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Ilustradora
potiguar retrata 
saudades do mar

TJ dá 10 dias para 
Ezequiel se pronunciar 
sobre suspensão de CPI

TCU pede que Moro 
explique trabalho
após saída do governo

Ariel Guerra, natalense de 25 
anos, representou em uma 
ilustração as recordações já 
nostálgicas de Ponta Negra

Assembleia decidiu suspender 
os trabalhos da CPI por causa 
da pandemia. Presidente da 
Casa terá de se explicar

Ministério Público pediu 
que salário do ex-ministro 
seja cortado já que ele está 
exercendo atividade
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Girão nega ter 
financiado atos

Pandemia dificulta 
acesso a empregos

Sem São João, RN vai 
perder R$ 94 milhões

Procuradoria-Geral da República 
apontou que deputado teria usado 
verba de gabinete para divulgar 
atos antidemocráticos

No Rio Grande do Norte, segundo 
nova pesquisa do IBGE, taxa de 
desocupação foi de 12,3% em maio. 
Mais de 170 mil buscam emprego

Estimativa é de que a economia 
de todo o Nordeste perdeu 
R$ 1 bilhão sem as festejos em 
Pernambuco, Paraíba, RN e Bahia
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RN ainda “está chegando” ao pico da pandemia, 
afirma Fátima, em 1ª aparição na coletiva diária
Governadora do RN participou pela primeira vez de coletiva de imprensa e afirmou que Estado é atingido por crise mundial de falta de 
medicamentos, equipamentos, insumos e também de recursos humanos. Número de óbitos confirmados chegou a 814 nesta quarta

Demis Roussos / Governo do RN

STF proíbe estados e 
municípios de cortar 
salário de servidores
Governo Federal defendia
que a redução salarial permitiria 
a redução dos gastos com 
folhas de pagamento

Posicionamento 12

Prefeitura do Natal pede à Justiça para 
tornar ilegal paralisação dos rodoviários
Ação judicial pede a retomada, em caráter de urgência, de 43,27% da frota de ônibus. Trabalhadores do transporte urbano 
iniciaram greve há quatro dias. Prefeitura pede que seja imposta multa de R$ 300 mil por dia de descumprimento da decisão
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Com 46% da atividade 
econômica em funcionamento, 
a despeito da brutal queda 
de demanda, os empresários 
resolveram dar um ultimato à 
governadora Fátima Bezerra e 
ameaçam entrar na Justiça se 
necessário for.

A reivindicação da forma 
em que foi posta é justa, mas 
não é racional. A pressão vem 
de setores mais qualifi cados 
do comércio e serviços, de um 
lado, e do segmento popular, 
que se viu obrigado a fechar 
os quiosques de rua depois de 
protagonizarem recorrentes 
aglomerações.

Experiências como a de 
Florianópolis, a primeira, e 
Curitiba, a última, mostraram 
que a abertura precipitada 
não funcionou. É bem verdade 
que o inverno no Sul do País, 
bem mais rigoroso do que o 
nosso, agravou a situação dos 
contágios por lá.

Não devemos nos 
esquecer, contudo, que aqui 
também há uma temporada 
em que as viroses atacam, 
encontrando precárias 
estruturas de saúde pública, 
problemas agora bastante 
agravado pela Covid 19.

A pressão das lideranças 
empresariais locais é 
justifi cável, mas não contribui 
para solucionar o problema e 
apenas coloca mais pressão nos 
ombros do governo estadual, 
a quem caberá a decisão 
fi nal sobre a fl exibilização 
aguardada para a próxima 
segunda-feira e, é claro, o ônus 
se tudo der errado.

Que o sistema já entrou em 
colapso, não resta qualquer 
dúvida. A aposta do governo 
estadual de que as pessoas 
acatariam minimamente a 
necessidade de um isolamento 
social acima de 60%, não 
aconteceu.

Agora, todos querem 
saber quando voltarão 
à vida normal sem se 
perguntar o que farão quando 
precisarem de um hospital 
para necessidades mínimas, 
intercorrências normais da 
vida, e não tiverem.

A pandemia do novo 
coronavírus, ao que parece, 
está testando ainda mais nossa 
capacidade de organização e 
solidariedade em tempos de 
guerra.

É sempre bom saber quando uma autoridade, seja ela qual 
for, é atenta para as demandas da sociedade. É o caso do 
ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. 

Após ser criticado por andar desatento quanto ao Rio Grande do 
Norte, o ministro tratou de desenvolver uma agenda no Estado. 
Meia boca, diga-se de passagem. Ou, como diria o matuto: só para 
constar. Mas já é um começo.

Nesses dias, este espaço editorial trouxe análise, reavivando o 
fato de que o Rio Grande do Norte teve seis ministros – contando 
com os dois atuais, além de Rogério, o das Comunicações, Fábio 
Faria – mas que nenhum deles deixou, até agora, em sua passa-
gem pela Esplanada dos Ministérios, marca profunda de desenvol-
vimento para o Estado, traduzida na forma de grande obra, como 
porto, rodovia, ferrovia, etc., a exemplo de Pernambuco, Ceará 
e Bahia. Nesses estados, além de portos e rodovias pujantes, o 
próprio Rogério anunciou, nesta semana, a retomada da ferrovia 
Transnordestina, que liga os portos de Suape (PE) a Pecém (CE), 
passando próximo à fronteira do Rio Grande do Norte, mas sem 
conectá-lo.

Quanto a Rogério, ele até se esforçou em criar uma agenda 
positiva, mas os números falam por si. Enquanto administra um 
orçamento bilionário, para o RN se destina pequenas obras em 
barragens e reformas de açudes. O máximo que alcançou até agora 
foi um repasse para a obra da barragem de Oiticica. Nada demais, 
tendo em vista que a obra preexistia e que qualquer político no lu-
gar poderia liberar os recursos. O RN espera muito mais dos seus 
ministros. Para que se façam dignos de serem nossos representan-
tes em Brasília.

EDITORIAL
redacao@agorarn.com.br

redacao@agorarn.com.br      

A AGENDA ACANHADA 
DE ROGÉRIO NO RN

PRESSÃO 
PELA VOLTAEXEMPLO DE CURITIBA

Com o surto de Covid-19 
controlado, Curitiba relaxou 
as regras de isolamento em 20 
de maio. Agora, porém, casos 
da doença quintuplicaram e 
o sistema de saúde da capital 
paranaense está no limite.

EXEMPLO DO RN
No RN, o surto não está 

controlado. Mas, ainda assim, 
empresários que vivem no 
conforto do lar e não vivenciam 
o dia a dia do sistema público 
de saúde querem a todo 
custo reabrir as atividades 
econômicas.

POSIÇÃO DE FÁTIMA
Nesse meio tempo, a 

governadora Fátima Bezerra 
(PT) optou pelo enfrentamento 
da pressão dos poderosos, 
mantendo o isolamento social, 
aconselhada pelo Ministério 
Público e pelo Comitê 
Científi co.

SETOR PRODUTIVO
Apesar disso, a governadora 

está ciente das difi culdades 
e entende os anseios do setor 
econômico. “Reconhecemos a 
necessidades do setor produtivo 
e do emprego, mas temos que 
cuidar da vida em primeiro 
lugar”, disse ela ontem, em 
coletiva presencial no Centro 
Administrativo.

VITÓRIA
Digno de registro a vitória 

do setor de transportes sobre 
governo e prefeitura; redução 
de impostos, a despeito de 
dívidas seculares do setor com 
a sociedade, como abertura 
da caixa preta de receitas 
e despesas e realização da 
licitação, mostra que a vitória, 
justa ou injusta, pertence ao 
vencedor.

GRUPO
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> Hoje, 25 de junho, é 
Dia do Cotonete e Dia do 
Imigrante.

>> Nesta data, em 1950 - 
há 70 anos - iniciava o confl ito 
armado entre a Coreia do Norte 
e Coreia do Sul.

>> Nesta quinta, às 14h30, 
a UFRN realiza workshop 
Propriedade Intelectual e 
inovação, com exibição no 
Google Meet.

>> O Sistema Faern/Senar 

organiza live sobre política 
de resíduos, hoje, às 14h30, 
no YouTube Agro Forte Brasil 
Forte.

>> A TV Universitária 
transmite, às 15h, entrevista 
sobre matemáticos de previsão 
e análise epidemiológica.

>> A ABMCJ-RN elabora, 
em seu Instagram, live sobre 
a participação das mulheres 
na magistratura. Será hoje, às 
16h.

>> Em 1988, há 32 anos, 
foi fundado o Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB).

>> O Instituto dos 
Advogados Potiguares 
discutem a atuação do 
supremo. Nesta quinta-feira, 
às 17h, no YouTube do 
Instituto.

>> O CDL Mossoró exibe, 
no seu Instagram, conversa 
com a temática “Ferramentas 
de Marketing Digital”. Será 

hoje, às 19h.
>> O Sebrae RN transmite, 

às 19h, no seu YouTube, 
conversa sobre a experiência 
de um hackaton dentro de 
casa.

>> O Sesi RN continua suas 
aulas gratuitas no YouTube. 
Hoje, às 19h, a matéria será 
Biologia.

>> Em 2009, há 11 anos, 
morria Michael Jackson. O Rei 
do Pop tinha 50 anos.

Notas&Informes
AUXÍLIO

O deputado federal Walter 
Alves, presidente do MDB no 
RN, subscreveu nota nacional 
do partido, defendendo 
a prorrogação do auxílio 
emergencial no valor de R$ 600 
por mais dois meses. “Mesmo 
nas cidades em que o comércio 
reabriu, famílias precisam se 
recuperar fi nanceiramente”, 
disse.

INÍCIO DE TESTES
Uma vacina para covid-19 

desenvolvida pela universidade 
britânica de Oxford começa a 
ser testada em profi ssionais de 
saúde em São Paulo. Apesar de 
o Brasil receber os testes, se o 
governo Bolsonaro não assinar 
o acordo com a universidade 
britânica, o país poderá fi car no 
fi nal da fi la de prioridades para 
a compra da vacina, caso a sua 
efi cácia seja comprovada.

TRUMP CAI
O candidato democrata 

às eleições presidenciais de 
novembro, Joe Biden, assumiu 
uma ampla liderança em 
relação ao presidente Donald 
Trump na corrida eleitoral de 
2020, principalmente após a 
resposta do atual presidente, 
considerada incompetente à 
pandemia do novo coronavírus, 
de acordo com a primeira 
pesquisa nacional feita neste 
ano pelo jornal The New York 
Times e o Siena College.

PEITADA
O prefeito Álvaro Dias 

(PSDB) não só peitou o 
Ministério Público, ao não 
seguir sua recomendação para 
não fazer teste em massa no 
Ginásio Nélio Dias, na Zona 
Norte, como foi pessoalmente 
participar do primeiro dia de 
testes.

OPINIÃO DO NÚMERO 1
“Estávamos errados e era cedo demais para fazer o torneio”. Frase 

do tenista sé rvio Novak Djokovic, lamentando os casos de Covid-19 
entre participantes do torneio que promoveu nos ú ltimos dias. O 
tenista número 1 do mundo disse que errou ao realizar a competição 
com torcida, e sem cuidados de distanciamento. Djokovic e sua esposa, 
Jelena, testaram positivo para a doenç a.

“ “Se amanhã eu precisar convocar a imprensa 
para anunciar o fechamento da cidade, faço 
sem o menor constrangimento”
Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte, sobre
explosão de número de casos de Covid-19
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, expli-
cou nesta quarta-feira (24) que a 
estratégia do Governo do Estado 
para ampliar a rede assistencial 
para pessoas infectadas com o novo 
coronavírus tem sido a abertura de 
leitos de forma descentralizada, em 
vez da construção de um hospital 
de campanha – algo cobrado por 
entidades e políticos como o prefei-
to de Natal, Álvaro Dias.

Segundo Fátima, até agora fo-
ram abertos 390 leitos para aten-
der pacientes com a Covid-19 e há 
a previsão de abertura de mais de 
70 leitos por todo o Estado. Até fim 
do mês de junho, serão abertas 
mais 20 unidades de tratamento 
intensivo no Hospital João Macha-
do, em Natal; outras 17 vagas em 
Pau dos Ferros, sendo 11 UTIs e 6 
leitos clínicos; dois leitos UTI em 
Caicó e 10 UTIs e 6 leitos clínicos 
em Assu.

Em Mossoró, afirmou Fátima, 
foram abertos 5 leitos recentemen-
te e há previsão de novos leitos até 
dia 30 no Hospital São Luiz, assim 
como no Hospital Pedro Germano, 
em Natal. Em Guamaré será aber-
ta mais uma UTI, enquanto que, 
no Hospital Belarmina Monte, em 
São Gonçalo do Amarante, há 5 
UTIs e deverão ser abertas mais 
5. Nas cidades de João Câmara e 

Santo Antônio, está em curso a 
instalação novos leitos UTI e de 
retaguarda para pacientes da Co-
vid-19.

“O Governo presta contas todo 
dia do trabalho que faz na execução 
do plano de contingência para a Co-
vid. Nosso objetivo é dar respostas 
à população neste momento aflitivo 
no RN, no Brasil e no mundo”, afir-
mou a governadora, ao participar 
pela primeira vez da entrevista 
coletiva diária do Governo do RN 
para atualização das ações de en-
frentamento à pandemia.

Fátima Bezerra lembrou que 
há uma crise mundial de falta de 
medicamentos, equipamentos, 
insumos e também de recursos 
humanos. “Reafirmo que todos os 
esforços e recursos que recebemos 
e dispomos estão disponibilizados 
no portal da transparência, seja em 
recursos próprios, do governo fede-
ral, de doações. E a principal des-
tinação é para UTIs e contratação 
de pessoal. Já contratamos mais de 
3 mil profissionais e empenhamos 
R$ 100 milhões para garantir à po-
pulação o direito de ter atendido e 
de sobreviver”.

ISOLAMENTO E
PICO DA PANDEMIA

A governadora disse que a 
prorrogação de medidas restriti-

vas foi necessária. O adiamento do 
início da retomada das atividades 
econômicas, para dia 1º de julho, 
segue recomendações do Comitê 
Científico de especialistas e dos Mi-
nistérios Público Estadual, Federal 
e do Trabalho. “Estamos chegando 
ao pico da pandemia e precisamos 
conter a propagação. No Brasil e 
no mundo, vários estados e cidades 
que fizeram abertura tiveram que 
recuar e retomar as medidas restri-
tivas”, registrou.

O questionamento judicial da 
prorrogação das medidas pelo se-
tor produtivo é considerado normal 

pela chefe do Executivo estadual. 
“Nossa proposta de retomada das 
atividades econômicas foi apresen-
tada pelo setor produtivo e é em-
basada no conhecimento científico. 
Espero que a Justiça mantenha a 
prorrogação como determina nosso 
decreto. Reconhecemos a neces-
sidades do setor produtivo e do 
emprego, mas temos que cuidar da 
vida em primeiro lugar”.

Fátima colocou que os esforços 
para mitigar a pandemia não de-
vem ser só do Governo estadual, 
mas dos demais poderes e dos mu-
nicípios, através de suas prefeitu-

ras. “É preciso cumprir os decretos 
e o Pacto pela Vida para conter a 
propagação do vírus, ampliar o 
isolamento social e reduzir a pres-
são por leitos para retomarmos as 
atividades econômicas e sociais. 
O momento ainda exige cautela, 
precisamos de união, solidarieda-
de, e que a população compreenda. 
Não temos vacina ainda. Estamos 
há mais de 90 dias com medidas 
restritivas, que exigem sacrifícios, 
mas estamos perto de atravessar a 
fase mais aguda da pandemia. Por 
isso a necessidade de nos integrar-
mos ao Pacto pela Vida. O retorno 
às atividades normais depende do 
recuo da taxa de transmissibilida-
de e da ocupação de leitos críticos”.

DADOS
O Rio Grande do Norte bateu 

um recorde nesta quarta-feira (24) 
no número de mortes por corona-
vírus confirmadas. Em 24 horas, 
foram 64 óbitos, elevando o total do 
Estado para 814.

Além disso, o Estado confirmou 
1.769 casos confirmados, elevando 
o total para 21.844. Há 99 óbitos 
em investigação.

A taxa de ocupação de leitos é 
de 100% na região Oeste, 83,3% 
Pau dos Ferros, 95,4% na Grande 
Natal, 96% no Seridó e 100% em 
Guamaré.

Governadora do RN, Fátima Bezerra, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira

Fátima diz que RN ainda “está chegando” 
ao pico da pandemia do novo coronavírus
Governadora do RN participou pela primeira vez de coletiva de imprensa e afirmou que Estado é atingido por crise 
mundial de falta de medicamentos, equipamentos, insumos e também de recursos humanos. Óbitos chegaram a 814

Coronavírus

Demis Roussos / Governo do RN

O deputado federal General 
Girão (PSL-RN) negou que te-
nha financiado manifestações 
antidemocráticas através de seu 
gabinete na Câmara dos Depu-
tados. Em nota publicada nesta 
quarta-feira (24), a assessoria do 
parlamentar afastou a suspeita 
e criticou as recentes diligências 
autorizadas pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), no âm-
bito do inquérito que investiga os 
atos que pediram medidas como 
o fechamento do Congresso ou do 
Supremo.

Nesse inquérito, Moraes 
determinou a quebra do sigi-
lo bancário de Girão e outros 

parlamentares apontados como 
possíveis financiadores dos atos. 
A Procuradoria-Geral da Repú-
blica registra que o deputado do 
RN usou verba de gabinete para 
divulgar manifestações em suas 
redes sociais. O trabalho teria 
sido feito pela Inclutech Tecnolo-
gia, empresa contratada pelo ga-
binete de Girão na Câmara entre 
março e maio deste ano.

Segundo a assessoria de Gi-
rão, a Inclutech prestou os servi-
ços para os quais foi contratada: 
a criação da logomarca do depu-
tado, a elaboração e manutenção 
de um site oficial do mandato e 
a elaboração de relatórios diá-
rios de notícias. “Todas as con-

tratações foram realizadas em 
absoluto respeito às leis e à ética 
que sempre marcaram a vida do 
General Girão”, afirma a nota.

O deputado do PSL reitera 
que que não financiou nenhu-
ma manifestação, “muito menos 
‘antidemocrática’”, e que não 
concorda com medidas extremas 
como o fechamento do Supremo 
Tribunal Federal ou de “even-
tual quebra da normalidade 
democrática”. Segundo Girão, 
as manifestações das quais ele 
participou foram “democráticas, 
ordeiras, pacíficas e legais”.

A nota afirma, ainda, que 
as “insinuações” apontadas no 
inquérito configuram o que Gi-

rão chama de “arbitrariedade e 
totalitarismo”. Ele afirma que a 
investigação em curso no Supre-
mo atenta contra o princípio da 
liberdade de expressão – embora 
o que esteja sendo investigado 
seja o financiamento a possíveis 
atos antidemocráticos.

O deputado evoca o artigo 53 
da Constituição, segundo o qual 
“deputados e senadores são in-
violáveis, civil e penalmente, por 
quaisquer de suas opiniões, pala-
vras e votos”. Também na nota, 
Girão cobra um pronunciamento 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), em repúdio à investigação 
contra os parlamentares. Deputado federal General Girão (PSL)

Deputado General Girão nega que
tenha financiado atos antidemocráticos

Nota
Michel Jesus / Câmara dos Deputados
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), confi rmou 
para esta quinta--feira (25) a votação da “lei das fake news” 
ou “Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transpa-

rência na Internet”. O detalhe é que, nesta quarta, a menos de 24 
horas dessa votação que Alcolumbre chamou de “histórica”, não ha-
via nem sequer existia o relatório fi nal com o texto, que deverá ser 
votado, sem qualquer debate com a sociedade. Há indícios de que 
o texto a ser votado sem discussão, a pretexto de combater crimes 
como fake news, tenta limitar a liberdade de expressão. É preciso 
mesmo combater a desinformação e as mentiras, aliás muito co-
muns entre políticos, mas não se pode violar direitos fundamentais. 
Controlar a internet é uma antiga fantasia de políticos e governan-
tes, da esquerda à direita. Nos EUA, Donald Trump já ameaçou fazer 
isso. A Associação Brasileira de Internet (Abranet), de mais de 300 
empresas, manifestou em nota sua apreensão com o texto que não 
se conhece.

Senado vota ‘lei das fake 
news’ sem discutir projeto

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

FEDER PISOU NA BOLA
No Planalto, pegou muito 

mal a entrevista de Renato 
Feder, secretário de Educação 
do Paraná ao Jornal Nacional. 
Estabeleceu a dúvida sobre 
sua escolha para ministro 
da Educação. “Ele colocou 
a cabeça de fora demais” ao 
falar um veículo que o governo 
considera “de oposição”.

MEU PIRÃO PRIMEIRO
O Supremo fi nalmente 

decidiu, pós 16 anos de banho-
maria, que reduzir carga 
horária e salário de servidor 
é “inconstitucional”. O País 
que se estrepe para bancar a 
farra. E suas excelências não 
admitem críticas...

TANTO FAZ
Há uma torcida de 

partidos de oposição para 
que o ministro Celso de Mello 
(STF) imponha depoimento 

verbal de Jair Bolsonaro 
à Polícia Federal. Não faz 
diferença: o presidente já 
disse que “tanto faz”. Mas ele 
tem a prerrogativa de depor 
no local e data que escolher e 
por escrito.

DEIXA SAUDADES
Pioneiro da capital, o 

médico e empresário Arnaldo 
Cunha Campos faleceu em 
Brasília nesta quarta-feira 
(24), vítima de complicações 
provocadas pelo covid19. 
O País perdeu um grande 
brasileiro.

IDEIA FIXA
A Organização Mundial 

da Saúde (OMS) diz que 18,6 
milhões de pessoas tornam 
o Brasil o País com o maior 
número de ansiosos. Já o 
mal da OMS é transtorno 
obsessivo compulsivo contra o 
Brasil.

Assessor especial do ex-ministro Abraham Weintraub, o 
advogado Sergio Cabral Sant’Ana, cotado para o cargo de Ministro 
da Educação, é questionado por suas ligações com o grupo Kroton, 
um dos maiores do setor educacional privado. Sant’Ana é um dos 
poucos que permaneceu na pasta, apesar da demissão do ex-chefe, e 
não é considerado “contaminado” pela péssima imagem deixada por 
Weintraub no MEC.

LIGAÇÕES
Sant’Ana trabalhou com 

Kathleen Matos na Secretaria 
de Regulação do Ensino 
Superior do MEC. Ela foi 
denunciada à Comissão de 
Ética.

CAPTURA
Matos foi denunciada 

pelo PSOL, que viu em sua 

nomeação “potencial captura 
do órgão regulador pelo ente 
regulado”. Mas isso não 
prosperou.

INTERESSADOS
Sant’Ana representou 

Weintraub em eventos ofi ciais 
e tem o apoio da deputada 
Carla Zambelli (PSL-DF) e do 
vereador Carlos Bolsonaro.

Cotado para o MEC acusado 
de ligação ao Kroton

O ministro Bruno Dantas, 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU), pediu ao ex-ministro Sérgio 
Moro (Justiça e Segurança Pública) 
que preste esclarecimentos sobre os 
contratos de trabalho que celebrou 
após deixar o Governo Federal.

O ex-ministro foi alvo de repre-
sentação do Ministério Público por 
ter virado colunista da revista Crusoé 
e do jornal O Globo ao mesmo tempo 
em que recebe o salário integral de 
ministro, um benefício concedido a 
autoridades que se desligam do go-
verno para possibilitar o cumprimen-
to de uma “quarentena” sem exercer 
outras funções remuneradas. A re-
presentação pedia que o pagamento 
do salário fosse suspenso.

Em despacho sobre o assunto, o 
ministro Bruno Dantas aponta que 
dois pontos principais precisam ser 
esclarecidos antes de uma decisão 
sobre a suspensão do pagamento 
do ex-ministro.

O primeiro deles é a regulari-
dade do recebimento de recursos 
públicos caso haja outras fontes de 
subsistência, “vez que só se justifi -

ca a remuneração na quarentena 
para que o ex-agente possa se man-
ter afastado de qualquer fonte de 
confl ito de interesses”.

Por outro lado, é preciso es-
clarecer a natureza do trabalho 
desempenhado, para averiguar se 
as atividades que estão sendo exer-
cidas pelo ex-ministro são compa-

tíveis com as disposições da Lei de 
Confl ito de Interesses.

Apesar do zelo do Ministério 
Público na ação, Dantas desta-
cou que não foi comprovado que a 
atividade desenvolvida por Moro 
(colunista de jornal revista) é re-
munerada, o que a desqualifi caria 
para pagamento público.

O desembargador Cornélio Al-
ves, do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte (TJRN), deu um 
prazo de 10 dias para que o presi-
dente da Assembleia Legislativa, 
deputado Ezequiel Ferreira (PS-
DB), se manifeste acerca do pedi-
do de quatro deputados estaduais 
para que os trabalhos da CPI da 
Arena das Dunas sejam retomados 
imediatamente.

No último dia 9, a Assembleia 
decidiu suspender os trabalhos da 
CPI. Por 12 votos a 8, os deputa-
dos acataram um requerimento 
do deputado Getúlio Rêgo (DEM), 
que argumentou que a realização 
dos encontros da CPI por video-
conferência estava prejudicando o 
nível dos debates. A suspensão é 
por tempo indeterminado, até que 
a Assembleia retome as sessões 
presenciais – hoje canceladas por 
causa da pandemia de Covid-19.

A CPI – Comissão Parlamentar 
de Inquérito – foi instalada no fi m 
do mês passado para investigar 
possíveis irregularidades no con-
trato do Governo do Estado com 

a administração da Arena das 
Dunas. Um relatório de auditoria 
produzido pela Controladoria-Ge-
ral do Estado aponta que o governo 
potiguar tem feito repasses acima 
do devido desde 2014.

A ação na Justiça foi impetrada 
pelos deputados Sandro Pimentel 
(PSOL) – autor do requerimen-

to que instalou a CPI –, Allyson 
Bezerra (Solidariedade), Coronel 
Azevedo (PSC) e Eudiane Mace-
do (Republicanos). No processo, 
eles pedem que a Justiça libere 
os trabalhos da CPI, suspendendo 
apenas o prazo para conclusão do 
relatório fi nal – que, por lei, tem de 
fi car pronto em até 90 dias.

Após deixar o governo, Moro passou a escrever para a revista Crusoé e jornal O Globo

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB)

TCU pede que Moro explique 
trabalho após saída do governo

Desembargador dá 10 dias para 
Ezequiel se pronunciar sobre CPI

Ministério Público pediu que salário do ex-ministro seja cortado já que ele 
está exercendo atividade após sair do governo; ele virou colunista de jornal

Remuneração dupla?

Arena das Dunas

Isaac Amorim / MJSP

João Gilberto / ALRN
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No Rio Grande do Norte, 29% 
das pessoas não ocupadas não 
procuraram trabalho em maio por 
conta da pandemia do novo coro-
navírus ou por falta de trabalho 
na localidade onde moram. Esse 
percentual representa 420 mil 
norte-rio- grandenses.

No contexto de pandemia e 
isolamento social, o dado das pes-
soas impedidas de procurar tra-
balho por medo de contaminação 
ou por não encontrarem vagas 
na localidade onde moram é até 
mais importante que a taxa de 

desocupação. Isso porque essa ta-
xa considera apenas aqueles que 
procuram efetivamente trabalho.

No Rio Grande do Norte, a 
taxa de desocupação foi de 12,3% 
em maio, a terceira maior do Nor-
deste e sexta maior do Brasil. São 
173 mil potiguares em busca de 
trabalho formal ou informal.

Os dados estão na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNAD) Covid-19, divulgada 
nesta quarta-feira (24) pelo IBGE.

Ainda segundo o levantamen-
to, o RN tem a menor taxa de in-

formalidade do Norte e Nordeste: 
39,2%. Em números absolutos, 
são 483 mil informais. “O baixo 
índice de informalidade, nesse 
caso, não significa crescimento 
do mercado formal no período de 
pandemia, mas pode representar 
consequência da saída de muitas 
pessoas do trabalho informal da 
força de trabalho, ou seja, sim-
plesmente pararam de trabalhar 
ou procurar trabalho no mês de 
maio”, ressalta Flávio Queiroz, 
supervisor de Disseminação de 
Informações do IBGE no RN.

Segundo a mesma pesquisa, 
divulgada nesta quarta-feira 
pelo IBGE, o distanciamento 
social provocado pela pandemia 
de Covid-19 deixou 9,7 milhões 
de trabalhadores brasileiros sem 
remuneração em maio de 2020.

O número corresponde a 
mais da metade (51,3%) das 19 
milhões de pessoas que estavam 
afastadas de seus trabalhos e 
a 11,7% da população ocupada 

do País, que totalizava 84,4 mi-
lhões no mês.

De acordo com a pesquisa, 
15,7 milhões de pessoas estavam 
afastadas do trabalho devido às 
medidas de distanciamento so-
cial para evitar o aumento da 
contaminação pela doença. Além 
disso, o grupo etário com maior 
proporção de pessoas afastadas 
do trabalho foi o de 60 anos ou 
mais: 27,3%.

Os trabalhadores domésti-
cos sem carteira foram os mais 
afetados, registrando o maior 
porcentual de pessoas afastadas 
devido à pandemia (33,6%), se-
guidos pelos empregados do se-
tor público sem carteira (29,8%) 
e pelos empregados do setor 
privado sem carteira (22,9%). Já 
entre os trabalhadores domésti-
cos com carteira, o porcentual de 
afastados foi de 16,6%.  Trabalhadores aguardam para receber Auxílio Emergencial em frente a agência da Caixa

No RN, pandemia do coronavírus dificulta 
acesso de 420 mil ao mercado de trabalho

Quase 10 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração

No Rio Grande do Norte, segundo nova pesquisa divulgada pelo IBGE, taxa de desocupação foi de 12,3% em maio, 
terceira maior do Nordeste e sexta maior do Brasil. São 173 mil potiguares em busca de trabalho formal ou informal

Coronavírus

Havolene Valinhos / Folhapress

O Brasil confirmou nesta quar-
ta-feira (24) 1.185 novos óbitos 
por Covid-19. Com isso, o total de 
mortes provocadas pelo novo coro-
navírus subiu para 53.830. A atu-
alização diária traz um aumento 
de 2,2% no número de óbitos em 
relação a terça (23), quando o total 
estava em 52.645.

Na detecção de novos casos 
da doença, foram 42.725 novos 
diagnósticos, confirmados totali-
zando 1.188.631. O acréscimo de 
pessoas infectadas marcou uma 
variação de 3,7% sobre o número 
de terça, quando constava o total 
de 1.145.906 de pessoas infectadas.

Do total, 484.893 estão em 
observação, 649.908 foram recu-
perados e 3.904 mortes estão em 
investigação.

Os estados com maior número 
de óbitos são São Paulo (13.352), 
Rio de Janeiro (9.295), Ceará 
(5.815), Pará (4.726) e Pernambuco 
(4.425).

Os estados com mais casos 
confirmados da doença são São 
Paulo (238.822), Rio de Janeiro 
(103.493), Ceará (99.578), Pará 
(91.708) e Maranhão (73.314).

No Rio Grande do Norte, são 
21.844 casos confirmados, com 
814 óbitos confirmados.

A evolução da pandemia do co-
ronavírus levou o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) a piorar a pro-
jeção de queda do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Brasil em 2020, de 
-5,3% em abril para -9,1% agora, de 
acordo com as atualizações de pre-
visões divulgadas pelo documento 
Perspectiva Econômica Mundial. 
Para 2021, o FMI elevou a estima-
tiva de crescimento de 2,9% para 
3,6%.

Dois fatores relacionados dire-
tamente com a doença foram deter-
minantes para a deterioração da 
estimativa para o PIB deste ano: 
um deles foi o abalo na economia 

doméstica provocado pela enfermi-
dade, que inclusive provocou efeitos 
muito ruins na confiança de consu-
midores e de empresários. Além 
disso, o ambiente externo ficou 
negativo com a crise internacional 
gerada pela Covid-19, o que abalou 
o fluxo de capitais para emergentes 
e os preços de commodities.

Em resposta à nova projeção 
do FMI para o Brasil, o dólar su-
biu forte e fechou o pregão desta 
quarta-feira (24) com valorização 
de 3,33%, a R$ 5,3231. Já a Bol-
sa de Valores de São Paulo, a B3, 
encerrou com queda de 1,66%, aos 
94.377,36 pontos.

Brasil registra 42 mil novos 
casos de Covid-19 e 1.185 mortes

FMI muda cálculos e agora 
projeta queda de 9,1% no PIB

Coronavírus Economia brasileira

Ação de descontaminação em Natal

Marinheiro Ivanilson / Marinha

A Serasa expandiu sua 
ação de regularização de dí-
vidas de consumidores. Isso 
possibilitará o pagamento de 
débitos de até R$ 1 mil por 
apenas R$ 50.

Até então, para conseguir 
acertar seus débitos por meio 
do programa, era necessário 
que a dívida do consumidor 
estivesse cadastrada pela em-
presa Ativos. Agora, dívidas 
administradas pelo Santan-
der, Tricard e Recovery tam-
bém poderão ser negociadas 
pelo programa.

As duas primeiras empre-
sas farão a mesma negociação 
que a Ativos, com pagamento 
mínimo de R$ 100 pelo valor 
devido, e a última negocia o 
montante por até R$ 50.

No Serasa, 
consumidor pode 
pagar R$ 50 por 
dívida de R$ 1 mil

Nome limpo

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

ENGENHO VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 11.463.785/0001-55, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de regularização de operação, para a Fabricação de açúcar em bruto, 
localizado na DT Povoado rio dos índios, n° 53, zona rural. Município de Ceará-Mirim/RN.

Ana Maria Alves de Farias
 Proprietário
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O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes mandou soltar a extre-
mista Sara Fernanda Geromini, 
conhecida como Sara Winter. Até 
o fechamento desta edição, ela 
permanecia detida no presídio fe-
minino do Distrito Federal desde a 
semana passada. 

O ministro aceitou o pedido da 
Polícia Federal (PF) e da Procura-
doria-Geral da República (PGR) pa-
ra substituir a prisão por medidas 
cautelares, como uso de tornozelei-
ra eletrônica, proibição de manter 
contato com outros investigados e 
manter um quilômetro de distância 
do Congresso Nacional e do STF. 

No último dia 15, Sara foi pre-
sa pela PF por determinação do 

ministro Alexandre de Moraes, a 
pedido da PGR na investigação que 
apura ataques a instituições, como 
pedidos de intervenção militar e o 
fechamento do Congresso e do Su-
premo. A ativista já foi denunciada 
pela Procuradoria da República no 
Distrito Federal pelos crimes de in-
júria e ameaça ao ministro. 

A ministra Cármen Lúcia, na 
semana passada, negou um habeas 
corpus para libertar a extremista. 
Na petição, a defesa alegou que 
houve abuso de poder e ilegalidade 
na decretação da prisão. Para os 
advogados, Sara Geromini é vítima 
de perseguição política. 

“Se pessoas condenadas por 
tráfico de drogas podem ser benefi-
ciadas por HC [habeas corpus] para 

ficarem em prisão domiciliar com 
seus filhos menores, qual o motivo 
a ora paciente deverá, duplamente, 
permanecer encarcerada, se não 
cometeu crime algum, não é con-
denada, não é autoridade com foro 
de prerrogativa, e possui um filho 
de 5 anos de idade?”, questionou a 
defesa no STF. 

Sara Geromini é líder do grupo 
300 do Brasil, de apoio ao presiden-
te Jair Bolsonaro.

De acordo com o MPF (Minis-
tério Público Federal), há indícios 
de que o grupo 300 do Brasil vinha 
organizando e captando recursos 
financeiros para ações que se en-
quadram na Lei de Segurança Na-
cional, que define crimes contra a 
ordem política e social. Extremista é líder do grupo 300 do Brasil, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro

Alexandre decide soltar Sara Geromini,
mas impõe uso de tornozeleira eletrônica
Ativista está entre os líderes do grupo de extrema direita 300 do Brasil, responsável por ataques ao Supremo. Agora
solta, ela terá de manter distância de 1 quilômetro da Suprema Corte. Defesa diz que ela é vítima de perseguição política

Medidas cautelares

Redes sociais / Reprodução

Com pauta cheia, a Comissão 
de Finanças, Orçamento, Con-
trole e Fiscalização da Câmara 
Municipal de Natal realizou uma 
reunião virtual na manhã desta 
quarta-feira (24).

O encontro ocorreu para dar 
andamento aos projetos que 
tramitam na Casa. Estiveram 
presentes os vereadores Raniere 
Barbosa (Avante), presidente do 
colegiado, Aroldo Alves (PSDB), 
Preto Aquino (PSD) e a vereadora 
Nina Souza (PDT).

Destaque para um projeto de 
lei complementar encaminhado 
pelo Executivo que estrutura a 
carreira médica com ênfase para 

o estabelecimento de gratificação 
aos médicos que atuam no Servi-
ço de Atendimento Móvel de Ur-
gência da capital, o Samu.

Outra proposição do Executivo 
que recebeu parecer favorável foi 
a que versa sobre os servidores 
municipais empenhados no setor 
da mobilidade urbana da capital 
potiguar. O texto, aprovado com 
emendas parlamentares, cria a 
carreira dos agentes de mobilidade 
urbana da Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana (STTU), 
assegura os direitos adquiridos 
dos servidores ativos e inativos e 
estabelece as competências dos 
agentes de mobilidade.

Comissão de Finanças da 
Câmara aprova oito projetos

Legislativo natalense

Alguns parlamentares acompanharam a sessão do plenário da Câmara de Natal

Marcelo Barroso / CMN

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFI-CADA

CERAMICA SANTA CLARA EIRELI ME, CNPJ 09.612.488/0001-82, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a renovação 
de licença simplificada (RLS), com prazo de validade até 26/06/2026, em favor do empreendi-mento de 
Indústria Cerâmica para a fabricação de produtos cerâmicos de barro cozido, localizada na BR 226, Km 
97, As-sentamento Santa Rita, Zona Rural, Município de Tangará-RN.

Joaci Araújo Dantas
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

LATICÍNIOS NAMORADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI - EPP (MASTER LEITE), CNPJ/
MF sob o n.º 07.279.707/0001-28, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS para preparação de leite, comércio 
varejista de laticínios e frios, comércio atacadista de leite e laticínios e fabricação de laticínios, localizada 
na Fazenda Namorados, SN, Zona Rural, Currais Novos, CEP 59380-000.

Maria das Graças Oliveira de Araújo
Sócia Administradora

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

METALURGICA AÇO-LAR LTDA ME CNPJ: 05.413.295/0001-41, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação 
de Licença Simplificada, com prazo de validade até 05/06/2026 em favor para Fabricação de Estruturas 
Metálicas, localizada Sítio Florânia, Nº 05, Estrada Mossoró–Alagoinha, Zona Rural, Cep: 59.614-090 – 
Mossoró/RN.

FRANCISCO JOSIVAN DANTAS
Diretor 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO OLINDA LTDA, CNPJ 40.756.983/0004-58, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a RLO para Posto 
de Combustível, localizada na Av. Wilson Rosado, nº 2769, Bairro Bela Vista, CEP: 59.609-610, 
Mossoró/RN.

Sérgio Leite de Sousa
Sócio Administrador

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00015/2020

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT torna público a homolo-
gação e adjudicação da concorrência nº 00015/2020, cujo objeto é o fornecimento de uni-
formes para a Portaria, conforme Edital e seus Anexos, em favor da empresa R4 Indústria 
e Comércio Eireli (CNPJ 13.587.119/0001-54) no valor de R$ 1.240,00 (um mil, duzentos 
e quarenta reais).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Obras da Praia 
de Cotovelo 
ultrapassam
60% de conclusão

Urbanização

A primeira etapa da obra 
de urbanização da Praia de 
Cotovelo, no litoral de Parna-
mirim, ultrapassou os 60% de 
conclusão. A obra conta com 
a pavimentação da Avenida 
Praia Grande e a construção de 
um calçadão de 1,1 Km na orla.

Duas ruas que dão acesso 
à praia também fazem parte 
da urbanização da Praia de 
Cotovelo. Na Rua Engenheiro 
Carlos Dumaresk, a pavi-
mentação já foi concluída. Já 
a Rua Estrela Dalva recebeu 
o serviço de terraplanagem e 
terá o início da implantação do 
calçamento nos próximos dias.

O valor da construção do 
calçadão e reforma da orla e 
pavimentação em paralelepí-
pedo, com drenagem nas ruas 
que dão acesso à Praia de Co-
tovelo, é de R$ 779.923, 39.

Obra na orla da Praia de Cotovelo

Ana Amaral / Prefeitura de Parnamirim
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O ano letivo de 2020 na rede de 
ensino do Rio Grande do Norte foi 
impactado pelas medidas de isola-
mento social impostas por causa 
da pandemia. As aulas seguem 
suspensas até 6 de julho, confor-
me determina o último decreto do 
Governo do Estado.

A Secretaria de Estado da 
Educação e da Cultura (SEEC) 
projeta que a suspensão pode ser 
renovada por mais alguns dias, 
a depender da curva de contágio 
da Covid-19. São cerca de 215 mil 
estudantes que estão com as aulas 
suspensas desde março.

A definição do retorno das ati-
vidades escolares fica a cargo do 
Comitê de Emergência em Saú-
de, gerenciado pela Secretaria de 
Saúde Pública (Sesap), que acon-
selha o Executivo nas ações de en-
frentamento ao novo coronavírus.

Após a definição da data, SE-

EC divulgará o novo calendário le-
tivo que será concluído apenas em 
2021. Estratégias que minimizem 
o impacto das aulas suspensas no 

ensino da estudantes estão anali-
sadas e desenvolvidas.

A secretaria ainda não sabe 
quais protocolos serão adotados 

nas aulas presenciais, como uso 
de Equipamentos de Proteção In-
dividual (EPI’s) e aferição de tem-
peratura, pois as medidas de pre-
venção considerarão os recursos 
sanitários disponíveis no período 
do retorno.

A SEEC pontua que a difi-
culdade enfrentada pelo Estado 
potiguar na volta às aulas é com-
patível com os demais estados da 
federação e com alguns outros 
países.

Neste contexto, a enquete so-
bre a escolha das datas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2020 foi aberta no último sábado 
(20), pelo Ministério da Educação 
(MEC). Os candidatos terão até 30 
de junho para escolher uma das 
três opções de datas: a primeira 
prevê provas em dezembro; a se-
gunda, em janeiro de 2021; a ter-
ceira, em maio de 2021.

Secretaria de Educação ainda não tem protocolo para a retomada das aulas 

Ano letivo da rede estadual vai 
acabar apenas em 2021, diz SEEC
 Aulas da rede estadual estão suspensas até 6 de julho e a Secretaria de Educação do Estado projeta 
que a suspensão pode ser renovada por mais tempo; 215 mil alunos estão sem aulas desde março

Projeção

José Aldenir/AgoraRN

Um dos principais candidatos a 
assumir o Ministério da Educação, 
Renato Feder, secretário de Educa-
ção do Paraná, afirmou que o foco 
da educação no país tem que “ser 
mais técnico”. 

O secretário de educação do Pa-
raná também disse que “se sentiria 
muito honrado” em aceitar o con-
vite para assumir a pasta. O cargo 
de ministro de Educação está vago 
desde a exoneração de Abraham 
Weintraub. “Sobre essas questões 
[ideológicas] prefiro sempre focar 
em assuntos técnicos de aprendi-
zado, apoio, de melhoria, diálogo 
com as secretarias e entender como 
elas podem dar um aprendizado 
melhor. O assunto que irei focar, 
caso eu vá para o ministério, é no 
aprendizado dos alunos nas escolas 
e nas universidades. Outros assun-
tos podem atrapalhar e tiram a 
atenção do que realmente importa, 
que é justamente o aprendizado 
dos alunos.

E acrescentou: “Se o convite 
vier, eu aceitaria com muita honra. 
O presidente Bolsonaro se mostrou 
uma pessoa muito preocupada 

[com a Educação] e minha admira-
ção por ele aumentou ainda mais 
porque ele quer escolher uma pes-
soa que leve o Brasil para a direção 
certa. Se ele entender que essa 
pessoa poderia ser eu, me sentira 
muito honrado por fazer parte des-
ta história”, disse.

Entre as pautas do secretário 
está o uso da tecnologia para o 
apoio escolar e nas universidades 
do país.

“Eu conversei muito [com Bol-
sonaro] sobre o que está acontecen-
do aqui no Paraná. Os professores 

deram um show na gestão da edu-
cação com ações práticas, tecnoló-
gicas e que o mundo já realiza. Vo-
cê usa a tecnologia para ajudar os 
professores e a presença do aluno é 
um grande fator educacional para 
avaliarmos. O papel do MEC é de 
diálogo, apoio, de ver o que cada 
rede precisa, capacitação e gestão. 
Isso tem que ser o foco e olhar para 
frente”, afirmou.

Segundo o colunista da CNN, 
Igor Gadelha, o nome do secre-
tário é defendido pela ala militar 
do governo, que considera o perfil 

dele como “técnico” – empresário 
do ramo da tecnologia, ele já foi 
professor de matemática e diretor 
de escola. Por outro lado, Feder é 
criticado, nos bastidores, por de-
putados federais bolsonaristas do 
Paraná. A crítica é principalmente 
à gestão dele à frente da secretaria 
estadual de Educação, considerada 
como “fraca”.

Três parlamentares paranaen-
ses lembram que, em janeiro deste 
ano, o governador Ratinho Júnior 
(PSD) ordenou trocas na equipe de 
Feder para melhorar a gestão da 
pasta.

O presidente Jair Bolsonaro re-
vogou na sexta-feira (12) a MP 979, 
medida provisória que permitia ao 
ex-ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, nomear reitores para 
universidades, institutos federais 
e o colégio federal Pedro II, no Rio, 
sem consulta prévia à comunidade 
acadêmica durante a pandemia do 
novo coronavírus. 

A revogação foi feita por meio 
de uma nova medida provisória pu-
blicada em edição extra do Diário 
Oficial da União.

Renato Feder disse que ‘se sentiria muito honrado’ em aceitar o convite 

“Foco da educação tem que ser técnico”, 
afirma Renato Feder, cotado para o MEC

Substituição

Reprodução/Internet

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou que a proposta que 
torna permanente o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb; 
PEC 15/15) e aumenta a 
participação do governo fede-
ral no financiamento da edu-
cação básica deve ser votado 
nas próximas duas semanas.

Ele informou também 
que um novo parecer sobre a 
proposta deve ser apresenta-
do nesta quinta-feira (24). A 
única diferença em relação 
ao relatório apresentado em 
fevereiro, segundo o presiden-
te, é o ritmo de crescimento 
do valor da participação do 
governo no financiamento.

O texto apresentado pela 
deputada Professora Dorinha 
Seabra Rezende (DEM-TO) 
sugere a participação come-
çando em 15% e aumentando 
um ponto percentual por ano, 
até atingir o índice de 20% em 
um prazo de seis anos. Maia 
explicou que, devido à crise do 
coronavírus, esse incremento 
deve ser feito de forma mais 
lenta. 

Criado em 2006, o Fundeb 
é responsável por 63% das 
verbas da educação básica. 
Do orçamento de R$ 156,3 
bilhões referente ao Fundo 
em 2019, a contribuição do 
governo Federal representa 
a menor parte – aproximada-
mente R$ 15 bilhões.

Outro projeto da área de 
educação que pode ser anali-
sado em breve pelos deputa-
dos é o estabelece uma estra-
tégia nacional para retorno 
às aulas durante a pandemia 
de Covid-19 (PL 2949/20). 
Pelo texto, União, estados e 
municípios devem organizar 
colaborativamente o retorno 
às atividades escolares, in-
terrompidas com o Decreto 
Legislativo 6/20 que reconhe-
ceu a calamidade pública por 
causa da pandemia.

Novo Fundeb 
deve ser votado 
em até 15 dias, 
garante Maia

Previsão

Deputado Rodrigo Maia

Najara Araujo/Câmara dos Deputados
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A partir de 1º de julho de 2020, 
o Ministério da Economia vai exi-
gir estudo de impacto de longo 
prazo na análise de autorização de 
concursos para a Administração 
Pública Federal. 

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) já preveem 
que as solicitações de concurso pú-
blico tenham a estimativa de im-
pacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que entrar em vigor 
e nos dois exercícios subsequentes. 

Cada novo provimento gera 
aumento de despesa obrigatória 
de caráter continuado na Admi-
nistração Pública Federal, uma 
vez que, após o período de estágio 
probatório, os servidores adquirem 
estabilidade.

O ministério diz ainda que es-
tudos da Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal demons-
tram que, em média, os servidores 

têm permanecido em atividade 
por um período de 34,2 anos. Já as 
aposentadorias duram, em média, 
24,6 anos. A tendência é que es-
ses períodos sejam gradualmente 
maiores em virtude do aumento na 
expectativa de vida da população. 
Assim, a despesa com um servidor 
permanece na folha de pagamento 
durante toda a sua vida funcional 
ativa, passando pelo período de 
aposentadoria e continua até que o 
seu último dependente perca o di-
reito à pensão, o que gira em torno 
de 11 anos. Ou seja, em média, são 
69,8 anos de comprometimento da 
União com o servidor.

De acordo com o ministério, o 
normativo vai introduzir a pers-
pectiva de longo prazo na análise 
do impacto orçamentário prove-
niente das despesas decorrentes 
do ingresso de servidores públicos 
e aprimorar a análise das solici-
tações de autorização de concurso 
público. Ministério da Economia avalia que os servidores federais têm permanecido em atividade por um período de 34,2 anos na função

Concursos públicos federais terão que 
prever estudo de impacto orçamentário
Ministério da Economia alega que cada novo provimento gera aumento de despesa obrigatória de caráter continuado na 
Administração Pública Federal, uma vez que, após o período de estágio probatório, os servidores podem adquirir estabilidade

Alteração

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Durante os últimos meses a 
Prefeitura Municipal de Ceará-
-Mirim vem se destacando com os 
fortes investimentos em ações para 
o enfrentamento do novo coronaví-
rus (Covid-19). Alinhado a isso, a 
transparência com gastos e infor-
mações relacionadas a pandemia, 
categoriza Ceará-Mirim com um 
município transparente, de acordo 
com o monitoramento dos Portais 
de Transparência pelo Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN).

Em uma escala de 0 a 400 pon-
tos, o município encontra-se com 
uma pontuação de 350, atualmen-
te. Todos os investimentos e ações 
podem ser consultados, por meio 
dos canais de comunicação oficiais 
da prefeitura, como também pelo 
Portal da Transparência exclusi-
vo para gastos em combate a Co-
vid-19.

Sobre a classificação, o prefei-
to Júlio César comenta. “Estamos 
empenhados na luta contra o Co-
ronavírus. Da mesma forma, esta-
mos sempre comprometidos em se 

fazer transparente tudo que é feito 
com os recursos que são destinados 
ao município. Fico muito feliz que 
Ceará-Mirim vem se destacando 
pelas suas ações e transparência, 
isso só reforça a nossa com os re-
cursos públicos, e sobretudo, com o 
povo”, destaca.

O sistema foi desenvolvido 

pelo Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Norte (MPRN) 
e identifica se há compatibilidade 
dos portais eletrônicos com a le-
gislação pertinente, bem como a 
conformidade dos gastos públicos, 
oferecendo informações à socieda-
de e aos membros do MPRN, esta-
belecendo pontuações.

 Prefeito de Ceará-Mirim, Júlio César: “município comprometido com a transparência”

Ceará-Mirim lidera transparência 
em gastos para a  Covid-19 no RN 

Exemplo

José Aldenir/AgoraRN

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante iniciou nesta quarte-fei-
ra (24) o processo de contratação 
temporária de profissionais para 
atuar nos serviços de proteção so-
cial básica e especial do Sistema 
Único de Assistência Social, vin-
culado à Secretaria Municipal de 
Trabalho, Assistência Social e Ci-
dadania (Semtasc). As inscrições 
seguem até o próximo dia 29. 

A contratação é para atender a 
necessidade de pessoal para atuar 
nos serviços, durante o período da 
pandemia de covid-19. O contrato 
temporário terá vigência de 180 
dias, podendo ser prorrogado por 
mais 180. Ao todo são 18 vagas, 
sendo sete para psicólogo, sete para 
assistente social, três de orientador 
social e uma vaga, para pedagogo. 
A seleção dos candidatos será feita 
por provas de títulos e das experi-
ências profissionais.

O edital prevê um requisito 
especial para a inscrição: tendo 
em vista que esses profissionais 
atuarão diretamente no período da 
pandemia, não é permitido a parti-
cipação de pessoas consideradas do 
grupo de risco para a Covid-19. As 

demais informações sobre o proces-
so seletivo podem ser consultadas 
no Processo Seletivo Semtasc.

O processo será feito por meio 
do formulário no link: https://for-
ms.gle/dLHUXgnqr1RsPnto8. É 
necessário ter conta no ‘Gmail’. 
Não será cobrada taxa de inscrição. 
O resultado final do processo seleti-
vo será divulgado no dia 3 de julho.

Prefeitura vai abrir 18 vagas 

São Gonçalo do Amarante vai 
contratar servidores temporários

Assistência Social

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

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

necessidades de cada um.

O QUE OFERECEMOS

PESQUISA QUANTITATIVA
Caraterizada pela quan��cação na coleta de 

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

es�ma�vas.

?

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

trabalha com descrições, comparações e 
interpretações.

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

Imagem Corpora�va
Potencial de Mercado
Cliente oculto

A Prefeitura do Natal ajuizou 
ação declaratória no Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN), nesta quarta-feira (24), 
solicitando a decretação da ilega-
lidade da greve dos trabalhadores 
do transporte público de Natal. A 
paralisação foi defl agrada na últi-
ma segunda-feira (22).

O pedido, em caráter de urgên-
cia, demanda o restabelecimento 
do serviço no patamar de 43,27% 
da frota enquanto perdurar a pan-
demia da Covid-19. Ainda de acor-
do com a ação, após o Governo do 
Rio Grande do Norte determinar a 
fl exibilizar as medidas de restrição 
a circulação de pessoas e ao comér-
cio, a circulação voltará a ser de 
100% da frota. 

Além disso, a Prefeitura do 
Natal, por meio da Procuradoria 
Geral do Município, também pede 
que seja imposta multa de R$ 300 
mil por dia de descumprimento da 
obrigação, com responsabilidade 
solidária dos sindicatos requeridos 
e pessoal dos seus respectivos pre-
sidentes.

A alegação do município é que 
a greve dos rodoviários afeta a po-
pulação, pois o transporte público 
é um serviço essencial. Além dis-
so, houve redução dos veículos do 
transporte público nas ruas e, com 
isso, aglomerações nas paradas de 
ônibus. “Ao invés de se garantir a 
prestação do serviço, ainda que em 
patamares mínimos, o que se viu foi 
a ordem para que não se permitisse 
a saída dos veículos das garagens, 

conforme relatório de fi scalização”, 
traz a ação de declaratória, que foi 
assinada pelo procurador do muni-
cípio Victor Hugo Holanda Chaves

No entanto, a greve dos rodovi-
ários de Natal chega esta quinta-
-feira (24) ao quarto dia de inter-
rupção dos serviços do transporte 
público da capital potiguar. Para 
conseguir se deslocar pela cidade, 
a população precisou recorrer aos 
veículos do transporte opcional, au-
torizado a funcionar nas mesmas 
rotas dos ônibus. Os microônibus 
também circularam lotado, o que 
também confi gura risco potencial 
para o aumento da contaminação 
pelo novo coronavírus

Mesmo com a sinalização do 
Governo do Estado e da Prefeitura 
em reduzir a carga tributária das 

empresas de ônibus, o que pode 
permitir a redução dos prejuízos à 
arrecadação do setor por conta da 
crise sanitária, ainda não há acor-
do entre o empresas de transportes 
urbanos de Natal e o Sintro.

Os trabalhadores exigem o 
cumprimento de garantias da da-
ta-base para a categoria e o fi m 
das demissões de trabalhadores 
no setor. Os protestos da categoria 
começaram em maio. As solici-
tações são os cumprimentos das 
garantias da data-base, além da 
restauração dos planos de saúde 
e vale-alimentação. As empresas, 
por sua vez, alegam não ter con-
dições de arcar com as demandas 
impostas pelos trabalhadores. A 
arrecadação do setor desabou des-
de o mês de março.

População de Natal fi cou mais um dia sem o serviço do sistema de transporte

Prefeitura pede ilegalidade da 
greve dos rodoviários em Natal

Setor de transporte lidera ações 
trabalhistas relativas à Covid-19

Ação pede a retomada, em caráter de urgência, de 43,27% da frota de 
ônibus; trabalhadores do transporte urbano iniciaram greve há quatro dias

Sem acordo

José Aldenir/AgoraRN

O setor de transporte, com 
21,3%, seguido do comércio (14,7%) 
e dos segmentos de turismo, hospe-
dagem e alimentação, que juntos 
somam a mesma porcentagem, 
compõem a maioria das ações na 
Justiça do Trabalho no Rio Grande 
do Norte que envolvem a pande-
mia da Covid-19.

O levantamento do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) traz 
números do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região (TRT-RN), 
onde 81% das ações relativas ao 
novo coronavírus foram registra-
das nos últimos dois meses.

Do total de ações, 17% já che-
garam ao segundo grau, sendo a 
maior parte delas relativa ao setor 

fi nanceiro (38,5%). O percentual de 
ações oriundas da indústria é de 
30,8%. Transporte e administração 
pública tiveram o mesmo índice, de 
15,4%.

Ainda conforme dados do TST, 
no primeiro grau – não somente no 
TRT-RN, mas em todo o Brasil – os 
principais assuntos estão relacio-
nados às verbas rescisórias e ao 
pagamento do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).

No segundo grau, a liberação 
do FGTS também aparece como o 
assunto mais frequente (12,58%), 
seguido de ações sobre tutelas cau-
telares e mandados de segurança.

Dados

Setor representa 21,3% das queixas

José Aldenir/AgoraRN
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A primeira coisa é acessar 
o portal do Governo Federal 
para o serviço (https://www.
gov.br/pt-br/temas/trabalho-

-emprego). Também pode ser 
utilizado o aplicativo Carteira 

de Trabalho Digital, que 
pode ser baixado em apare-
lhos que usam os sistemas 

operacionais Android e iOS. 
Nos dois casos, o trabalhador 

pode dar entrada no pedido do 
seguro. Isso deve ser feito de 

7 a 120 dias após a demissão. 
Quem precisar tirar dúvidas, 

ainda pode usar o telefone 
158 (Alô Trabalho). A ligação 
é gratuita de telefone fi xo de 

todo o país. 

Assim que o seguro-desemprego for aprovado o valor será depo-sitado para o benefi ciário pela Caixa Econômica Federal. Apesar de o banco está passando por um momento de alta demanda devido ao auxílio emergencial, já foi divulgado que esse tupo de atendimento está garantido para as pessoas que não possuem o cartão cidadão e nem conta na Caixa. Além disso, o benefício pode ser retirado em qualquer Unidade Lotérica, Correspondente Caixa Aqui, no Autoatendimento da Caixa, mediante uso do Cartão do Cidadão, com senha cadastrada, ou ainda nas Agências da Caixa de todo o País.

Confi ra quem pode solicitar o benefício:
Trabalhador formal e doméstico (regime de contratação CLT), em 

virtude da dispensa sem justa causa, mesmo que seja dispensa indireta;

Colaborador formal com contrato de trabalho suspenso por um perío-

do de tempo pré-estipulado devido participação em curso ou programa de 

qualifi cação profi ssional oferecido pelo empregador;

Pescadores profi ssionais durante o período do defeso (mediante apre-

sentação de documentos comprobatórios);
Pessoas resgatadas de trabalhos informais considerados por lei inapro-

priados (possível escravidão).

Documento de identifi cação ofi cial e com foto (RG);
CTPS – Carteira de Trabalho e Previ-dência Social, independente do modelo;Documento de Identifi cação de Inscrição no PIS/PASEP;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);Requerimento de Seguro Desemprego / Comunicação de Dispensa impresso pelo Empregador Web no Portal Mais Emprego;TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho);
Documentos de levantamento dos depó-sitos no FGTS ou extrato dos depósitos.

VEJA COMO PEDIR O 
AUXÍLIO APÓS DEMISSÃO 

DURANTE A PANDEMIA
Agências da Secretaria 

do Trabalho estão 
fechadas em todo o 
país em decorrência 

da pandemia de 
coronavírus. Assim, 

pedido do auxílio deve 
ser feito de forma 

eletrônica

Seguro-desemprego

Trabalhadores que perderem seus empregos 
sem justa causa durante a pandemia do coronaví-
rus deverão pedir o seguro-desemprego exclusiva-

mente por meios eletrônicos, já que as agências da 
Secretaria do Trabalho dos 26 estados e do Distrito 
Federal estão fechadas.

COMO PEDIR?

COMO RECEBER O 
SEGURO-DESEMPREGO?

QUEM TEM DIREITO AO 
SEGURO-DESEMPREGO?

QUAIS OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS?
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As bandeirolas não foram pen-
duradas nas praças que seriam 
palco do arrasta-pé. A cerveja e o 
licor que seriam consumidos com 
voracidade entre um forró e outro 
fi caram nas prateleiras. E as bar-
racas que venderiam pratos típicos 
como bolos e canjicas sequer abri-
ram as portas. O cancelamento e 
adiamento das festas de São João 
em função da pandemia do novo 
coronavírus deve resultar em um 
prejuízo de pelo menos R$ 1 bilhão 
na economia dos principais estados 
do Nordeste.

A estimativa refere-se apenas 
às maiores festas juninas de Per-
nambuco, Paraíba, Rio Grande do 
Norte e Bahia. Mas o impacto é 
muito maior, já que são realizados 
arraiás de pequeno porte em quase 
todas as cidades nordestinas.

As cidades de Caruaru (PE) e 
de Campina Grande (PB), que re-
alizam as duas festas de São João 
mais famosas do Brasil, deixaram 
de movimentar, juntas, R$ 400 mi-
lhões durante o período junino.

Em Mossoró, no Oeste potiguar, 
a festa previa uma movimentação 
de R$ 94 milhões, impacto frus-
trado pela pandemia. Em 2019, a 
festa atraiu mais de 1 milhão de 
pessoas durante o mês de junho. 

Projeções feitas pela prefeitura 
de Mossoró apontaram que o even-
to do ano passado contou com gasto 
médio individual de R$ 102.

Além da festa em si, o ciclo 
junino impacta toda uma cadeia 
produtiva, que inclui a produção de 
pratos típicos, licor artesanal, fogos 

de artifício, transporte aéreo, rodo-
viário, hotelaria e até aluguel por 
temporada de casas.

A safra começa ainda em maio, 
com a realização de festas priva-
das, o São João movimenta R$ 
200 milhões e gera uma receita de 
ICMS (Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços) em ju-
nho que supera o mês de dezembro.

A rede hoteleira da região, que 
tem ocupação de 100% durante os 
meses de maio e junho, está prati-
camente fechada. 

O presidente da ABIH-PE (As-
sociação Brasileira da Indústria de 
Hotéis em Pernambuco), Eduardo 
Cavalcanti, afi rma que a rede hote-
leira no agreste e sertão do estado 
está funcionando com taxa de ocu-
pação entre 5% e 10%.

Em Mossoró, por exemplo, o 

Hotel Thermas anunciou o fi m do 
contrato com todos os funcionários, 
além do encerramento das ativida-
des devido à crise gerada no setor 
de turismo por causa da pandemia 
do novo coronavírus. Este mês, por 
conta das festas juninas, era espe-
rada a ocupação máxima do local, 
mas a Covid-19 impediu que ativi-
dades culturais acontecessem.  

Além dos setores de turismo e 
entretenimento, segmentos como 
o de alimentos e bebidas também 
tendem a ser impactados com o 
cancelamento da festa. 

Patrocinadora das principais 
festas de São João do Nordeste, a 
Ambev não revela números sobre 
queda de vendas no período. Mas 
afi rma que teve que mudar todo o 
seu planejamento para o São João 
por causa da pandemia. 

As contas externas registra-
ram saldo positivo pelo terceiro 
mês consecutivo, informou o Banco 
Central (BC). Em maio, o superávit 
em transações correntes, que são 
as compras e vendas de mercado-
rias e serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros países, 
chegou a US$ 1,326 bilhão. Esse 
é o maior resultado para o mês, 
desde maio de 2017, quando houve 
superávit em transações correntes 
de US$ 2,471 bilhões. Em maio de 
2019, houve défi cit de US$ 1,385 
bilhão. 

Segundo o BC, contribuíram 

para esse resultado de maio, com-
parado ao igual mês do ano passa-
do, “as reduções no défi cit em ren-
da primária [lucros e dividendos, 
pagamentos de juros e salários], 
US$ 2,1 bilhões, e em serviços [via-
gens internacionais, transporte, 
aluguel de equipamentos, entre 
outros], US$ 1,5 bilhão, em oposi-
ção à redução de US$ 812 milhões 
do superávit comercial”. O défi cit 
em transações correntes de janeiro 
a maio de 2020 somou US$ 11,334 
bilhões, recuo de 38,2% em relação 
aos US$ 18,339 bilhões registrados 
nos cinco primeiros meses de 2019.

Mossoró recebeu mais de 1 milhão de pessoas na festa de São João do ano passado

Superávit em maio foi de US$ 1,326 bi

RN vai perder R$ 94 milhões com 
cancelamento das festas juninas

Contas externas têm o terceiro 
mês seguido de saldo positivo

Estimativa é de que a economia de todo o Nordeste perdeu R$ 1 bilhão 
sem as festejos em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia

Prejuízo

Dólar

José Aldenir/AgoraRN

Reuters

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 009/2020, realizada em 
10/06/2020, a saber: Objeto: Aquisição de lixeiras em metal. CÂMARA 
CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP- CNPJ: 15.160.493/0001-02, 
saiu vencedora nos itens: 1, 2; totalizando o valor de R$ 8.037,50 (oito mil e trinta 
e sete reais e cinquenta centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 24 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020.

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 010/2020, realizada em 
15/06/2020, a saber:  Objeto: Contratação de empresas prestadoras de serviços 
gráficos, especializadas em impressões em lonas, acrílicos, MDF, outdoors e 
adesivos, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Jardim do 
Seridó/RN.  A NOVA SOLUÇÃO EIRELI- CNPJ: 70.157.680/0001-37, saiu vencedora 
nos itens: 27, 28; totalizando o valor de R$ 1.908,00 (mil, novecentos e oito reais). 
COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA- CNPJ: 02.795.095/0001-02 , saiu 
vencedora nos itens: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 ; 
totalizando o valor de R$ 7.224,30 (sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta 
centavos). LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - CNPJ: 07.805.649/0001-29, saiu 
vencedora nos itens: 4, 6, 11, 12, 22, 23, 29; totalizando o valor de R$ 9.243,50 (nove mil, 
duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 24 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento 
da Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 
009/2020 com início 26 de maio de 2020, realizada em 10 de junho de 2020 (quarta-
feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 
1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 
9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor da empresa relacionada a 
seguir: Objeto: Aquisição de lixeiras em metal. CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE 
ATACADO LTDA EPP- CNPJ: 15.160.493/0001-02, saiu vencedora nos itens: 1, 2; 
totalizando o valor de R$ 8.037,50 (oito mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 23 de junho de 2020
Jose Amazan Silva 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação  - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 010/2020 
com início 27 de maio de 2020, realizada em 15 de junho de 2020 (segunda-feira), nos termos 
do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela 
Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, 
mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação 
supramencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir:  Objeto: Contratação de 
empresas prestadoras de serviços gráficos, especializadas em impressões em lonas, 
acrílicos, MDF, outdoors e adesivos, para atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Jardim do Seridó/RN.  A NOVA SOLUÇÃO EIRELI- CNPJ: 70.157.680/0001-
37, saiu vencedora nos itens: 27, 28; totalizando o valor de R$ 1.908,00 (mil, novecentos e 
oito reais). COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA- CNPJ: 02.795.095/0001-02 , saiu 
vencedora nos itens: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26; 
totalizando o valor de R$ 7.224,30 (sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta 
centavos). LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - CNPJ: 07.805.649/0001-29, saiu 
vencedora nos itens: 4, 6, 11, 12, 22, 23, 29; totalizando o valor de R$ 9.243,50 (nove mil, 
duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 24 de junho de 2020
Jose Amazan Silva - Prefeito Municipal

Processo Nº 0802821-70.2017.8.20.5124 Ação: Execução De Título Extrajudicial (159) Exequente: Mrv Engenharia E 
Participacoes As Executado: Ana Clara Silvino Da Fonseca O(A) Doutor(a) Tatiana Lobo Maia, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. Faz Saber, para conhecimento público, que 
tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (159), Processo de nº 0802821-70.2017.8.20.5124, 
proposta por Exequente: Mrv Engenharia E Participacoes Sa contra Executado: Ana Clara Silvino Da Fonseca, tendo sido 
determinada a Citação de Executado: Ana Clara Silvino Da Fonseca, brasileira, solteira, vendedora, para que: 1) no prazo de 03 
(três) dias, efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 31.297,04, com correção monetária e juros de mora e incluídas as custas 
da execução e honorários do advogado, os quais arbitro em 5% do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste 
prazo de três dias, passando a 10% do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do 
novo Código de Processo Civil), 2) que, no prazo dos embargos (15 dias), reconhecendo o débito, e não tendo condições de 
efetuar em três dias o pagamento integral do mesmo, efetue o depósito judicial de 30% do valor em execução e requeira o 
pagamento do restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, corrigido o débito pelo IGPM e contados juros de 
mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, no prazo de cinco dias a contar da 
citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, sem prejuízos de 
outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor e exigível na própria execução; 4) 
querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do prazo deste Edital de cada executado aos autos 
e independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios 
considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito 
suspensivo da execução (art. 919 do novo CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, Ana Claudia Ramalho 
Da Silva, digitei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Parnamirim, aos 1 de junho de 2020. K-25e26/06
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O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quarta-feira 
(24) impedir que Estados e municí-
pios endividados reduzam o salário 
de servidores públicos como forma 
de ajuste das contas públicas. O 
posicionamento do Supremo à apli-
cação dessa medida frustra gover-
nadores e prefeitos, que esperavam 
poder usar esse instrumento para 
reequilibrar as finanças. A situação 
ficou ainda mais dramática com os 
efeitos provocados pela pandemia 
do novo coronavírus.

Após ser interrompido em agos-
to do ano passado, o julgamento 
definitivo da questão foi finalizado 
nesta tarde. Por 7 votos a 4, o STF 
confirmou a ilegalidade da possibi-
lidade da redução. 

Antes da pandemia da co-
vid-19, a redução da jornada e dos 
salários de forma proporcional era 

cogitada por alguns governadores 
e prefeitos para resolver tempora-
riamente a crise fiscal dos estados 
e municípios. 

A discussão no Supremo foi 
concluída hoje com a retomada do 
julgamento sobre a validade da Lei 
da Responsabilidade Fiscal (LRF), 
sancionada pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso em 
2000. No mesmo ano, chegou ao 
Supremo a ação cujo julgamento 
foi concluído apenas hoje, em ple-
na pandemia. Para a maioria dos 
ministros do STF, a redução de sa-
lário de servidor público afronta a 
Constituição por violar o princípio 
da irredutibilidade dos vencimen-
tos.

De acordo com a LRF, estados 
e municípios não podem ter mais 
de 60% das receitas com despesa 
de pessoal. Se o percentual for ul-

trapassado, fato que está ocorren-
do em alguns estados, medidas de 
redução devem ser tomadas, como 

redução ou extinção de cargos e 
funções comissionadas.

O Artigo 23 também previu que 

é facultativa a redução temporária 
da jornada de trabalho com ade-
quação dos vencimentos à nova 
carga horária.

O governo federal chegou a 
pressionar a Corte para que a me-
dida fosse aprovada. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, dizia que 
a redução salarial iria desafogar os 
gastos do Executivo com folhas de 
pagamento. Governadores e pre-
feitos, pressionados pela queda na 
arrecadação e pelo endividamento, 
torciam para que a medida fosse 
autorizada.

Nas contas do Tesouro Nacio-
nal, 12 Estados fecharam 2018 
gastando mais que o permitido com 
a folha de pessoal. 

Com a redução da jornada e do 
salário, os Estados que ultrapas-
sam o limite poderiam economizar 
até R$ 38,8 bilhões.

Decisão dos ministros do STF frustrou governadores e prefeitos de todo o Brasil

STF impede que estados e municípios 
endividados cortem salário de servidores
Governo Federal defendia que a redução salarial permitiria a redução dos gastos com folhas de pagamento de municípios 
e de Estados pressionados pela queda na arrecadação e pelo endividamento durante a pandemia do novo coronavírus

Posicionamento

José Aldenir/AgoraRN

Junto com o avanço da pande-
mia de novo coronavírus do Brasil, 
que já atingiu mais de um milhão 
de brasileiros, é crescente a difi-
culdade dos usuários de planos de 
saúde de obter a autorização de co-
bertura de tratamento e de exames 
relativos à covid-19. Na primeira 
quinzena deste mês, 10% de to-
das as reclamações recebidas pela 
Agência Nacional de Saúde (ANS) 
no período foram relativas a esse 
tipo de demanda. 

O órgão monitora as reclama-
ções dos usuários de planos de 
saúde a cada quinzena do mês e faz 
um recorte específico da covid-19.
Desde 1º de março até a primeira 
quinzena de junho, a ANS recebeu 
4.701 reclamações de usuários de 
planos - destas 36% se referem a 
exames e tratamento para o novo 
coronavírus, 43% dizem respeito a 
outras assistências afetadas pela 
pandemia e 21% estão relaciona-
das a temas não assistenciais.

Segundo Fernando Capez, se-
cretário de Defesa do Consumidor 
do Estado de São Paulo, a obriga-
ção do plano de saúde de reembol-
sar ou cobrir o exame para a de-
tecção da covid-19 é “indiscutível”. 

“Isso está expresso na resolução 
453 da ANS, desde que seja apre-
sentada uma requisição médica ou 
atestado.”

Já em relação à cobertura do 
tratamento de covid-19 pelos pla-
nos, a situação é mais complicada. 
“Com é uma doença que não existia, 
não há uma cláusula no contrato 
de seguro saúde vigente prevendo 
a cobertura de um tratamento, que 
é dispendioso e que requer muitos 

dias de internação na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI)”, observa. 
A saída, neste caso, diz o secretá-
rio, é a negociação.

A recomendação do Procon é 
de que a pessoa afetada faça uma 
reclamação eletrônica no órgão de 
defesa do consumidor para que seja 
iniciada a negociação com o plano 
de saúde, apesar de não existir 
uma determinação expressa e es-
pecífica no contrato.

Entre março e junho, a ANS recebeu 4.701 reclamações sobre planos de saúde

Covid-19 já representa 10% das 
queixas contra planos de saúde 

Serviço

Helvio Romero / Estadão 

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, sancionou a lei que 
autoriza restaurantes, supermer-
cados e outros estabelecimentos 
dedicados à produção e ao forne-
cimento de alimentos a doar os 
excedentes não comercializados 
e ainda próprios para o consumo. 
A Lei 14.106, que teve origem em 
um projeto de lei no Senado, foi pu-
blicada no Diário Oficial da União 
desta quarta-feira, 24, e dispõe ain-
da sobre o combate ao desperdício 
de alimentos.

Para que a doação seja feita, 
os alimentos in natura, industria-
lizados ou refeições prontas devem 
estar dentro do prazo de validade 
e nas condições de conservação; 
não deve ter comprometidas sua 
integridade e segurança sanitária; 
e suas propriedades nutricionais 
devem estar mantidas, ainda que 
tenham sofrido dano parcial ou 
apresentem aspecto comercialmen-
te indesejável.

A Lei isenta o doador e o in-
termediário de responsabilidades 
após a primeira entrega do alimen-
to. “A responsabilidade do doador 
encerra-se no momento da primei-
ra entrega do alimento ao interme-
diário ou, no caso de doação direta, 
ao beneficiário final”, diz o texto. “A 

responsabilidade do intermediário 
encerra-se no momento da primei-
ra entrega do alimento ao benefici-
ário final”, completa.

O doador ou intermediário 
somente responderão nas esferas 
civil e administrativa por danos 
causados se houver intenção ou 
risco assumido de causar o preju-
ízo. O mesmo serve para a esfera 
penal Essa só será acionada se for 
comprovada a intenção de provocar 
dano à saúde de outra pessoa. 

A doação dos alimentos poderá 
ser feita diretamente, em colabo-
ração com o poder público ou por 
meio de bancos de alimentos e 
outras entidades beneficentes de 
assistência social.

Aprovada nova lei de combate ao 
desperdício de alimentos no País

Consumo

Restaurantes podem doar excesso

José Aldenir/AgoraRN
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Nathallya Macedo
Subeditora do Online

Ariel não é a ‘Pequena Sereia’, 
mas sente saudades do mar. A 
coincidência das histórias demons-
tra ainda mais a conexão entre a 
natalense e Ponta Negra, um dos 
cartões-postais da cidade. O isola-
mento social imposto pela pande-
mia do novo coronavírus limitou 
o acesso à praia, mas não apagou 
as memórias da jovem – transpas-
sadas para uma ilustração digital 
que repercutiu nas redes sociais 
recentemente. 

“Acho que muita gente está 
com saudade da praia! Meus 
seguidores estavam me pedindo 
no Instagram para pintar o Morro 
do Careca. Então resolvi fazer, 
mas do jeitinho que lembro. Na 
tela, você pode perceber que há 
um rapaz, uma mulher de vestido 
vermelho e uma criança juntos. 
São meus pais e eu. De quando eu 
ainda era pequena e a gente saia 
para caminhar na orla logo cedo. 
É uma lembrança muito boa e que 
se tornou mais forte nesse período 
que estamos vivendo”, contou a 
ilustradora. 

Ariel Guerra tem 25 anos e é 
formada em arquitetura, mas se 
considera mesmo artista plástica. 
“Minha família sempre me incen-
tivou a desenhar, mas internalizei 
que era apenas um hobby. Me 
formei em arquitetura, trabalhei 
por dois anos na área e acabei 
percebendo que era mais feliz 
exercendo a arte”, revelou.  

Mas a faculdade não foi uma 
experiência perdida. “Apesar de 
distante em termos técnicos, me 
ajudou bastante. Eu não tinha 
noção de espaço antes, por exem-
plo. Durante o curso, aprendi a 
projetar murais e ambientes, além 
de adquirir conhecimento sobre 
teorias de cores. Tudo isso facilitou 
a construção dos meus trabalhos 
artísticos atuais”.  

Entre pinturas em telas e 
ilustrações digitais, Ariel alimenta 
um carinho por aquelas feitas à 
mão. “Amo usar pincéis, observar 
a mistura das tintas e a sutileza 
das cores. Até os errinhos vão 
se juntando e tornam a obra 

Saudades do mar
Ariel Guerra, natalense de 25 anos, representou em uma ilustração

as recordações já nostálgicas de Ponta Negra. Em entrevista, a artista
conta que é inspirada fortemente pelo cotidiano da cidade

fi nal muito mais interessante e 
complexa, sempre com toques 
da minha visão, personalidade e 
sentimento”.  

Um tanto quanto lúdicas, as 
pinturas de Ariel são inspiradas 
no cotidiano. “Basicamente retrato 
o que vejo. Tenho um apreço 
enorme pela nossa terra, nossos 
costumes... e sei que muitos não 
valorizam a arte local. Porém, 
quando você mesmo valoriza o seu 
próprio trabalho, as pessoas come-
çam a reconhecer a importância”, 
afi rmou. E a dedicação da jovem 
já rendeu várias exposições na 
capital potiguar e até fora do Bra-
sil. “Em abril do ano passado, tive 
duas obras expostas no Festival 
de Cultura Brasileira de Gmünd, 
na Áustria. Foi uma honra ter a 
oportunidade de representar um 
pouco da nossa cultura”.  

SONHOS
“Meu plano inicial é criar 

um ateliê com espaço para uma 
galeria. Quero que o pessoal 
consiga expor telas sem difi culda-
des. Assim, espero dar visibilidade 
para a produção autoral potiguar. 
Arte é salvação, algo que estamos 
precisando demais no momento. 
Já o meu projeto a longo prazo é 
abrir uma escola de arte, para in-
centivar e proporcionar o suporte 
necessário para os iniciantes. São 
sonhos, mas sigo esperando que dê 
tudo certo”.  
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Chegou aquele dia perfeito sem defeitos que você pediu 
aos céus! As estrelas estão inspiradíssimas e vão mandar 
as melhores energias nessa quinta. Momento oportuno 
para focar nos interesses materiais, resolver pepinos e 
buscar meios de quitar uma dívida. 

Uma movimentação intensa acontece no céu e os 
astros estão na maior inspiração, formando uma porção 
de aspectos positivos. Quem vai sair no lucro é o seu 
signo, que terá pela frente um dia de oportunidades e 
transformações benéfi cas. 

O céu está forrado de aspectos nessa quinta e todos vão 
favorecer seu signo em vários setores. A Lua passa o dia 
inteiro em sua companhia e fi ca de boas com Marte, 
Júpiter e Plutão, dando uma tremenda força para os 
seus interesses. 

Os astros vão conspirar a seu favor e prometem um dia 
de alegrias e conquistas. A Lua fi cará até o fi m da tarde 
em Touro, seu signo oposto, e vai trocar likes com Marte, 
Júpiter e Plutão, favorecendo e facilitando suas relações 
pessoais e profi ssionais. 

A Lua passa o dia em seu inferno astral, aconselhando 
a controlar sua empolgação e comer pelas beiradas. 
Ela garante que é o momento de agir com discrição 
e batalhar pelos seus objetivos, mas sem revelar seus 
planos a ninguém se não quiser fazer papel de trouxa.

Trabalhar em casa e com família pode ser muito 
produtivo e lucrativo para você hoje. Se está realizando 
as suas atividades remotamente, pode usar a sua 
experiência para resolver algumas questões e ganhar 
pontos com os chefes. 

Hoje os astros iluminam seus relacionamentos, 
acolhem suas esperanças e dão sinal verde para você 
transformar seus sonhos em realidade. É pra glorifi car 
de pé, hein? A Lua taurina troca likes com Marte, 
Júpiter e Plutão, indicando um momento oportuno.

Sua estrela brilhará intensamente nesta quinta e quem 
garante é a Lua, que vai encher seu paraíso astral de 
boas energias ao formar aspectos superpositivos com 
Marte, Júpiter e Plutão. A sorte vai soprar em sua 
direção e você pode conseguir tudo que quiser hoje.

As estrelas despejam excelentes energias em seu 
Horóscopo e prometem uma quinta gloriosa para 
o seu signo. A Lua troca likes com Marte, Júpiter e 
Plutão, impulsionando seus interesses e seu progresso, 
sobretudo na vida profi ssional. 

Marte traz boas novas para o seu signo logo cedo 
e abre o dia em sintonia com Lua, dando uma bela 
injeção de ânimo para o seu signo batalhar pelos 
interesses materiais. Você terá pique de sobra para 
correr atrás dos assuntos que envolvem dinheiro.

A quinta-feira chega com ótimas promessas dos astros, 
que hoje estão no maior fervo e anunciam mudanças 
positivas em sua vida. A Lua segue o rolê em sua Casa 
9, setor que tem relação estreita com suas esperanças e 
dá carta branca para você sair da sua zona de conforto.

Os astros fazem muitos movimentos hoje e prometem 
uma quinta-feira das mais animadas para o seu signo. 
A Lua realça o seu dom para se comunicar e revela 
que o diálogo será o caminho mais curto para resolver 
qualquer situação, sobretudo de manhã e à tarde. 

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)
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Adriane Galisteu também está na fi la 
na volta dos realities shows da Record

A Record já tem estabelecida a ordem de 
estreia dos seus realities shows, a partir do “Top 
Chef”, com Felipe Bronze, no dia 15 de julho.

Em agosto, na segunda quinzena, ou 
primeira de setembro, começa “A Fazenda”, em 
sua 12ª edição, desta vez com 20 participantes, 
a grande maioria deles já com contrato assinado 
e apenas alguns poucos ainda dependendo de 
documentação.

Por último, em abril de 2021, uma nova 

temporada do “Power Couple”, a quinta, 
possivelmente com Adriane Galisteu em sua 
apresentação.

Vale lembrar que Adriane teve na Record, 
entre os anos 2000 e 2004, um dos seus 
melhores momentos na televisão, com o 
programa “É Show”, que só saiu do ar porque na 
ocasião ela resolveu aceitar a um chamado do 
SBT.

Agora é quase certeza a sua volta.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

Bate-Rebate

PAZ E AMOR
Luciana Gimenez, segundo as 

pessoas que trabalham com ela 
na Rede TV!, está numa fase da 
vida das mais auspiciosas.

E isso, dizem, tem muito a ver 
com o seu lado pessoal, fi rme e 
forte com o novo namorado, Dado 
Buffara.

CONTRATO ASSINADO
O SBT fechou com a Discovery 

as novas temporadas do “Bake 
Off Brasil – Mão na Massa”, 
“Celebridades” e “Cereja do Bolo”.

Formatos da BBC. Gravações 
a partir de julho.

REVEZAMENTO
Fernanda Gentil e Patrícia 

Poeta irão cobrir as férias de 
Fátima Bernardes, em julho, no 
“Encontro” da Globo. Metade 
cada uma.

E as duas com André Curvelo.

GALOPANDO
A Rede Brasil não deu 

descanso ao cavalinho sem pata.
O programa ou quiz, com 

as mesmas características de 
sempre, continua todas as tardes 
das 14h às 17h. Três horas direto. 
A sua apresentadora, tentando 
segurar o suspense, é sempre um 
caso à parte.

ESPERA UM POUCO
A Globo deu um tempo na 

escalação de “Um Lugar ao Sol”, 
novela de Lícia Manzo, na fi la 
das 21h. Por enquanto, só os 
protagonistas – Cauã Reymond, 
Alinne Moraes e Andreia Horta 
têm participações garantidas.

Na melhor das hipóteses 
essa é uma estreia que só deve 
acontecer em meados de 2021.

ESCALA ORGANIZADA
Na Record já existe a decisão 

que o “Fala Brasil”, de sábado, 
muito em breve dará origem a um 
novo produto do jornalismo.

E que terá apresentação de 
Thalita Oliveira e Carla Cecato.

FORMATO MUSICAL
Juan Alba aguarda a retomada 
de gravações de “Amor Sem 
Igual” para voltar a viver o 
vilão Ramiro. E, nessa espera, 
ele revela o desejo de substituir 
Gugu Liberato no comando do 
programa “Canta Comigo”.
Vale lembrar que Juan é 
também cantor, possui uma 
banda de jazz e já participou 
de várias peças musicais.

 Ângelo Pastorello

 Durante o mês de lançamento, 
maio, “Any Malu Show”, produção 
do Cartoon, foi o segundo programa 
mais assistido entre crianças com TV 
paga...  ... Isso entre o público entre 
4 e 11 anos.  Whindersson Nunes 
não vai mais participar do “Arraiá 
em Casa”, da Globo, neste sábado. 
 Matheus Ceará, artista da “Praça”, 
realiza segunda-feira, a partir das 21h, 
sua primeira live... ... A arrecadação 
será em prol do Hospital do Câncer 
de Londrina.  TV Cultura defi niu 

para segunda que vem, 29, as estreias 
de oito atrações infantis e infanto-

juvenis... ... Entre elas, a animação 
canadense, inédita no Brasil “”Ver & 
Roll” e a série “SOS Fada Manu... 
... Essas, com exibições diárias, 
a partir das 7h30, no “Quintal da 

Cultura”, além de outras.  O virtual 
se tornou uma grande alternativa para 
as TVs... ...E assim, Maisa Silva vai 

conversar com Solange Almeida e 
Giovanna Grigio, sábado, pelo SBT.

No estúdio, Gustavo Mioto, Beca 
Milano e Marlei Cevada.
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A Globo está em uma dispu-
ta jurídica com a Fifa, com quem 
mantém parceria desde os anos 
1970. Com a justificativa de que 
foi afetada financeiramente pela 
pandemia do novo coronavírus, a 
emissora acionou a Justiça do Rio 
de Janeiro para renegociar o con-
trato que mantém com a entidade 
para o período de 2015 até 2022 no 
valor total de US$ 600 milhões (R$ 
3,1 bilhões). 

A emissora conseguiu uma li-
minar na 6.ª Vara Empresarial na 
terça-feira (23) para não pagar de 
forma imediata o valor de US$ 90 
milhões (R$ 463 milhões), que de-
veria acontecer no próximo dia 30.

O atual contrato com a Fifa con-
templa a Copa do Mundo de 2022, 
no Catar, o que gera o risco de a 
emissora ficar de fora da transmis-
são da competição. Outros eventos 

previstos são o Mundial de Futsal 
e os Mundiais Feminino Sub-17 e 
Sub-20 - todos adiados para o pró-
ximo ano. O torneio olímpico de fu-
tebol que seria realizado nos Jogos 
de Tóquio-2020 também é organi-
zado pela Fifa, mas o atual acordo 
não contempla a sua exibição.

O processo foi impetrado no úl-
timo dia 16 e foi julgado em caráter 
de urgência, com liminar favorável 
para a Globo, pela juíza Maria 
Cristina de Lima Brito. Ela con-
cedeu liminar enquanto o contrato 
não é julgado na Justiça da Suíça, 
onde foi celebrado.

A emissora alega que o valor 
de US$ 90 milhões ficou impagável 
no momento e diz ser uma boa par-
ceria, já que das cinco parcelas de 
contrato pagas anualmente desde 
2015, pagou todas em dia. 

De acordo com o documento, a 

intenção da Globo não é rescindir o 
contrato, mas renegociar os valores 
para termos mais aceitáveis com a 

situação atual do mundo até o fim 
do acordo.

Na decisão liminar, a juíza Ma-

ria Cristina de Lima Brito alega 
que a emissora tem razão em sua 
argumentação por conta da pande-
mia da covid-19. 

“A urgência da providência é 
evidente na medida em que a data 
de vencimento da parcela cuja sus-
pensão se pretende está marcada 
para o próximo dia 30.6.20, tempo 
por demais exíguo para que as par-
tes encontram a solução arbitral, 
além do que, são as partes fortes 
agentes econômicos do mercado 
nacional e internacional, não se 
evidenciando perigo de irreversibi-
lidade dos efeitos da presente deci-
são”, afirmou a magistrada.

Assim, o pagamento está blo-
queado até que a Corte Arbitral da 
Suíça julgue a questão do contrato 
entre Globo e Fifa. Ainda não exis-
te uma previsão de quando essa 
decisão vai acontecer.

Sem acordo com a Fifa, a Globo pode ficar sem a transmissão para a Copa de 2022

Globo obtém liminar e adia pagamento 
de mais de R$ 460 milhões para a Fifa
Com a justificativa de que foi afetada financeiramente pela pandemia do coronavírus, a emissora acionou a Justiça do Rio de 
Janeiro para renegociar contrato que mantém com a entidade para o período de 2015 até 2022 no valor de R$ 3,1 bilhões

Justiça

Reprodução

Aildo Rodrigues, secretário de 
Esportes do Estado de São Paulo 
afirmou nesta quarta-feira (24) que 
o retorno do Campeonato Paulista 
deve acontecer entre o fim de julho 
e o início de agosto. Ele também 
confirmou que os clubes da compe-
tição poderão iniciar os treinos pre-
senciais a partir do dia 1º de julho. 
A medida já havia sido anunciada 
pelo governador João Doria, mas 
havia possibilidade de ser adiada 
devido à pandemia causada pelo 
novo coronavírus.

Rodrigues explicou que aquelas 
cidades localizadas na “zona ver-
melha”, segundo classificação defi-
nida pelo governo do Estado, terão 
que vetar os treinos presenciais dos 
clubes de futebol. Um desses casos 
é Ribeirão Preto. Com isso, o Bota-
fogo poderá ter que deixar a cidade 
para realizar tais atividades.

Sobre o retorno do Campeonato 
Paulista, o secretário não foi muito 
otimista. A previsão é que a bola 
comece a rolar apenas entre o final 
de julho e começo de agosto, muito 
diferente do Rio de Janeiro, que, 
até o momento, é o único Estado 
que recomeçou seu campeonato.

“Jogo de futebol, podemos pen-

sar e falar em uma partida após 
30 a 45 dias, final de julho e início 
de agosto, não agora. Dificilmente 
teremos futebol antes disso. Os 
clubes precisam dessa semana 
para buscar o condicionamento 
físico de seus atletas. Fazer jogo 
antes desse prazo pode aumentar 
a lesão e não é recomendado. Se a 
pandemia permitir isso, podemos 
ter um Campeonato Paulista reco-
meçando no final de julho e início 

de agosto”, concluiu.
Para finalizar, o secretário afir-

mou que o governador João Dória 
fará um novo pronunciamento 
para anunciar novas medidas de 
flexibilização nos próximos dias. 
“Haverá agora na virada do mês 
o anúncio do Governador de uma 
reclassificação e muitos setores da 
sociedade estarão contemplados 
dentro daquilo que recomenda o 
plano são Paulo”, finalizou.

Clubes paulistas  poderão iniciar os treinos presenciais a partir do dia 1º de julho

Campeonato Paulista pode voltar 
no fim de julho ou início de agosto

Retomada

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians

Favorável ao retorno do Cam-
peonato Carioca, o Flamengo vem 
seguindo os protocolos de saúde 
em suas dependência, de acordo 
com a Vigilância Sanitária ligada à 
prefeitura do Rio de Janeiro A enti-
dade vistoriou o Centro de Treina-
mento rubro-negro e avaliou que o 
local “estava em conformidade com 
as regras” sanitárias relacionadas 
à pandemia do novo coronavírus.

No entanto, os demais clubes 
não podem dizer o mesmo. A Vigi-
lância Sanitária detectou 11 infra-
ções nas dependências de Bangu, 
Botafogo, Fluminense, Madureira, 
Portuguesa e Vasco. 

A Vigilância Sanitária do Rio 
Janeiro ainda vai estabelecer novo 
prazo, não divulgado, para que as 
equipes possam corrigir as falhas 
a tempo de uma segunda vistoria, 
ainda mais detalhada

“Foram identificadas cabines 
de higienização, ausências de dis-
pensadores de álcool em gel e sabão 
líquido em lavatórios, de álcool em 
gel nas áreas de acesso e circula-
ção, lixeiras inoperantes e falta de 
lixeiras com tampas acionadas por 
pedal, ausência de funcionários de 
limpeza, e ausência de cartazes in-
formativos sobre as Regras de Ou-
ro para a prevenção da covid-19”, 

analisou a Vigilância Sanitária 
municipal, em sua avaliação sobre 
os rivais do Flamengo no Carioca.

Outro pedido da entidade se 
referiu aos túneis de desinfecção, 
algo que vem se tornando comum 
nos clubes brasileiros na retomada 
das avaliações físicas e dos treinos. 

A prefeitura pediu para que 
fossem retirados porque não são 
considerados eficazes na luta con-
tra a covid-19.

Seis clubes estão irregulares no RJ

Vigilância Sanitária encontra 
falhas em CTs de clubes cariocas

Fiscalização

Thiago Ribeiro / AGIF


