5 e miniaturas 
de mafi osos”.

ESCONDERIJO
E veja a coincidência: o 

ex-PM foi encontrado num 
imóvel de Frederick Wassef, 
advogado de Flávio Bolsonaro 
e do pai, o presidente 
Bolsonaro. Que afi rmou 
publicamente pelo menos 
duas vezes que não fazia 
ideia de onde estava Queiroz.

PEGO PELA PALAVRA
Em entrevista à Globo 

News, Wassef disse que 
Queiroz não estava sumido. 
“Não existe essa frase que ele 
está sumido”, disse ele. “E 
onde ele está?”, perguntou a 
jornalista Andrea Sadi. “Não 
sei, não sou advogado dele”, 
respondeu.

NO CENTRO DO PODER
Falando nisso, o advogado 

que escondia Queiroz marcou 
presença na posse de Fábio 
Faria no Ministério das 

RÁPIDAS 
• Exportação de carne: Em 

telegrama, Itamaraty admite risco 
de barreira da China contra Brasil, 
segundo jornalista Jamil Chade.

• A morte do potiguar Nevaldo 
Rocha, um dos mais importantes 
empresários do Brasil, ontem, aqui em 

Natal, ganhou destaque nos principais 
jornais do País.

• A governadora Fátima Bezerra 
prestou homenagem a Nevaldo em 
suas redes sociais. E também uma 
emocionada despedida ao médico 
anestesista Adelmaro Cavalcanti, 
que faleceu nesta quinta vítima da 

covid-19.
• Deu em Ricardo Kotscho: 

“Apareceu o Queiroz, mas agora 
quem sumiu foi Bolsonaro. São três 
horas da tarde desta quinta-feira e, 
desde a prisão de Queiroz, no começo 
da manhã, até agora ninguém viu 
nem ouviu Bolsonaro”.

Comunicações, nesta quarta, 
no Palácio do Planalto.

SAIU
A saída de Abraham 

Weintraub do Ministério da 
Educação foi comemorada 
por parlamentares do RN. 
Como o deputado federal 
Rafael Motta, que lembrou 
do “último malfeito” do 
agora ex-ministro: a 
revogação de portaria que 
estabelecia a política de 
cotas na pós-graduação. “Sai 
reafi rmando a involução que 
foi sua gestão à frente da 
pasta. Espero que o próximo 
ministro leve a sério o MEC 
e a sua relação direta com 
o futuro do país”, avaliou 
Motta.

TARDE
A deputada federal 

Natália Bonavides 
também festejou a saída de 
Weintraub da Educação. “Já 
vai tarde!”, escreveu ela. “O 
pior ministro da Educação 
deixa o Ministério. Não 
que tenha sido ministro de 
verdade”, opinou.

DÚVIDA
A parlamentar petista 

ainda falou sobre a 
preocupação com o futuro 
da Educação na gestão 
Bolsonaro, levando em 
consideração o que tem 
passado por lá. “A questão 
é: virá algo pior, como 
quando Vélez foi trocado por 
Weintraub? Ou fi caremos 
sem, como na Saúde?”.

CENÁRIO AQUECIDO
O mercado de educação 

básica no Brasil está bem 
aquecido com muitas fusões 
e aquisições em todo o 
país. E uma das maiores 
negociações recentes foi 
feita pela Inspira Rede de 
Educadores que entrou 
com cotas societárias em 
duas grandes escolas 
no Rio Grande do Norte 
(Over Colégio e Curso e 
Contemporâneo) e agora 
pretende acelerar a 
expansão na região.

CRESCENDO
Dirigida pelo seu 

fundador, o professor André 
Aguiar, a Inspira deu início 
a expansão nordestina 
com três unidades do Over 
anunciadas no fi nal de 
2019: João Pessoa, Mossoró 
e Natal, com uma nova 
unidade em Ponta Negra. 
O trabalho de expansão no 
Nordeste será comandado 
pelo professor Carlos André, 
diretor do Over.

Deputado estadual Gustavo Carvalho já em clima junino para a sessão remota da Assembleia Legislativa
nesta quinta-feira. Mas o assunto da pauta era sério: compra de respiradores e Consórcio Nordeste

Advogada e publicitária Janine Faria numa
superprodução para a posse do irmão Fábio Faria
no Ministério das Comunicações

Vereador Júlio César Júnior de Andrade, fi lho do 
ex-vereador Adão Eridan, tomou posse nesta quinta 
para ocupar a vaga deixada por Carla Dickson
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gravações da novela “Amor Sem Igual” 
voltam em agosto na Record

Em conversas com a Casablanca, a Record 
prepara a volta das gravações de “Amor Sem 
Igual” para agosto. Os atores, nesses próximos 
dias, serão chamados e informados de todos 
os protocolos, um conjunto de ações que visa a 
tranquilidade e bem-estar de todos.

Proprietários de locações, como o sítio 
do personagem Miguel (Rafael Sardão), 
Universidade, Delegacia e outras, já foram 
procurados para saber de algum impedimento. 
Não havendo, a data será mantida. Falta um 
mês de trabalhos para encerrar as gravações.

Sobre “Gênesis”, ainda nada foi fi xado.  A 

novela tem muitas externas para completar a 
etapa do Marrocos e para isso será necessária 
uma autorização do governo marroquino. Por 
aqui, a Casablanca está trabalhando nos efeitos 
especiais da Criação, da Batalha no Céu com 
Lúcifer sendo lançado na Terra, da Torre de 
Babel, da Arca de Noé e o Dilúvio.

Assim como a dramaturgia, outros setores 
da Record estão no aguardo dos protocolos, para 
o retorno das atividades.

(Bárbara França vive Fernanda, 
personagem que abraça causas humanitárias, 
em “Amor Sem Igual” / crédito Blad Meneghel)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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APERTEM OS CINTOS
A empresa Rio Motorsports, 

que sempre se apresentou entre 
as principais interessadas na 
compra do Fox Sports, entrou 
na Justiça com pedido de 
impugnação da fusão com a 
ESPN.

A alegação é que a Disney, 
ao não fornecer todos os dados, 
atrasou e comprometeu o processo 
de venda. Caso será analisado.

APRESENTAÇÃO
A Rio Motorsports venceu a 

licitação para a construção do 
autódromo do Rio de Janeiro e 
adquiriu direitos de transmissão 
da MotoGP no Brasil, a 
partir deste ano, além de ser 
responsável pela sua realização a 
partir de 2022.

A direção da empresa, diante 
dessas iniciativas, também se 
interessou em ingressar no campo 
da mídia esportiva, através do 
Fox Sports.

GATO NO TELHADO
Existem comentários muito 

fortes sobre o lançamento de um 
novo produto do jornalismo do 
SBT, “SBT News”, em agosto. 
Que um estúdio especial em 
Brasília será preparado para 
isso.

Consultada, a sua direção, em 
São Paulo, não confi rma. Mas...

NOTURNOS
O Canal Brasil conseguiu 

concluir as gravações, grande 
parte delas em Santos, da série 
“Noturnos”, em parceria com a 
produtora A Fábrica.

E já projeta a sua exibição 
para o próximo semestre.

DETALHE
A série “Noturnos” tem 

adaptações de poemas e contos 
curtos de Vinicius de Moraes num 
gênero surpreendente: o terror.

E o elenco reúne nomes 
como Marjorie Estiano, Andrea 
Marquee, Ícaro Silva, Rafael 
Losso e Vaneza Oliveira.

Estreia
Acontece nesta sex-
ta-feira a estreia da 
segunda temporada 
da série “Coisa Mais 
Linda” na Netfl ix.
Elenco liderado por 
Maria Casadevall, 
Mel Lisboa e Pathy 
Dejesus.

Divulgação
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A DÚVIDA
A informação continua sendo a mesma: só a partir de segunda-

feira, cumprindo um prazo combinado com a Rede TV!, Mariana 
Godoy deverá anunciar seu próximo passo.

É certo também que será na Band, no jornalismo ou na 
apresentação do “Aqui na Band”.
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O departamento médico do 
ABC oficializou nesta quinta-feira 
(18) posição contrária à volta das 
atividades do futebol neste mo-
mento. A diretoria pretende retor-
nar as atividades a partir de 1º de 
agosto.

O departamento se antecipou 
ao Governo do Estado,  que pode 
encerrar o decreto de isolamento 
no próximo dia 24. “O Departa-
mento Médico do ABC, contrain-
dica o retorno das atividades pelo 
menos pelos próximos 45 dias. 
Aguardamos a liberação dos órgãos 
de saúde”, aponta.

Segundo os médicos do clube, 
caso a direção do ABC opte pelo 
retorno aos treinos, a data estipu-
lada será o dia 1º de agosto. Além 
disso, o departamento orienta a 

testagem de todos os atletas, fun-
cionários e familiares no período 
entre 25 e 26 de julho. “O ABC 
aguarda e se prepara para a volta 
aos gramados, porém a nossa prio-
ridade é a segurança das vidas de 
todos os que fazem o futebol. Nosso 
esforço e planejamento segue no 
sentido de fazer um clube cada vez 
mais forte”, traz a nota assinada 
pelos médicos Roberto Vital, Fábio 
Freire e Rodrigo Braga. 

A expectativa é que a Copa do 
Nordeste volte na segunda quin-
zena de julho, o que vai obrigar o 
elenco alvinegro viajar para a cida-
de sede e treinar 15 dias antes de 
enfrentar o CSA em jogo decisivo. 
A última partida partida aconteceu 
em 14 março, quando o ABC ven-
ceu o Imperatriz por 4 a 3. Departamento médico do ABC descartou qualquer volta das atividades do futebol no atual momento da pandemia

Departamento médico do ABC defende
retomada de treinos apenas em agosto
Três médicos do clube se posicionam contra retorno do futebol por pelo menos 45 dias e recomendam ampla testagem 
da comissão técnica, funcionários, atletas e até familiares dos jogadores; Clube está longe dos campos desde 14 de março

Posição

José Aldenir/AgoraRN

O governo federal decidiu assi-
nar a medida provisória que permi-
te a flexibilização dos contratos dos 
jogadores de futebol com os clubes 
até 31 de dezembro. A assinatura 
do presidente da República Jair 
Bolsonaro faz com que um trecho 
da Lei Pelé sofra alteração e as 
equipes possam firmar contratos 
com os atletas de apenas 30 dias - a 
lei determina que o vínculo mínimo 
seja de 90 dias.

A ideia do governo é ajudar os 
clubes na luta contra a crise em ra-
zão do novo coronavírus. Na última 
quarta-feira, a Câmara dos Depu-
tados já havia aprovado a proposta 
que paralisa, no decorrer da pan-
demia de covid-19, os pagamentos 
das parcelas devidas pelos times 
ao Programa de Modernização da 
Gestão e de Responsabilidade Fis-
cal do Futebol Brasileiro (Profut).

Em relação à MP que flexibiliza 
o contrato dos jogadores seria as-
sinada na quarta-feira, mas só foi 
feita na quinta-feira (18).

A cerimônia de posse de Fábio 
Faria foi prestigiada pelo presiden-
te do Flamengo, Rodolfo Landim, 
e pelos jogadores Felipe Melo, do 
Palmeiras, e Alexandre Pato, do 
São Paulo. Eles foram cumprimen-
tados nominalmente por Bolsonaro 

em sua fala. O chefe do Executivo 
defendeu que as torcidas se unam 
pela “democracia e liberdade do 
País”. Desde o início de junho, in-
tegrantes de torcidas organizadas 
têm feito atos contra o governo.

, A MP também mexe com as 
negociações dos direitos de trans-
missão das partidas. A partir de 
agora, os clubes mandantes têm 
o direito de arena sobre a partida. 
Isso significa que um clube pode 
negociar com uma emissora de TV 
para que seus jogos como mandan-

tes sejam transmitidos, mesmo que 
o adversário tenha acerto com uma 
outra emissora. Por exemplo: os 
jogos do Flamengo no Campeona-
to Carioca não estão passando na 
TV porque o time rubro-negro não 
entrou em acordo com a Rede Glo-
bo. Se acertar, por exemplo, com a 
Turner, os duelos como mandante 
poderão passar nos canais do Es-
porte Interativo. Atualmente, uma 
emissora só pode transmitir uma 
partida se tiver acordo com os dois 
clubes que vão jogar. 

Ideia do governo é ajudar os clubes na luta contra a crise em razão da Covid-19

Bolsonaro assina MP que permite 
atletas terem contrato de um mês 

Lei Pelé

Adriano Machado / Reuters

O Chelsea ainda nem voltou a 
jogar após a retomada do Campeo-
nato Inglês - isso será neste domin-
go contra o Aston Villa, fora de casa 
-, mas já está pensando na próxima 
temporada O clube de Londres 
anunciou nesta quinta-feira (18) 
a contratação do atacante alemão 
Timo Werner junto ao RB Leipzig, 
atual terceiro colocado do Campeo-
nato Alemão e classificado às quar-
tas de final da Liga dos Campeões 
da Europa.

Os valores envolvidos na nego-
ciação não foram reveladas pelos 
dois clubes, mas a imprensa inter-
nacional especula um valor entre 
50 e 60 milhões de euros (entre R$ 
300 e R$ 361 milhões) pelo jogador 
de 24 anos, que já defendeu a sele-
ção da Alemanha em 29 partidas e 
marcou 11 gols.

“Não tomei esta decisão contra 
o Leipzig, mas pelo meu sonho de 
um dia jogar no Campeonato In-
glês, o mais forte do mundo. Agora 
posso fazer isso com um clube Top 
europeu. Estou muito entusiasma-
do”, explicou Timo Werner em um 
comunicado oficial divulgado pelo 
Chelsea.

“Eu gostaria de agradecer ao 
RB Leipzig, o clube e os torcedores, 
pelos quatro fantásticos anos que 
tivemos. Vocês sempre vão estar no 
meu coração. Agora, estou ansioso 

pela próxima temporada com meus 
novos companheiros de equipe, 
meu novo técnico, e claro, com os 
fãs do Chelsea. Juntos temos um 
futuro de sucesso pela frente”, dis-
se o atacante.

A nota do clube londrino desta-
ca o atacante como “um dos mais 
temidos jovens atacantes da Euro-
pa”, enquanto que a diretora Mari-
na Granovskaia lhe desejou “tudo 
do melhor” até ao final da atual 
temporada. “Timo Werner tem 
essa rara mistura de ser jovem, 
empolgante, e ao mesmo tempo já 
estabelecido na carreira, testado 
em um ambiente exigente do fute-
bol. Nós mal podemos esperar pra 
ter o Timo aqui com a gente. Mas 
até lá nós desejamos a ele e ao RB 
Leipzig toda a sorte”, encerra.

Chelsea anuncia a contratação 
do atacante Timo Werner

Mercado

Timo Werner: 60 milhões de euros
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