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Do papel para o universo digital: 
a evolução das ilustrações de Lhéu  
Ilustrador natalense conta como as inspirações artísticas passeiam entre o tradicional e o moderno, além 
de relatar as experiências durante a quarentena em obras contemplativas. Ele diz aproveitar quarentena 
para criar conforme a inspiração permite. “Se não existisse arte, já teríamos morrido da realidade”, diz ele

Cultura 13

Isolamento social fica 
abaixo dos 50% durante 
feriadão no Estado

Confira dicas para
não zerar a redação
do Enem este ano

Cogitada para vice,
Larissa Rosado responde 
por peculato e lavagem

Número de casamentos 
cai pela metade durante 
a pandemia no Brasil

Mais de 30 mil natalenses 
têm ou já tiveram Covid, 
diz pesquisa da UFPel

São José de Mipibu adota 
medidas mais rígidas para 
reforçar o isolamento

Mais um grupo de 
beneficiários vai receber 
R$ 600 do Governo Federal

Um em cada quatro 
deputados do Centrão é 
alvo de ação na Justiça

Com os resultados dos três 
dias, o Estado ficou abaixo da 
meta ideal de 60% pretendida 
pelo governo estadual

Com o objetivo de alcançar 
nota máxima, estudantes 
ignoram regras que podem 
apresentar o resultado oposto

Ministério Público aponta que 
ex-deputada teve participação 
em suposto esquema que teria 
desviado R$ 2,7 milhões

Em abril, Brasil teve
redução de 62% no
registro de matrimônios
em cartórios pelo País afora

Estudo mostra que 3,4% da 
população têm anticorpos para 
coronavírus

Prefeitura estabeleceu o dever de 
a população permanecer em casa, 
vedando a livre circulação

Nessa fase, 4,9 milhões de pessoas 
que ainda não tiveram acesso 
devem ser beneficiadas

Ao menos 60 deputados possuem 
implicações na Justiça com 
acusações e suspeitas
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RN tem a pior gestão do País no 
combate à pandemia, diz Robinson
Em dura crítica a Fátima Bezerra, ex-gestor cobrou da atual governadora do Rio Grande do Norte ações mais efetivas na área da 
saúde e o reconhecimento de que o Governo Federal tem ajudado o Estado. Ainda segundo Robinson, Fátima está “escondida”
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Cada país do mundo, mais 
ou menos desenvolvido, tem 
sua cota de problemas mal 
resolvidos. O fato é que não 
existe vida simples para nin-
guém nesses tempos de pan-
demia, nos quais todos sofrem 
de alguma maneira.

E continuarão assim até 
que a recuperação gradual 
se instale, voltando para a 
fase anterior à hecatombe do 
novo coronavírus, quando as 
coisas, mesmo não sendo as 
ideias, indicavam algum grau 
de confi ança no futuro.

Não é algo mais possível 
de se afi rmar agora no Bra-
sil, convenhamos, diante das 
fraturas expostas no curso de 
uma guerra política instalada 
entre os poderes da Repúbli-
ca.

Essa situação agravou-se 
consideravelmente na última 
sexta-feira com a nota assina-
das pelo presidente da Repú-
blica, pelo vice-presidente e o 
ministro da Defesa, acompa-
nhada de uma declaração do 
chefe da Secretaria de Gover-
no para “não esticar a corda”.

Obviamente, não é por aí 
que se resolvem as coisas nu-
ma democracia.

Enquanto tudo isso acon-
tecia no fi m da semana passa-
da, nos EUA, a maior força bé-
lica do planeta, o comandante 
das Forças Armadas, general 
Mark Milley, pedia perdão ao 
povo americano.

Por participar de uma 
caminhada, ao lado do presi-
dente Donald Trump, da Casa 
Branca até a Praça Lafayette, 
onde o republicano tirou uma 
foto com a Bíblia em frente 
a uma igreja que tinha sido 
danifi cada por manifestantes 
durante atos antirracismo pe-
la morte de George Floyd por 
policiais em Mineapolis.

Para que Trump pudesse 
chegar até o local, no último 
dia 1º, a polícia usou uma 
força desproporcional contra 
manifestantes pacífi cos, que 
estavam na frente da residên-
cia ofi cial do presidente.

“Aprendi com o erro”, disse 
Milley, que foi criticado por 
atrelar as Forças Armadas a 
um evento político.

Deveríamos seguir o exem-
plo norte-americano.

Nos últimos 35 anos, seis potiguares ocuparam cargos de mi-
nistro de Estado – Aluízio Alves (Administração e Integração 
Nacional), Fernando Bezerra (Integração Nacional), Gari-

baldi Filho (Previdência), Henrique Alves (Turismo), Rogério Ma-
rinho (Integração Regional) e, agora, Fábio Faria (Comunicações). 
Mas, para que serviu, ou serve, em termos práticos, esses potiguares 
como ministros, para o nosso Estado, até agora? Resposta: para na-
da de relevante.

Vejamos a questão de trás para frente. Ainda são promessas 
as expectativas criadas em torno da recente nomeação de Rogério 
Marinho para o ministério de Jair Bolsonaro. Em termos práticos, 
o RN espera de Rogério a chegada das águas do São Francisco e a 
conclusão da barragem de Oiticica, para a qual, faça-se justiça, o po-
tiguar liberou uma verba de R$ 50 milhões para sua continuidade, 
mas cuja medida, por si, não é garantidora de conclusão da obra.

Quanto a Fábio Faria, é de se supor que, embora ele ainda nem 
não tenha iniciado o trabalho, pouco ou quase nada de relevante 
ele terá a prestar ao Estado como ministro das Comunicações, um 
cargo mais afeito a regulamentações técnicas, à politicagem para 
atender a mídia e às necessidades do momento do seu presidente, 
que precisa urgentemente iniciar um diálogo com a chamada im-
prensa profi ssional (Globo, Estadão, Folha), sob pena de implosão.  

Já sobre Henrique Alves no Turismo, o próprio leitor pode res-
ponder, se indagando o que mudou no turismo do RN com sua pre-
sença naquele ministério – a despeito de tudo que poderia ter sido 
feito pelo turismo do nosso Estado, tendo em vista ser este segmento 
um dos mais importantes da nossa economia.

No tocante a Garibaldi, não há registro de benefícios ao Estado, 
a não ser a instalação de poucas agências de atendimento previden-
ciário, coisa que não precisa ser ministro potiguar para conquistar, 
em qualquer governo.

No tocante a Fernando Bezerra, a única lembrança que restou 
do seu período no governo FHC foi o famigerado escândalo da Meta-
sa S/A., responsável por sua queda do ministério à época – em que 
pese, ao fi nal das investigações, nada ter sido constatado contra ele.

Por fi m, para se ter ideia da magnitude de Aluízio Alves como 
ministro para o RN, basta lembra que seu maior feito não foi sequer 
potiguar, mas nacional: a criação da Escola Nacional de Administra-
ção Pública, já extinta.
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PARA QUE SERVE UM 
MINISTRO POTIGUAR?

BASTA SEGUIR 
O EXEMPLO

“

CORRELAÇÃO
A nomeação de Fábio 

Faria para o Ministério 
das Comunicações muda a 
correlação de forças entre o 
governo federal e o governo 
estadual, favorecendo o 
bolsonarismo no Rio Grande 
do Norte. O fi lho do ex-
governador Robinson Faria se 
somará ao atual ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, na condição 
de oposição federal ofi cial à 
governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra.

SEM HOSTILIDADE
O governo Fátima, porém, 

é tido por Jair Bolsonaro 
como o menos hostil ao 
seu governo. Nas palavras 
do general Luiz Eduardo 
Ramos, chefe da Secretaria 
de Governo do Palácio do 
Planalto, “o presidente nunca 
teve maiores embates com 
Fátima Bezerra, do PT”. Foi 
o que ele disse em entrevista 
às páginas amarelas da 
revista Veja.

MAIOR ADVERSÁRIO
Entre os oposicionistas 

Fábio Faria e Rogério 
Marinho, tem cabido 
mais o marido de Patrícia 
Abravanel o tom belicoso 
contra o governo do Rio 
Grande do Norte. “Sou o 
maior adversário do governo 
do PT no RN”, disse o genro 
de Silvio Santos, numa rede 
social, neste feriadão.

PROJETO 2022
Para analistas políticos 

potiguares, a nomeação 
de Fábio para o ministério 
reforça a estratégia dele e 
de seu pai para 2022: Fábio 
será candidato a governador 
(ou a senador), e Robinson, 
a deputado federal, na vaga 
ocupada pelo fi lho.  

O governo estadual não está 
fazendo nada no combate à pandemia”

Robinson Faria
Ex-governador do Rio Grande do Norte

REDAÇÃO:
84 3027-1690

ATENDIMENTO:
      84 98117-1715

SOCIAIS:
            AGORARN

CIRCULAÇÃO: 
GRATUITA

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A 

      84 98117-1715

            AGORARN            AGORARN

Todas as informações contidas nos artigos 
publicados nesta edição são de inteira 
responsabilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste jornal. Sua 
publicação visa tão-somente a promover o 
debate e a refl exão sobre problemas dos 
mais variados segmentos da sociedade.

www.agorarn .com.br
Alex Viana 
Diretor-Presidente

Edilson Viana
Diretor Administrativo

Lissandra Viana 
Diretora Financeira

Tiago Rebolo
Editor geral

Anderson Barbosa  
Editor Online

Jalmir Oliveira 
Pauta

ENDEREÇO DA REDAÇÃO: 
AVENIDA HERMES DA FONSECA, N° 384 - 
PETRÓPOLIS, NATAL/RN - CEP: 59020-000

COMERCIAL: (84) 9-8117-1718 

PUBLICAÇÕES:publica@agorarn.com.br

COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>> A Prefeitura de Parnamirim, 
através da Secretaria de Assistência 
Social (Semas), realiza live sobre 
como combater a violência contra a 
pessoa idosa. Será nesta segunda-
feira, a partir das 10h, no Instagram 
@semasparnamirim.

>> A Assembleia Legislativa do 
RN organiza curso de lições práticas 
para uma boa redação. Começa 

nesta segunda, às 15h, de forma 
gratuita. A inscrição pode ser feita 
por meio do aplicativo Escola da 
Assembleia RN.

>> O YouTube do Sesc SP, em 
parceria com o Sesc RN, transmite 
live, às 16h, sobre o impacto da 
pandemia na convivência familiar da 
pessoa idosa. A programação faz 
parte do Junho Violeta, mês dedicado 

à proteção da pessoa idosa.
>> O Sebrae RN está 

organizando o Fórum de Gestão 
Empresarial. A palestra de hoje, às 
19h, terá como temática “Marketing 
Digital” e será exibida pela plataforma 
Google Meet.

>> O Sistema Fecomércio RN, 
por meio do Senac, disponibiliza 480 
vagas gratuitas para cursos técnicos 

a distância no Rio Grande do Norte. 
O objetivo é promover a inclusão 
social por meio da oferta de vagas 
para pessoas de baixa renda. As 
inscrições seguem até o dia 18 de 
junho, exclusivamente pelo site www.
ead.senac.br/gratuito.

>> Hoje, 15 de junho, é Dia 
Mundial da Consciencialização da 
Violência contra a Pessoa Idosa.

Notas&Informes
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UNIDADE DE DESÍGNIOS
Robinson e Fábio Faria 

agora se unem ao ex-ministro 
do Turismo e ex-presidente 
da Câmara dos Deputados 
Henrique Alves, rival declarado, 
num único projeto: derrubar o 
governo do PT nas próximas 
eleições no Estado.

SIM, PORÉM...
Para sua nomeação 

como ministro, pesaram 
favoravelmente a Fábio ser 
do PSD de Gilberto Kassab, 
portanto do Centrão – embora 
Bolsonaro tenha feito a 
indicação pessoalmente – e o 
arquivamento de inquéritos 
contra o potiguar.

EXCLUSÃO DA LAVA JATO
Em 2017, Fábio foi citado 

em depoimentos de cinco 
delatores da construtora 
Odebrecht, após um acordo 
de leniência celebrado com o 
Ministério Público Federal. 
Eles afi rmaram ter pago R$ 
100 mil à sua campanha para 
deputado federal, que não 
teriam sido contabilizados. 
Governador do Estado à 
época, Robinson também foi 
investigado no mesmo inquérito, 
arquivado após pedido da então 
procuradora-geral da República, 
Raquel Dodge, que alegou 
não ter encontrado elementos 
sufi cientes para o oferecimento 
de denúncia, “apesar dos fortes 
indícios da prática do delito”.

ENQUANTO ISSO
Na Câmara dos Deputados, 

há 45 pedidos de impeachment 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro. Até agora, nenhum 
foi apreciado pelo presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Parlamentares alegam que 
os processos não avançaram 
porque, em meio ao isolamento 
social, falta clima nas ruas para 
um impedimento.
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O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro Dias 
Toffoli, divulgou nota na tarde 
deste domingo (14) afirmando 
que a Corte vivenciou mais um 
ataque na noite de sábado (13), 
após cerca de 30 manifestantes 
bolsonaristas autodenominados 
“300 do Brasil” dispararem fogos 
de artifício na direção do edifício 
principal do STF, na Praça dos 
Três Poderes, enquanto xinga-
vam os ministros.

“O Supremo jamais se sujeita-
rá, como não se sujeitou em toda 
a sua história, a nenhum tipo de 
ameaça, seja velada, indireta ou 
direta e continuará cumprindo a 
sua missão”, afirmou.

Toffoli indicou ainda que os 
ataques à Corte são financiados 
ilegalmente e são estimulados por 

integrantes do próprio Estado, 
“apesar da tentativa de diálogo 
que o Supremo Tribunal Federal 
tenta estabelecer”.

“Guardião da Constituição, o 
Supremo Tribunal Federal repu-
dia tais condutas e se socorrerá 
de todos os remédios, constitu-
cional e legalmente postos, para 
sua defesa, de seus ministros e da 
democracia brasileira”, afirmou 
ainda o presidente da Corte.

O ataque com fogos de artifí-
cio, filmado e divulgado nas redes 
sociais, foi o último de uma sequ-
ência de atos realizados no sábado 
(13) após o Governo do Distrito 
Federal desmontar o acampa-
mento do grupo que é alvo de in-
vestigações do Ministério Público 
por suspeita de porte de arma. 
Liderado pela militante Sara Win-

ter, ex-assessora de confiança da 
ministra da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, Damares 
Alves, os “300 do Brasil” cobram 

que o presidente Jair Bolsonaro 
intervenha em defesa do grupo.

Agentes da Polícia Militar do 
Distrito Federal (PMDF), do Cor-
po de Bombeiros e da Secretaria 
de Estado de Proteção da Ordem 
Urbanística (DF Legal) recolhe-
ram faixas, material de lona e 
estrutura metálica do acampa-
mento, antes montado na Espla-
nada dos Ministérios, e também 
na Praça dos Três Poderes. A PM 
usou gás de pimenta para disper-
sar um pequeno grupo que resis-
tiu à ação.

Antes dos fogos de artifício, 
cerca de uma dúzia de manifes-
tantes chegou a invadir a cúpula 
do Senado. O grupo deixou o pré-
dio do Congresso pacificamente 
após intervenção da Polícia Le-
gislativa.

Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, comentou ação contra a Corte no sábado

“Supremo jamais se sujeitará a nenhum 
tipo de ameaça”, diz Toffoli após ataque
Em nota, presidente do Supremo disse que os ataques à Corte são financiados ilegalmente e são estimulados por integrantes 
do próprio Estado; ministro alertou ainda que a Corte “se socorrerá de todos os remédios, constitucional e legalmente postos”

Resposta

Carlos Moura / STF

Nas bancadas dos partidos que 
formam o Centrão, nova base de 
apoio ao presidente Jair Bolsonaro 
no Congresso, um em cada quatro 
deputados é investigado ou respon-
de por crimes ou ações por impro-
bidade administrativa com dano ao 
erário e enriquecimento ilícito.

Dos cerca de 200 deputados 
que formam o bloco informal na 
Câmara, ao menos 60 possuem im-
plicações na Justiça com acusações 
e suspeitas que envolvem desde 
lavagem de dinheiro e corrupção a 
crimes ambientais.

Com o agravamento da crise 
política, o Planalto passou a fazer 
uma investida explícita para atrair 
apoio das siglas do Centrão em tro-
ca de cargos. As negociações se cho-
cam com o discurso contra a “velha 
política” e o “toma lá, dá cá” no 
Congresso, adotado por Bolsonaro 
desde a campanha eleitoral.

Na última semana, ações cri-
minais avançaram sobre dois dos 
principais líderes do Centrão. O 
presidente do Solidariedade, de-
putado Paulinho da Força (SP), foi 
condenado a dez anos e dois meses 
de prisão pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) por crimes contra o 
sistema financeiro nacional, lava-

gem de dinheiro e associação cri-
minosa. Já o líder do Progressistas 
(antigo PP), Arthur Lira (AL), foi 
denunciado por corrupção passiva 
pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) em uma investigação 
da Operação Lava Jato.

Lira e Paulinho da Força li-
deram as agremiações que fazem 
parte do Centrão mais atingidas 
por investigações ou denúncias. 
Entre os sete partidos do bloco, o 
Solidariedade tem a bancada com 

o maior número de deputados com-
prometidos na Justiça. Seis dos 
14 parlamentares, mais de 40%, 
são alvo de processos judiciais que 
questionam sua conduta no setor 
público. A maior parte dos casos é 
referente a improbidade adminis-
trativa, com suspeita de danos aos 
cofres públicos.

O Progressistas vem em se-
guida, com 38% de seus represen-
tantes na Câmara implicados em 
processos que apontam ou inves-

tigam desde lavagem de dinheiro 
até fraude em licitação. Outras 
siglas que integram o Centrão são 
PTB (33% da bancada investigada) 
- que tem o ex-deputado Roberto 
Jefferson como presidente nacional 
-, PSD (25%), Republicanos (25%), 
DEM (27%) e PL (23%).

No total, os casos de improbida-
de administrativa e dano ao erário 
correspondem a mais da metade 
dos processos levantados. Fraude 
em licitação e falsidade ideológica 
também estão entre os crimes mais 
comuns pelos quais os parlamenta-
res respondem.

O levantamento, feito pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, não 
leva em conta processos já extin-
tos, ações de danos morais ou exe-
cuções fiscais. A inclusão desses 
casos aumentaria o número de 
processados no Centrão de 60 para 
77 deputados.

O Solidariedade respondeu 
que os deputados não iriam se 
manifestar. A defesa do deputado 
Paulinho da Força disse, após sua 
condenação no STF, que respeita a 
decisão, mas discorda da sentença, 
e afirmou que irá recorrer.

Contatado, o Progressistas não 
respondeu.

Dos 200 deputados que formam o bloco informal na Câmara, 60 têm implicações na Justiça

Um em cada quatro deputados do Centrão, 
nova base de Bolsonaro, é alvo da Justiça

Congresso

Ueslei Marcelino / Reuters

O Ministério Público Fe-
deral decidiu abrir inquérito 
para apurar eventuais atos 
de improbidade administra-
tiva relacionados ao contrato 
de fornecimento de respirado-
res firmado entre a empresa 
Hempcare e o Consórcio Nor-
deste – rede formada pelos 
governos dos nove estados da 
região para ações e compras 
conjuntas.

A companhia foi um dos 
alvos da Operação Ragnarok, 
que mirou fraudes na aquisi-
ção de 300 equipamentos, por 
R$ 48,7 milhões. Os respira-
dores não foram entregues, 
apesar do pagamento.

A Rangnarok foi aberta no 
dia 1º, quando prendeu três 
pessoas – entre eles represen-
tantes da Hempcare – além 
de cumprir 15 mandados de 
busca e apreensão.

Coordenada pela Polícia 
Civil da Bahia, a ofensiva mi-
rou suposta organização cri-
minosa que deixou de entre-
gar os respiradores comprados 
pelo Consórcio Nordeste.

Procuradoria 
abre inquérito 
sobre compra de 
respiradores

Nordeste



O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu uma inves-
tigação sobre a invasão a hospitais de campanha e agressões a 
profissionais de saúde nas últimas semanas. O procedimento 

dependerá do Ministério Público em cada estado. Aras vai acionar pro-
curadores em São Paulo e no Distrito Federal e poderá fazer o mesmo 
com outros estados nos próximos dias. O pedido, a ser oficializado nesta 
segunda-feira (15) ocorre após o presidente Jair Bolsonaro ter solicitado 
a apoiadores que entrem em hospitais públicos e filmem os leitos de UTI 
para comprovar se as estruturas estão realmente ocupadas. A atitude pro-
vocou reação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que pediu publicamente uma interferência do Ministério Público.

Invasão a hospitais
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

DRAMA
O secretário de 

Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, monitora apreensivo 
a situação nas contas públicas 
estaduais. Em entrevista 
neste fim de semana, afirmou 
que as finanças do governo 
não aguentam mais três 
meses de isolamento social no 
patamar atual.

LUPA NO PASSADO
O potiguar Fábio 

Faria, novo ministro das 
Comunicações do governo 
Jair Bolsonaro, teve a vida 
pregressa devassada durante 
este feriadão. Os apoiadores 
do presidente encontraram 
coisas que não gostaram e 
cobraram publicamente do 
ministro uma explicação 
para o fato de, no passado, 

ele ter apoiado os governos 
do PT. Também exigiram 
um pronunciamento sobre 
investigações das quais ele foi 
alvo.

DEMOROU, MAS ENTENDEU
E o novo ministro falou. 

Pelo Twitter, Fábio Faria 
escreveu que “demorou”, 
mas que “entendeu” os 
danos provocados pelo PT ao 
País. “Demorei, mas entendi 
a ameaça que um estado 
aparelhado representa 
para a sociedade. Devo 
essa evolução à Internet, 
que ampliou o universo 
político, antes dominado 
e limitado a duas esferas 
não necessariamente 
antagônicas. Continuo 
aprendendo com o que vejo 
aqui”, afirmou.

DESONESTIDADE
O governo Fátima Bezerra precisa dar toda transparência 

à forma como vai aplicar os recursos recebidos do Governo 
Federal em caráter emergencial. Disso não há dúvidas. 
Contudo, não é honesto tratar o dinheiro como “receita extra”. 
Quem tem acompanhado o fluxo no caixa da gestão estadual 
sabe que o dinheiro enviado pelo presidente Jair Bolsonaro 
não vai dar sequer para cobrir a queda de arrecadação, 
quanto mais para elevar gastos. Reportagem publicada pelo 
Agora RN mostrou que, em abril e maio deste ano, em relação 
ao mesmo período do ano passado, o governo Fátima Bezerra 
teve uma queda de R$ 284,1 milhões em sua receita corrente.

AVESTRUZ I
Não foi só o ex-governador 

Robinson Faria que atacou a 
governadora Fátima Bezerra 
neste fim de semana. Outro 
derrotado na eleição de 2018, 
o ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo criticou a postura dos 
nove governadores do Nordeste 
no caso dos respiradores 
pulmonares comprados, mas 
que não chegaram.

AVESTRUZ II
Disse Carlos Eduardo: “Depois 

da denúncia do desvio (roubo) 
de R$ 48,7 milhões, destinados 
a comprar equipamentos de 

saúde para salvar vidas, adotam 
comportamento de avestruz. 
Logo eles, tão bem falantes. 
Enquanto isso, já morreram 40 
mil brasileiros”.

INÉRCIA
Falta um mês e meio para 

acabar o prazo para que o 
Estado aprove sua reforma da 
Previdência. Enquanto isso, 
a comissão especial instalada 
na Assembleia Legislativa 
para discutir o assunto segue 
paralisada. Estão esperando 
chegar na última semana para 
aprovar o texto às pressas, sem 
praticamente nenhum debate?

*Com informações da Redação do Agora RN
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O ex-governador Robinson Fa-
ria fez duras críticas, neste domin-
go (14), à atual governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra. 
De acordo com ele, a gestão esta-
dual tem sido “omissa” no combate 
ao novo coronavírus e tem colocado 
a política partidária acima do en-
frentamento à pandemia.

Em seu programa semanal na 
Rádio Agreste FM, de Nova Cruz, 
Robinson afirmou também que a 
governadora está “escondida”. Ele 
cobrou de Fátima Bezerra ações 
mais efetivas na área da saúde e o 
reconhecimento de que o Governo 
Federal tem ajudado o Estado.

“O governo (estadual) não está 
fazendo nada no combate à pande-
mia. Não tem resposta. O governo 
está totalmente omisso. A gover-
nadora está escondida, não está 
enfrentando. Ela não dá entrevista 
porque não tem o que dizer, a não 
ser quando é entrevista combina-
da”, afirmou o ex-governador.

Segundo Robinson, o Rio 
Grande do Norte tem a pior ges-
tão do Brasil no enfrentamento à 
Covid-19. Para o ex-governador, a 
atual gestão tem se aproveitado do 
“legado” deixado pela gestão dele 
na área da saúde e da ação do Go-
verno Federal.

“A governadora gosta muito de 
falar do governo federal e do gover-
no estadual passado, que foi o meu. 
Mas nós implantamos 120 leitos de 
UTI no Rio Grande do Norte. Ela 
quer botar a culpa da sua incom-
petência no governo federal, que só 
fez ajudar, e no governo estadual 
passado, que deixou um legado na 
saúde, que está salvando milhares 
de vidas. Ela não agradece, só faz 
criticar”, afirmou.

Na semana passada, o Governo 
do RN divulgou que já abriu 309 
leitos específicos para o tratamento 
de Covid-19 até agora, sendo 182 
leitos de tratamento intensivo.

Sobre a ajuda federal, o ex-go-
vernador do Rio Grande do Norte 
cobrou que Fátima Bezerra explique 
como serão aplicados os mais de R$ 
237 milhões que a administração es-
tadual recebeu na semana passada 
do governo do presidente Jair Bolso-
naro. Robinson também disse que, se 
não fosse o auxílio emergencial pago 
a trabalhadores informais e desem-
pregados, milhares de potiguares 
estariam passando fome atualmente 
por falta de ação do Estado.

“Os R$ 237 milhões que foram 
enviados ao Rio Grande do Norte... 
Conte ao povo o que está sendo fei-
to com esse dinheiro. O povo não 
está passando mais fome porque 
está recebendo os R$ 600 do Go-
verno Federal. E ainda quer botar 
a culpa na União, no presidente. 
Recebendo dinheiro e falando mal. 
Uma chuva de milhões e uma chu-
va de mentiras”, afirmou Robinson.

O ex-governador defendeu, ain-

da, uma reabertura gradual das 
atividades econômicas: “A econo-
mia tem que rodar. O pai de família 
não tem opção a não ser trabalhar 
e sustentar sua família. Vai morrer 
de fome? O RN é o estado que tem 
a pior gestão no combate ao corona-
vírus. O governo é nota zero”.

Apesar da cobrança de Robin-
son, o dinheiro recebido pelo Gover-
no do Estado não é uma receita ex-
tra. A verba servirá para o Estado 
compensar a perda de arrecadação 
registrada no período de isolamen-
to social forçado pelo coronavírus.

O ex-governador Robinson 
Faria se posicionou, ainda, sobre 
a polêmica em torno do uso da 
hidroxicloroquina no combate ao 
coronavírus, embora não haja com-
provação científica da eficácia.

“Ela bota política partidária 
acima da pandemia. A pandemia 
não tem partido político. Deveria 
ter uma união suprapartidária, 
e não disputa de egos, vaidades, 
mentiras. A esquerda é contra. O 
povo que morra. O que vale é ser 
contra, até contra um remédio que 
salva vidas”, disse Robinson.

Em uma ação conjunta, os pré-
-candidatos do PSL às prefeituras 
de Natal, Mossoró e Parnamirim 
cobraram do Governo do Estado 
transparência com relação aos 
gastos realizados com os recursos 
enviados recentemente pelo Gover-
no Federal. Partre da verba deve 
ser empregada no combate à pan-
demia do novo coronavírus no Rio 
Grande do Norte.

O delegado Sérgio Leocádio, 
pré-candidato à Prefeitura do 
Natal, o médico psiquiatra Daniel 
Sampaio, pré-candidato a pre-
feito de Mossoró, e a vereadora 

Professora Nilda, pré-candidata 
à Prefeitura de Parnamirim, as-
sinaram a nota de cobrança ao 
governo estadual.

Os representantes do partido 
querem explicações também sobre 
a compra, no total de quase R$ 5 
milhões, em respiradores que não 
foram entregues ao Estado, atra-
vés de uma transação realizada 
pelo Consórcio Nordeste.

O próprio consórcio denunciou 
que foi vítima de fraude na compra 
de respiradores junto à empresa 
HampCare, o que resultou na pri-
são de três envolvidos no esquema.

Ex-governador Robinson Faria fez críticas à governadora do RN, Fátima Bezerra

Sérgio, Nilda e Daniel: pré-candidatos

RN tem a pior gestão do País no 
combate à Covid-19, diz Robinson

PSL cobra mais transparência

Ex-governador cobrou da atual gestora, Fátima Bezerra, ações na saúde e 
o reconhecimento de que o Governo Jair Bolsonaro tem ajudado o Estado

Pandemia

Verba federal

Fotos: José Aldenir / Agora RN

PSL RN / Divulgação
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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

Cotada para ser candidata a 
vice-prefeita de Mossoró nas pró-
ximas eleições, a ex-deputada es-
tadual Larissa Rosado responde na 
Justiça pelos crimes de peculato e 
lavagem de dinheiro. Seus pais – a 
atual vereadora de Mossoró San-
dra Rosado e o ex-deputado federal 
Laíre Rosado – também são alvos 
da ação, assim como outras 12 pes-
soas, por crimes diversos ligados ao 
mesmo assunto.

O caso está sob análise do 
Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF-5), após o Ministério 
Público recorrer de uma sentença 
do juiz Lauro Henrique Bandeira, 
da 10ª Vara Federal do Rio Grande 
do Norte, que absolveu Larissa, no 
fi m do ano passado, dos crimes dos 
quais ela foi acusada na denúncia 
original, apresentada em 2015.

O recurso do Ministério Público 
Federal (MPF), que está sobre a 
mesa do desembargador Cid Mar-
coni, do TRF-5, aponta que Larissa 
teve participação em um suposto 
esquema criminoso que teria des-
viado mais de R$ 2,7 milhões de re-
cursos federais destinados à saúde.

Na apelação, o procurador da 
República Victor Albuquerque de 
Queiroz reafi rma o teor da denún-
cia original. Segundo ele, integran-
tes da família Rosado atuaram 
em conjunto com empresários de 
Mossoró para se apropriar ou des-
viar recursos públicos, “mediante a 
simulação de licitações e contratos 
para encobrir as operações ilícitas”.

De acordo com a denúncia do 
MPF, Larissa, Laíre e Sandra, jun-
tamente com outros 12 envolvidos, 
incluindo o ex-marido de Larissa 
Rosado, Francisco de Andrade Sil-
va Filho, montaram um esquema 
para desviar recursos da União 
destinados à Fundação Vingt Ro-
sado, organização não governa-
mental vinculada à família.

A peça de acusação afi rma que 
o esquema começava com a destina-
ção, por Sandra Rosado, de emen-
das parlamentares à Fundação 
Vingt Rosado. Em seguida, era si-
mulada uma licitação para encobrir 
a escolha das empresas integrantes 
do esquema, que teoricamente pres-
tariam serviços à fundação.

Posteriormente, havia o repas-
se dos recursos às empresas selecio-
nadas, lastreados em notas fi scais 
que atestavam a suposta aquisição 
de medicamentos e insumos não 
fornecidos efetivamente. Um dos 
representantes da empresa “vence-
dora” da licitação sacava os valores 
repassados pela entidade, para em 
seguida realizar a partilha dos re-
cursos entre os envolvidos.

Segundo o Ministério Público, 

para tornar mais complexo o es-
quema, difi cultando uma possível 
investigação, os recursos não eram 
imediatamente repartidos entre os 
integrantes do esquema criminoso. 
O dinheiro era “branqueado” atra-
vés da utilização da Associação de 
Proteção e Assistência à Mater-
nidade e à Infância em Mossoró 
(Apamim), sendo destinado às 
contas bancárias dos membros da 
família Rosado. Antes, entretanto, 
passava por assessores parlamen-
tares. A quebra do sigilo bancário 
dos envolvidos, autorizada pela 
Justiça Federal, revelou uma série 
de transferências e depósitos em 
favor dos investigados.

Na primeira instância, Larissa 
Rosado foi absolvida dos crimes de 
peculato e lavagem de dinheiro. 
Segundo o juiz Lauro Henrique 
Bandeira, por falta de provas.

Em sua sentença, o magistrado 
da 10ª Vara indica que a quebra do 
sigilo bancário de um dos assesso-
res de Larissa Rosado – da época 
em que ela era deputada estadual 
– de fato mostra que ele realizou 
pelo menos quatro transferências 
para a então parlamentar entre 
2004 e 2005. Contudo, segundo o 
juiz, as transferências foram “pon-
tuais e espaçadas no tempo, além 
de serem de baixo valor (valor total 
de R$ 1,5 mil)”.

“De modo que não é possível 
atestar que confi guram a prática 
de peculato, até porque, na época, 
José do Patrocínio Bezerra traba-
lhava como assessor parlamentar 
de Larissa Rosado, sendo verossí-
mil a tese da defesa no sentido de 
que tais transferências serviam pa-
ra o assessor efetuar pagamentos”, 
diz o juiz.

O QUE DIZ O MPF
No recurso, o Ministério Pú-

blico aponta que “o fato de serem 
depósitos pontuais, espaçados no 

tempo e de baixo valor não afasta 
a ocorrência de nenhum dos cri-
mes (peculato e lavagem)”. Isso só 
demonstra, segundo o procurador, 
que “as rés (Larissa e sua mãe, 
Sandra) empreenderam bastante 
esforço para esconderem as suas 
condutas criminosas, inclusive 
ocultando a maior parte dos valo-
res desviados”.

Ainda segundo o procurador 
Victor de Queiroz, o assessor da 
ex-deputada Larissa Rosado rece-
beu mais de R$ 13 mil de empresas 
ligadas ao suposto esquema entre 
o fi m de 2004 e o início de 2005 e 
recebeu transferências dos pais de 
Larissa no mesmo período, tendo 
depois feito transferências para a 
deputada. Além disso, o dinheiro 
teria passado por outras contas.

O procurador da República 
contesta, ainda, a opinião do juiz, 
de que não há uma sucessão de 
créditos e débitos nas contas do 
assessor para justifi car a lavagem 
de dinheiro. “Afi nal, se o crime de 
lavagem de dinheiro somente se 
comprovasse dessa forma, difi cil-
mente os autores seriam punidos”, 
escreve o representante do MPF.

Na opinião do MPF, o assessor 
era usado para “lavar” o dinheiro 
público desviado. 

PRETENSÃO ELEITORAL
Sem mandato eletivo, Larissa 

Rosado ocupava desde o início do 
ano passado o cargo de chefe do Ga-
binete da Presidência da Assem-
bleia Legislativa. No último dia 28 
de maio, foi exonerada do cargo.

A saída atende ao prazo de de-
sincompatibilização exigido pela 
Justiça Federal para os que pre-
tendem ser candidatos nas próxi-
mas eleições.

Larissa tem sido cotada para 
ser candidata a vice-prefeita de 
sua prima, a atual prefeita Rosalba 
Ciarlini, nas próximas eleições.

Ex-deputada estadual Larissa Rosado (dir.) com sua mãe, Sandra, e Rosalba Ciarlini

Cotada para vice, Larissa Rosado
responde por peculato e lavagem
Ministério Público aponta que ex-deputada estadual teve participação em 
um suposto esquema criminoso que teria desviado mais de R$ 2,7 milhões

Justiça

Divulgação
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Levantamento exclusivo do instituto Orbis para o Diário do Po-
der e esta coluna revela que a maioria dos brasileiros não es-
tá satisfeita com a atuação do Poder Legislativo: para 46,4% o 

desempenho dos parlamentares brasileiros é “ruim ou péssima”. 
Outros 39,5% acham que a Câmara dos Deputados e o Senado têm 
trabalho “regular” e apenas 7,8% avalia o Congresso brasileiro como 
“bom ou ótimo”. Houve melhora em relação à avaliação em 22 de 
maio, quando 50,7% disseram que o desempenho do Congresso é 
“ruim ou péssimo”. Entre os homens, a rejeição ao trabalho do Le-
gislativo é a maior: para 52,9% o desempenho é “ruim ou péssimo”. 
A região mais crítica ao desempenho da Câmara e do Senado é o 
Sul: 50% ruim ou péssimo. A melhor é o Norte com 42,8% ruim ou 
péssimo. O instituto Orbis realizou 4.032 entrevistas em todo o ter-
ritório nacional entre 3 e 5 de junho. A margem de erro é de 1,54%.

Para 46,4%, o Congresso 
é “ruim ou péssimo”

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

A CONSTITUIÇÃO SOU EU
Já que Rodrigo Maia, 

sem diploma universitário, 
é quem determina a 
inconstitucionalidade de uma 
medida provisória, para que 
a Câmara tem Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
com 66 deputados?

NOVA ESPERANÇA
O Hospital da Asa Norte 

(Hran), de Brasília, que é 
público, inicia nesta segunda 
(15) um estudo científi co 
promissor: a aplicação de 
plasma de pacientes curados 
de Covid em pacientes que 
estão tratando a doença.

DEIXA QUE EU CHUTO
Parece até coisa combinada: 

não há um só dia útil, de 
segunda a sexta, em que 
algum ministro ou mesmo o 
colegiado do Supremo Tribunal 
Federal (TF) deixe de impor 
alguma derrota ao governo 
Bolsonaro.

SEU DINHEIRO
Apesar da pandemia, 

senadores continuaram 
a gastança com o cotão 
parlamentar. Foram R$460 mil, 
dos quais R$51 mil serviram para 
fazer propaganda dos mandatos 
(“divulgação da atividade 
parlamentar”).

APESAR DO BOMBARDEIO
Pesquisa XP aponta que, em 

relação à crise provocada pela 
pandemia do novo coronavírus, 
31% acham que o pior já passou 
(contra 22% em maio). O instituto 
ouviu 1.000 brasileiros em todo o 
país.

GRANA, SEMPRE
ONGs e deputados de oposição 

defenderam, na semana passada, 
criar uma “lei do mar”, que 
defi ne políticas de proteção etc., 
mas especialmente cria fundos, 
públicos e privados, a serem 
geridos pelo Conama, o “conselho 
nacional do Ministério do Meio 
Ambiente”.

O iminente compartilhamento de provas do inquérito das 
fake news, do Supremo Tribunal Federal (STF) com Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), é visto por juristas como uma manobra 
para “requentar” provas obtidas no inquérito, considerado 
inconstitucional por muitos deles. Com o envio ao TSE, provas 
consideradas “imprestáveis” em outras instâncias podem impactar 
no processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão.

FIO DA MEADA
O ministro relator Og 

Fernandes pediu opinião 
sobre compartilhamento 
de um ministro que é parte 
interessada: Alexandre de 
Moraes (STF).

COMPLICADOR
Moraes agora integra o 

TSE, mas conduz inquérito de 

fake news no STF, mantendo 
sob sigilo as supostas provas 
que se pretende compartilhar.

QUASE INQUISIÇÃO
O STF foi chamado de 

tribunal de exceção pela 
ex-procuradora-geral da 
República Raquel Dodge por 
abrir, conduzir e ainda julgar o 
inquérito.

TSE pode “requentar” provas
de inquérito do STF

O Brasil registrou 612 novas 
mortes causadas pelo novo coro-
navírus entre sábado e domingo, 
de acordo com os dados divulgados 
na noite deste domingo (14) pelo 
Ministério da Saúde. Agora, no 
total, o País tem 43.332 óbitos pela 
Covid-19.

Em relação ao total de casos 
confi rmados, são 867.624 pessoas 
infectadas com o coronavírus, com 
17.110 casos novos em 24 horas 
— no sábado, o País ultrapassou 
a marca dos 850 mil registros da 
doença.

De acordo com a Universidade 
Johns Hopkins, o Brasil só fi ca 
atrás dos Estados Unidos, que 
contabilizam quase 2,1 milhões de 
casos e 115 mil óbitos.

Ainda segundo o ministério, 
o Brasil tem atualmente 435.800 
casos da Covid-19 em acompanha-
mento e já registra 388.492 pacien-
tes curados.

NORDESTE E SUDESTE
Os estados das regiões Nordes-

te e Sudeste ultrapassaram hoje a 
marca de 300 mil casos do corona-
vírus. Com os números divulgados 
neste domingo, o Nordeste tem 

306.764 casos da doença e o Sudes-
te, 305.596.

No Nordeste, os estados mais 
afetados no número de casos 
são Ceará (76.748) e Maranhão 
(59.850), seguidos por Pernambuco 
(45.261), Bahia (36.401), Paraíba 
(28.013), Alagoas (22.199), Rio 
Grande do Norte (14.171), Sergipe 
(13.968) e Piauí (10.153).

Já no Sudeste, o estado com 
mais casos é São Paulo, com 

178.202, à frente de Rio de Janeiro 
(79.572), Espírito Santo (26.441) e 
Minas Gerais (21.381).

DADOS LOCAIS
Segundo o Ministério da Saúde, 

o Rio Grande do Norte tem 14.171 
casos confi rmados, com 534 óbitos. 
A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública não havia publicado o bo-
letim epidemiológico até a fi naliza-
ção desta edição.

O secretário do Tesouro Nacio-
nal, Mansueto Almeida, comunicou 
ao ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que decidiu deixar o gover-
no, de acordo com fontes de equipe 
econômica ouvidas pelos jornais O 
Estado de S. Paulo e O Globo.

O secretário conversou com o mi-
nistro Guedes há cerca de um mês e 
informou sua intenção de ir para ini-
ciativa privada, de acordo com uma 
fonte da equipe econômica.

Guedes e Mansueto já discu-
tem um nome para assumir o Te-
souro Nacional, que cuida do cofre 
da União. Mansueto deve deixar 
o governo entre julho e agosto, a 
tempo de fazer a transição com o 
novo nome, que ainda não foi esco-
lhido. O secretário precisa cumprir 
quarentena de seis meses antes 
de assumir um cargo na iniciativa 
privada.

No fi m do ano passado, Man-
sueto já havia manifestado a inten-
ção de deixar a equipe econômica, 

mas acabou sendo convencido a 
fi car diretamente por Guedes.

O próprio ministro, no início do 
ano, sinalizou a possibilidade de 
o economista comandar o futuro 
Conselho Fiscal da República, pre-

visto para ser criado após a aprova-
ção de uma proposta em discussão 
no Congresso Nacional. Com a 
pandemia do novo coronavírus, a 
discussão do novo pacto federativo 
parou.

Agentes da Marinha desinfetam prédio sede da Prefeitura do Natal

Secretário precisa cumprir quarentena de seis meses antes de ir para a iniciativa privada

Brasil passa das 43 mil mortes por 
coronavírus, diz Ministério da Saúde

Secretário do Tesouro, Mansueto 
Almeida decide deixar o governo

Casos contabilizados da doença já são 867.624. País só fica atrás dos 
Estados Unidos no número de vítimas e de contaminados pelo coronavírus

Pandemia

Economia

Marinheiro Ivanilson / Marinha

Marcelo Camargo / Agência Brasil
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ACCIONA WINDPOWER BRASIL, CNPJ: 13.536.632/0001-16, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA   a 
Licença de Operação, para uma Indústria (fabricação de estruturas pré moldadas de concreto armado, 
montagem, operação, manutenção e reparação de certos componentes de aerogeradores), localizado 
a Rodovia RN 404 – KM 05, S/N, Zona Rural, CEP: 59.655-000, Areia Branca/RN.

FELIPE FERREIRA RAMALHO
REPRESENTANTE LEGAL

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

EDIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA JUNIOR, inscrito sob o CNPJ no. 17.013.216/0001-
94, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERA-
ÇÃO - LRO da atividade de TORNEARIA, localizada na Rua Coronel Fausto, nº 225, Alto da 
Conceição, Mossoró-RN, CEP: 59.600-365.

EDIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA JUNIOR
Representante Legal

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- RLS

MIASSABA CENTRAL GERADORA EÓLICA S/A, CNPJ 08.664.111/0001-04, torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA:

- Renovação de Licença Simplificada – RLS da Central Geradora Eólica Miassaba II com potência 
total instalada de 14,4MW. Localizado na zona rural do município de Guamaré/RN.

ANDRÉ JÚLIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Diretor Executivo

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 36.160.050/0001-83, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença de Instalação - LI, para o Parque Eólico Toda Energia do Brasil LTDA, 
localizado na Zona Rural, no Município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÕES 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fica 

adiado as licitações : Tomada de Preços nº 004/2020, onde objetiva a Contratação de empresa especia-
lizada, para realizar a revitalização da iluminação e Pórtico na entrada da cidade de Rio do Fogo/RN e a 
Tomada de Preços n° 005/2020, onde onde objetiva a Contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia, para realizar a reforma da Unidade Mista José Lucas Régis, no município de Rio do Fogo/
RN, onde estavam marcadas as aberturas das mesmas para o próximo dia 12 de junho de 2020, às 09:00 
e 11:00 horas, respectivamente. Por força do Decreto Estadual, onde proporciona em promover o aumento 
do isolamento social em todo o Estado do Rio Grande do Norte, ficam adiadas as licitações acima citadas, 
com a abertura para o próximo dia 18 de junho de 2020, nos mesmos horários previamente publicados. 

Rio do Fogo/RN, 10 de junho de 2020.

Dário Xavier da Cruz 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Natal registra mais de 30 mil 
pessoas que tiveram ou ainda 
têm a Covid-19, segundo dados da 
Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel). A segunda fase da pesqui-
sa EPICOVID19-BR, estudo finan-
ciado pelo Ministério da Saúde pa-
ra estimar o tamanho do contágio 
no Brasil, mostra que a capital do 
Rio Grande do Norte tem 3,4% da 
população com anticorpos contra o 
novo coronavírus.

A pesquisa foi feita em Na-
tal entre os dias 4 e 7 de junho.  
Além da capital potiguar, o estudo 
abrangeu 132 cidades espalhadas 
por todos os estados do Brasil. Os 
pesquisadores concluíram 31.165 
entrevistas e testes para o corona-
vírus em todo o país. 

Oficialmente, de acordo com 
dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), Natal ti-
nha 5.235 casos confirmados de 
Covid-19 até o sábado (13). Desta 
forma, a partir dos dados de 30 
mil pessoas que apresentam anti-
corpos doença na capital potiguar, 
segundo os estudos da UFPel, o 
número é seis vezes maior que os 
números oficiais.

A subnotificação dos casos pode 
ser vista pelos dados de atendi-
mentos de pessoas que procuram 
atendimento por conta de algum ti-
po de problema respiratório. Entre 
março e junho deste ano, dados do 

Ministério da Saúde mostram que 
44,8 mil pessoas foram até unida-
des de saúde da capital potiguar 
com sintomas de síndrome gripal 
– tosse, febre, dor de garganta, 
dispneia, entre outros problemas. 
Deste total, 23,3 mil passaram por 
testes para verificar a infecção pelo 
novo coronavírus.

Ainda segundo o Ministério da 
Saúde, as unidades de saúde de 
Natal notificaram 1.327 pessoas 
com síndromes gripais em mar-
ço. No mês seguinte, este número 
subiu para 7.112. Em maio, no en-
tanto, o número saltou para 19.412 
mil. Em junho, até este domingo 

(14), 16.978 casos de síndrome gri-
pal foram notificados na cidade.

Ainda de acordo com os de in-
fecção da UFPel, as capitais com 
maior prevalência foram Boa Vista 
(RR), com 25,4%, Belém (PA), com 
16,9% e Fortaleza (CE), 15,6%. Em 
83 cidades, foram entrevistadas e 
testadas 200 ou mais pessoas nas 
duas fases da pesquisa.

Nessas cidades, a proporção da 
população com anticorpos aumen-
tou de 1,7% na fase 1 para 2,6% 
na fase 2 (podendo variar de 1,5% 
a 1,8% na fase 1 e de 2,4% a 2,8% 
na fase 2 pela margem de erro da 
pesquisa).

O Rio Grande do Norte não 
conseguiu superar a marca de 50% 
de isolamento social durante o fe-
riadão. Entre a quinta-feira (11) e 
o sábado (13), a taxa caiu de 49,9% 
para 39,75%, respectivamente, se-
gundo levantamento da empresa 
de tecnologia In Loco.

O feriadão foi marcado pela 
antecipação para a sexta-feira (12) 
do feriado dos Mártires de Cunhaú 
e Uruaçu, que aconteceria apenas 
em outubro. Neste dia, o isolamen-
to no Rio Grande do Norte atingiu 
a marca de 41,9% no índice de iso-
lamento social.

Com os resultados dos três dias, 
o Estado ficou abaixo da meta ideal 
de 60% pretendida pelo governo es-
tadual. O aumento do isolamento 
está relacionado com a tentativa 

das autoridades em saúde para 
reduzir a curva de contágio entre 
os potiguares. Até o sábado (13),  o 

Estado somava 13.789 casos con-
firmados de Covid-19, além de 533 
mortes confirmadas pela doença.

Natal contabiliza 5.235 casos confirmados de Covid-19 até o dia 13 de junho

Rio Grande do Norte registrou 39,7% de isolamento social no sábado (13)

Mais de 30 mil natalenses têm ou 
já tiveram Covid-19, diz pesquisa

Isolamento social fica abaixo dos 
50% durante o feriadão no RN

Estudo mostra que 3,4% da população têm anticorpos para coronavírus; 44 
mil pessoas buscaram atendimento para problemas respiratórios em 2020

Contágio

Distanciamento

Amanda Perobelli / Reuters

José Aldenir/AgoraRN
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A Prefeitura de São José de 
Mipibu inicia a partir desta segun-
da-feira (15) novas medidas para 
reforçar o isolamento social. As no-
vas restrições até o dia 22 de junho. 

Uma das principais medidas 
adotadas no município é a proibi-
ção da abertura de feiras livres. o 
decreto proibindo a atividade foi 
publicado no último dia 10.

De acordo com a prefeitura de 
São José de Mipibu, ficou esta-
belecido o dever da população de 
permanecer em casa, vedando a 
circulação de pessoas em espaços 
e vias públicas, salvo em casos de 
necessidade e sempre com uso obri-
gatório de máscaras de proteção. 
Além disso, também está suspen-
so o funcionamento de estabeleci-
mentos comerciais considerados 

não essenciais. Apenas poderão 
funcionar estabelecimentos de 
serviços essenciais, com o uso das 
medidas preventivas, como evitar 
aglomerações, manter distancia-
mento social recomendado (mí-
nimo de 1,5m por pessoa), uso de 
máscara e higienização rigorosa.

Bares, academias, restauran-
tes, lanchonetes, praças de ali-
mentação e sorveterias também 
terão que ficar fechadas, podendo 
apenas funcionar nas modalidades 
de entrega em domicílio ou pontos 
de coleta. Nestes locais não haverá 
limitação de horário, porém não 
podem disponibilizar mesas e ca-
deiras. Os estabelecimentos terão 
que intensificar a limpeza e fun-
cionários deverão estar sempre de 
máscara. Prefeitura de São José de Mipibu publicou o decreto restringindo as regras de circulação de pessoas na última quarta-feira (10)

São José de Mipibu adota medidas mais 
rígidas para reforçar o isolamento social
Prefeitura municipal estabeleceu o dever de a população permanecer em casa, vedando a circulação de pessoas em espaços e 
vias públicas; medidas também proíbem a abertura de feiras livres e o funcionamento dos serviços considerados não essenciais

Pandemia

Reprodução/Internet

O prefeito de São Gonçalo do 
Amarante, Paulo Emídio, assinou 
a ordem de serviço das obras  de 
construção da Adutora de Poço de 
Pedra. Com 22,75 quilômetros de 
extensão, o equipamento vai abas-
tecer as comunidades rurais Belo 
Horizonte, Campinas, Bela Vista, 
Poço de Pedra e Serrinhas.

O projeto é constituído de uma 
rede de abastecimento de diâmetro 
de 250 mm, 200 mm e 150 mm, e 
projetado para uma população de 
18,3 mil habitantes, o dobro da po-
pulação atual, que é de 9.180 pes-
soas. “A adutora abastecerá a zona 
rural através do reservatório do sis-
tema adutor Maxaranguape (RAP), 

o que vai melhorar o abastecimento 
na região, onde atualmente é rea-
lizado através de poços tubulares 
de baixa e feito através de rodízio 
entre as comunidades”, disse o pre-
feito.

A Adutora de Poço de Pedra 
faz das ações estruturantes de São 
Gonçalo do Amarante, um plano 
de investimentos de curto e médio 
prazos em obras de água, esgota-
mento, mobilidade urbana e meio 
ambiente do município, em par-
ceria com o Banco de Desenvolvi-
mento Fonplata (Fundo Financeiro 
para Desenvolvimento da Bacia do 
Prata). O valor do contrato é de R$ 
2.926.277,97.

São Gonçalo do Amarante vai 
iniciar obras de nova adutora 

Obra vai beneficiar moradores de cinco comunidades rurais do município

Reprodução / SGA

A Prefeitura de Macaíba 
instalou quatro novos res-
piradores para atender os 
pacientes a Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) do 
município. Os equipamentos 
foram doados do Ministério 
da Saúde. 

Com isso, o município já 
fez a instalação de mais seis 
leitos na UPA, abriu hospital 
de campanha com dez leitos 
no mês de março, por meio 
de uma parceria com o Cen-
tro de Educação e Pesquisa 
em Saúde Anita Garibaldi, 
do Instituto Santos Dumont 
(ISD), iniciativa pioneira no 
Rio Grande do Norte no con-
texto da pandemia.

Além disso, foram abertos 
dois processos seletivos para 
contratação de 46 novos pro-
fissionais de saúde também 
foram abertos pela prefeitu-
ra. 

Com relação ao combate 
da pandemia do novo corona-
vírus, Macaíba tem decretos 
com o objetivo de evitar aglo-
merações em vias públicas 
e regulamentando o uso de 
máscaras pela população do 
município.

UPA de Macaíba 
recebe novos 
respiradores

Equipamento

O Hospital Manoel Lucas de 
Miranda, em Guamaré, passou a 
integrar a rede estadual de hospi-
tais de referência no tratamento 
de pacientes de Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. A unidade terá 
cinco leitos de unidade de terapia 
intensiva (UTI).

O investimento foi possível atra-
vés de uma parceria da Prefeitura 
de Guamaré e o Governo do Estado 
e passa a fazer parte da regulação 
para atender além de Guamaré, 
os municípios de Macau, Galinhos, 
Pedro Avelino e Afonso Bezerra.

Os cinco leitos com assistência 
completa de uma UTI vão receber 
pacientes da regulação da Secreta-
ria Estadual de Saúde. Profissio-
nais de saúde da rede do município 
estão sendo capacitados no hospital 
de campanha de Natal para atuar 
nos novos leitos. Médicos intensi-

vistas farão parte do quadro fun-
cional.

Segundo o Secretário Munici-
pal de Saúde, Fabrício Morais, os 
leitos de UTI são exclusivamente 
para o tratamento de pacientes de 
Covid da 3ª região de saúde do es-
tado e são resultados de uma luta 
do prefeito Adriano Diógenes junto 
a Sesap. A Prefeitura de Guamaré 
fez investimentos na estrutura físi-
ca do hospital e containers também 
foram contratados para dar suporte 
a estrutura.

O Prefeito Adriano Diógenes 
informou que os leitos de UTI estão 
no Plano de Contingência Munici-
pal e Regional no combate ao novo 
coronavírus. “Além dos leitos de 
UTI, ainda teremos 12 leitos clíni-
cos, exclusivos ao tratamento de pa-
cientes acometidos pelo Covid-19”, 
destacou o prefeito.

Hospital de Guamaré abre 
leitos de UTI para Covid-19

Ampliação

Leitos de UTI vão receber pacientes da regulação da Secretaria Estadual de Saúde

Reprodução / Guamaré

Abastecimento
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1 - FUGA AO TEMA
A “Fuga ao Tema” é a mais co-

mum entre as situações que podem 
levar à nota zero e ocorre quando 
o participante produz texto que 
não se aproxima nem mesmo do 
assunto ligado à frase temática. A 
cada edição do Enem, os motivos 
que levam à “Fuga ao Tema” mu-
dam, visto que a frase temática e os 
textos motivadores são diferentes a 
cada ano.

Afinal, o tema da redação do 
Enem deve está alinhado relacio-
nado aos textos motivadores, e, por 
isso, é importante selecionar as in-
formações e relacioná-las aos con-
ceitos aprendidos na escola e fora 
dela. Organizar a produção textual 
desta forma ajuda a compreender 
a proposta da redação, que é uma 
das competências exigidas pelo 
Enem.

2 - NÃO ATENDIMENTO
À ESTRUTURA DO TEXTO 
DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO

O manual detalha que deverá 
ser avaliado como “Não Atendi-
mento ao Tipo Textual” o texto que 
não apresentar predominância de 
características do tipo dissertativo-
-argumentativo. O tipo dissertati-
vo-argumentativo é aquele em que 
as ideias são organizadas no senti-
do de persuadir o leitor, de conven-
cê-lo. Os enunciados (argumentos) 
atribuem qualidades e informações 
em relação ao objeto ou fenômeno 
de que se fala para reforçar uma 
posição, um ponto de vista. Os 
argumentos podem ser exemplos, 
qualidades, depoimentos, citações, 
fatos, evidências, pequenas nar-
rativas, dados estatísticos, entre 
outros recursos de convencimento.

As redações que se configuram 
como “Não Atendimento ao Tipo 
Textual” são escritas completa ou 
predominantemente no tipo textu-
al narrativo ou com algumas carac-
terísticas do tipo dissertativo-ar-
gumentativo, mas desenvolvidas 
completa ou predominantemente 
em outros tipos textuais. 

3 - REDAÇÃO EM BRANCO E TEXTO 
INSUFICIENTE 

Considerando que a redação 
visa avaliar o conhecimento lin-
guístico do candidato, o texto em 
branco não permite a avaliação das 
competências necessárias e, por is-
so, a nota é zerada.

Já a situação “Texto Insuficien-
te” ocorre quando, na folha de reda-

ção, há apenas 7 linhas ou menos 
ocupadas, seja por texto escrito, por 
desenhos e/ou por rasuras. Assim 
como as redações em branco, esses 
textos também são separados do 
corpus de redações durante uma 
etapa anterior à correção efetiva 
e devem ser encaminhados para o 
sistema de ocorrências de imagem 
caso cheguem até o avaliador devi-
do a alguma falha no processo.

5 - TEXTOS QUE CONTENHA 
IMPROPÉRIOS, DESENHOS E 
OUTRAS FORMAS PROPOSITAIS DE 
ANULAÇÃO

Os casos nos quais o participan-
te faz um desenho, com a presença 
ou não de texto, deverão ser avalia-
dos como “FEA”, desde que a pro-
dução total apresentada (apenas 
desenho ou desenho + texto) ocupe 
um espaço maior que 7 linhas.

É considerado desenho qual-
quer composição representacional, 
bi ou tridimensional, de seres e 
objetos, quaisquer ícones que tra-
duzam ou resumam emoções (emo-
ticons/emojis) e sensações, além de 
gráficos, tabelas e esquemas.

6 - PARTE DO TEXTO DELIBERADA-
MENTE DESCONECTADA COM O 
TEMA PROPOSTO.

Em 2012, um candidato re-
solveu descrever como preparar 
um miojo no meio da redação, que 
tinha como tema o movimento imi-
gratório para o Brasil no século 21, 
e recebeu 560 pontos - a nota máxi-

ma é 1.000.
Para evitar este tipo de situa-

ção, o critério destacado visa evitar 
que candidatos escrevam textos que 
não tenham nenhuma conexão com 
o tema ou com a tipologia textual, 
como receitas e hinos de futebol.

7 - CÓPIA INTEGRAL DOS 
TEXTOS DE APOIO OU ITENS 
DAS PROVAS OBJETIVAS

Os textos que, além da cópia, 
não apresentarem mais de 7 linhas 
de produção própria do participan-
te devem ser anulados, desde que a 
produção total ocupe mais de 7 li-
nhas da folha de redação. São con-
sideradas linhas com cópia aquelas 
compostas, integral ou parcialmen-
te, por trechos de cópia da Prova 
de Redação e/ou do Caderno de 
Questões.

8 - ASSINATURA, NOME, 
APELIDO OU RUBRICA

Consta em edital a informação 
de que será realizada a anulação 
de textos devido à identificação, 
como assinatura, apelido, rubrica, 
iniciais, nome simples ou nome 
completo isolados do corpo do texto, 
rasurados ou não.

Já a identificação feita no corpo 
do texto, quando o participante, 
por exemplo, expressa sua opinião 
se identificando (“Eu, Fulano de 
Tal, acho que...”), será avaliada co-
mo “Parte Desconectada”

9 - TEXTO INTEGRALMENTE 

EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
O último caso de “FEA” corres-

ponde às situações em que uma 
redação que ocupa um espaço de 
mais de 7 linhas (portanto, não foi 
avaliada como Texto Insuficiente) 
e é escrita completa ou predomi-
nantemente em outra língua que 
não a Língua Portuguesa, ou seja, 
descontadas as linhas em língua 
estrangeira, ela apresenta 7 linhas 
ou menos escritas em Língua Por-
tuguesa.

É válido destacar que, nesses 
casos, independentemente do tipo 
textual ou do conteúdo que aborda, 
o texto é anulado como “FEA”, mes-
mo que que o texto aborde o tema 
proposto por não se tratar de texto 
escrito em Língua Portuguesa.

10 - DESRESPEITO 
AOS DIREITOS HUMANOS

Até o Enem 2016, desrespeitar 
os direitos humanos, segundo os 
corretores, resultava em nota zero 
na redação. Em decisão polêmica, 
o Superior Tribunal Federal (STF) 
manteve liminar do Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região (TRF-
1) que impedia a redação do Enem 
de ser zerada apenas por desres-
peito aos direitos humanos.

No entanto, o participante po-
de perder pontos na competência 
5: Elaboração de uma proposta de 
solução para os problemas abor-
dados, respeitando os valores e 
considerando as diversidades so-
cioculturais. 

Ministério da Educação (MEC) publicou lista com os principais erros cometidos pelos candidatos na prova de redação do Enem

DICAS PARA NÃO ZERAR 
A REDAÇÃO DO ENEM
A redação do Exame 
Nacional do Ensino 
Média (Enem) é 
o momento em 
que o candidato 
pode expressar seu 
pensamento acerca 
de uma determinada 
temática. Com o 
objetivo de alcançar 
nota máxima, alguns 
estudantes ignoram 
regras que podem 
apresentar o resultado 
oposto e zerar a prova.
Para ajudar os 
aspirantes ao ensino 
superior, o Agora RN 
analisou o Manual 
de Leitura sobre o 
Enem do Ministério 
da Educação (MEC) a 
fim de apresentar as 
principais dicas para 
o texto do inscrito 
no exame não ser 
enquadrado nas 
Formas Elementares 
de Anulação (FEA).

Reprodução /Agência Brasil
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Transmissora Aliança de Energia Elétrica - TAESA
CNPJ 07.859.971/0001-30

Concessão de Renovação de Licença de Operação
A Transmissora Aliança de Energia Elétrica - TAESA, CNPJ 07.859.971/0001-30, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação nº 2018-130625/TEC/RLO-1289 Linha de Transmissão 230 kV 
Paraíso - Lagoa Nova II - Paraíso Açu II, com aproximadamente 141,00 km de extensão, incluindo o 
Seccionamento com 5,65 km para a SE Lagoa Nova II, em disposição aérea e 40,00 metros de faixa 
de servidão em todo seu traçado, perpassando terras dos municípios de Santa Cruz, Campo Redondo, 
Currais Novos, Cerro Corá, Lagoa Nova, Bodó, Santana do Matos, Itajá, Lajes Pintadas e Assú, no Estado 
do RN, nas coordenadas de referência em UTM (Zona 24M), Datum SIRGAS 2000: 731.596,99 mE; 
9.381.455,61 mN.s. Marco Antônio Resende Faria - Diretor Técnico.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 15.171.532/0001-69, torna público que está 

requerendo a Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre-RN, a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração de areia, numa área de 3,89ha, inserida na poligonal do 
Processo DNPM 848281/11, localizada na Fazenda Triunfo, Município de Monte Alegre - RN.

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME 
Requerente

Pedido de Licença de Regularização de Operação- LRO 

JOSE GOMES PINTO NETO-ME  CNPJ:08.796.944/0002-00, torna publico que esta requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, licença de Regularização de 
Operação para comercio de madeiras sem benefi ciamento, localizada na rua João Pedro de Alexan-
dria, centro, município de Baia Formosa, Rio Grande do Norte.

JOSE GOMES PINTO NETO
Proprietário 

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS 

Mario Sérgio Varela da Câmara CPF: 301.199.874-49, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplifi cada -SP para extração de AREIA numa área de 40,00 (há) loca-
lizado ao leito do Rio Ceará Mirim-RN 

Mario Sérgio Varela da Câmara 
Requerente/Proprietário

Solicitação de Renovação de Licença de Operação 

POSTO RAISSA LTDA, inscrito no CNPJ: 14.428.827/0001-05, torna público que está requerendo 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, para a atividade de revenda de combustíveis líquidos e GLP 
em favor do empreendimento localizado na RODOVIA RN 226, S/N, CENTRO – SERRA CAIADA/RN

 
ROMUALDO TORRES BEZERRA JUNIOR

Diretor

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA, Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna 
público que Está requerendo  do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a licença de acesso(LS) para acesso ao poço de petróleo de código 3-PR-
R-3-RN, localizado no campo Sabia da Mata , Bloco POT-T-749, zona rural do município de Assú , no 
Rio Grande do Norte.

Nazaré de Fatima Giovetty de Souza  
Diretório Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 A Federação Potiguar de Tênis de Mesa, CNPJ 05.786.863/0001-50, convoca todos os atletas e clubes fi liados, 
diretores, membros do conselho fi scal e a quem mais possa interessar, para a Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á 
no dia 25/06/2020, em 1ª chamada às 14:30h e em 2ª chamada às 15h, na Rua Raimundo Chaves, 2182, Sala 501, Cande-
lária, Natal/RN (Empresarial Candelária), quando serão tratados os seguintes assuntos: apreciação da prestação de contas, 
balanço e relatório de atividades realizadas no ano de 2019; apresentação do calendário esportivo 2020; apresentação dos 
valores de inscrições dos eventos da federação para 2020. Será permitida a participação remota na sessão, sendo que a 
solicitação dos dados para acesso remoto deve ser encaminhada para o endereço fedrn@cbtm.org.br.

Natal, 09 de junho de 2020.
Tiago J. Martins P. Silva - Presidente

Com o número reduzido de 
agricultores comercializando mi-
lho verde e seguindo todas as re-
comendações de saúde em relação 
à Covid-19, a Feira do Milho vem 
acontecendo no pátio da Central 
de Comercialização da Agricultu-
ra Familiar e Economia Solidária 
(Cecafes), no bairro de Lagoa No-
va, na zona Sul de Natal, durante 
este mês junho. Com duração de 30 
dias,  a feira segue até 1 de julho, 
de domingo a domingo, das 6h às 
18h.

“Este é um ano atípico para nós 
em virtude da pandemia. Tivemos 
que reduzir o número de barracas 
de 20 para 10 e diminuir a quan-
tidade de vendedores. Além disso, 
estamos disponibilizando álcool em 
gel 70% em todas as barracas, res-
peitando o distanciamento social e 
controlando o acesso das pessoas à 
feira”, disse Fátima Torres, gestora 
da Central.

De acordo com Fátima, a safra 
de milho deste ano deve superar a 

safra do ano de 2019. “A Central já 
tem a tradição de vender, todos os 
anos, cerca de um milhão de espi-
gas de milho. Para 2020 estamos 
esperando uma super safra, e a 
nossa meta é vender muito mais 
que um milhão de espigas, que 

foram cultivadas por agricultores 
de Jandaíra, João Câmara, Pedra 
Preta, Vera Cruz e de alguns muni-
cípios do Seridó”, concluiu. O valor 
da “mão de milho”, que é o equi-
valente a 50 unidades do produto, 
está variando de R$25 a R$30. 

De repente, o celular toca. Nu-
ma mensagem de WhatsApp, um 
amigo pede ajuda. Precisa fazer 
um depósito urgente e está com 
problema no aplicativo do banco. 
Pergunta se pode fazer para ele e 
no dia seguinte devolve o dinhei-
ro. A história faz parte de um dos 
golpes mais populares dos últimos 
meses, sobretudo durante a qua-
rentena. Com mais pessoas em ca-
sa por causa do isolamento social, 
as tentativas de fraudes virtuais 
estão em alta.

No período entre 20 de março e 
18 de maio, a busca de informações 
pessoais e bancárias de brasilei-
ros na chamada dark web cresceu 
108%, segundo pesquisa feita pela 
Refi naria de Dados, empresa es-
pecializada na coleta e análise de 
informações digitais. O número 
de buscas diárias alcançou 19,2 
milhões ante 9 milhões no período 
pré-Covid.

O sócio da companhia, Gregório 
Gomes, responsável pelo trabalho, 
explica que normalmente quem 
rouba os dados pessoais das pesso-
as não é quem aplica o golpe. Eles 
conseguem um banco de dados e 

vendem para criminosos na dark 
web. Outro dado que corrobora o 
aumento das tentativas de golpes 
virtuais é o crescimento dos cha-
mados phishings, nome dado a prá-
tica que usa e-mail ou SMS para 
roubar informações do usuário Se-
gundo informações da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), 
o número de phishings aumentou 
70% no pós-Covid. Durante o isola-

mento social, as mensagens feitas 
pelos criminosos para atrair a aten-
ção dos brasileiros quase sempre 
mencionavam as palavras covid, 
auxílio e Caixa - expressões que 
mais cresceram no período. Cerca 
de 39% das mensagens tinham a 
palavra Covid; 36%, auxílio; e 33%, 
Caixa. “Das tentativas de phishing 
no Brasil, 73% dos disparos foram 
feitos por SMS”, diz Gomes.

Feira funciona de domingo a domingo, das 6h às 18h, na sede da Cecafe 

Tentativas de golpes por e-mail ou SMS aumentaram 70% a partir do mês de março

Feira do Milho segue até 1º de julho 
no Centro de Agricultura Familiar

Golpes virtuais disparam no Brasil 
durante a pandemia da Covid-19
Com mais pessoas em casa por causa do isolamento social e o aumento 
de operações no comércio eletrônico, as fraudes virtuais estão em alta

Tradição

Crime

José Aldenir/AgoraRN

José Aldenir/AgoraRN
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AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020
O Município de Tangará/RN, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público que, em virtude da 
antecipação do feriado estadual dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu para o próximo dia 12 de junho de 2020, fica 
REAPRAZADA para o dia 18 de junho de 2020, às 10h00min, na sede da Prefeitura, a sessão pública da 
Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, instaurada objetivando a contratação dos serviços de 
engenharia para execução das obras de Modernização, Recuperação e Reforma da Escola Municipal Joana 
Fernandes, no Município de Tangará/RN. O Edital continua disponível na sede da Prefeitura Municipal, à Rua 
Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min ou solicitado através do 
e-mail pmtangara@yahoo.com.br. Ressalte-se que a sessão pública será processada mediante a utilização 
de normas e medidas de segurança preventivas visando o enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do Coronavírus (Covid-19), no âmbito do Município de Tangará/RN, sendo realizada em ambiente 
aberto (Pátio da Sede da Prefeitura Municipal), mantendo-se a distância mínima de um metro e meio entre as 
pessoas presentes, como também utilizando-se o álcool em gel para fins de higienização dos participantes. 
Caso o licitante opte em se fazer presente na sessão pública, DEVERÁ estar portando máscaras para seu uso 
pessoal; não estar em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao 
distanciamento recomendado de no mínimo um metro e meio de lonjura das demais pessoas presentes.

Tangará/RN, em 10 de junho de 2020.
A Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE/SRP 002/2020

Pregão Eletrônico N.º 002/2020 - aquisições de fraldas descartáveis - data da sessão - 
26/06/2020 as  09:00 (nove) horas (Horário de Brasí l ia) .  In formações e-mai l 
licitacoesab@gmail.com e no Porta de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN - 10/06/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

1º OFICIO DE NOTAS DE MACAIBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 centro – Macaiba/RN 

Hilton Chaves Sales – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis –  
  Maria Ozélia da Silva Chaves – Susbtituta   /  Kétully Edméia Chaves - Substituta 

 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
 

 
 

 

 

 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL  

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - S/A, CNPJ nº 08.510.158/0001-13, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
as seguintes licenças: 
 Licença de Instalação para a construção de uma casa para armazenamento de agrotóxico, localizada na 

Rodovia 233 s/n, Estação Experimental de Apodi/RN. 
 

 Licença de Instalação para a construção de uma casa para armazenamento de agrotóxico, localizada na, 
Rodovia 118 s/n, Estação Experimental de Ipanguaçu/RN 
 

Rodrigo Oliveira Maranhão 
Diretor Presidente 

 

REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS COM RISCO 
DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A 
CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A., COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR, 
VENCIMENTO DE DÍVIDA E INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU 
DESONERADOS DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da Portaria do 
Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada no Diário Oficial da União, 
de 23.07.2004, NOTIFICA O(S) RESPONSÁVEL(IS) POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA 
DE PESA TN, ABAIXO RELACIONADO(S), que a não regularização da operação no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da publicação deste Edital:
a)   resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN, tornando o débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União;
b) tornará o débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não 
quitados do Setor Público Federal - CADIN, nos termos da Lei Nº 10.522, de 19.07.2002.

Comunicamos que o crédito inadimplido, referente à operação abaixo 
relacionada, foi transferido à União, em 29.06.2001, ao amparo da Medida Provisória 
Nº 2.196-3, de 24 de agosto de 2001.

Para a realização dos pagamentos devidos e/ou obtenção de informações a 
respeito das dívidas, o devedor deverá se dirigir a dependência do Banco responsável 
pela condução da operação.

NOME CPF PARTICIPAÇÃO Nº_
OPERAÇÃO

ESPÓLIO DE ANTONIO 
FRANCISCO DA SILVA 24224855453 MUTUARIO 

PRINCIPAL 231800025
Samuel Nonato Mourão Barbosa

Gerente Geral

Edital de Notificação

O trabalhador poderá consul-
tar a partir desta segunda-feira 
(15) o valor do saque emergencial 
do FGTS pelo internet. O endereço 
eletrônico www.fgts.caixa.gov.br. 
No dia 19, será possível acessar 
informações pelo aplicativo de ce-
lular FGTS.

A Caixa anunciou no sábado 
(13) o calendário do saque emer-
gencial do FGTS, uma das medi-
das do governo para amenizar os 
efeitos econômicos da pandemia de 
covid-19. A estimativa é atender 60 
milhões de pessoas com um impac-
to de R$ 37,8 bilhões.

O calendário começa no dia 29 
de junho com o crédito na conta 
poupança digital criada pela Caixa 
e segue até 14 de novembro, com 
o término do saque em dinheiro e 
transferência para outros bancos.

Trabalhadores com contas ati-
vas e inativas poderão sacar até R$ 
1.045, limitado ao saldo disponível. 
Se um trabalho tiver R$ 500 depo-
sitados no FGTS, por exemplo, só 
poderá sacar esse valor.

A conta digital é uma poupança 

simplificada criada pelo governo, 
sem tarifas de manutenção, com li-
mite mensal de movimentação de R$ 
5 mil feita pelo aplicativo Caixa Tem.

O trabalho poderá informar, no 
aplicativo FGTS, que não deseja 
receber o saque emergencial. A op-
ção deve ser feita com pelo menos 
10 dias antes da data prevista do 

crédito.
Caso não haja movimentação 

na conta até o dia 30 de novembro, 
o valor será devolvido ao fundo do 
FGTS com a remuneração do perí-
odo. Se o trabalho resolver fazer o 
saque, porém, poderá solicitar até 
o dia 31 de dezembro, data limite 
do pedido.

Estimativa é atender 60 milhões de pessoas com impacto de R$ 37,8 bilhões

Trabalhador pode fazer consulta do 
saque emergencial nesta segunda
Calendário para a retirada dos recursos do FGTS começa no dia 29 com 
crédito na conta poupança criada pela Caixa e segue até 14 de novembro

FGTS

Fábio Pozzebon / Agência Brasil

A primeira parcela do terceiro 
lote do auxílio emergencial a traba-
lhadores informais começará a ser 
paga a partir desta terça-feira (16), 
conforme anunciou o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães. 

Nessa fase, 4,9 milhões de 
pessoas que ainda não tiveram 
acesso ao pagamento devem ser 
beneficiadas.

O pagamento começará a partir 
do dia 16 para nascidos de janeiro 
a junho com a disponibilização do 
valor na poupança digital criada 

pelo banco. Quem nasceu de julho 
a dezembro terá acesso ao benefício 
da quarta-feira (17).

O saque em dinheiro estará dis-
ponível a partir de 6 de julho para 
nascidos em janeiro, 7 de julho em 
fevereiro e assim sucessivamente, 
até ser disponibilizado para quem 
nasceu em dezembro no dia 18.

No total, 63,5 milhões de bra-
sileiros serão beneficiados com o 
auxílio, de acordo com Guimarães, 
criado para auxiliar trabalhadores 
durante a pandemia de covid-19.

Lote 3 de auxílio será depositado 
até a quarta-feira, diz Caixa

Recursos

Mais de 63 milhões de brasileiros serão beneficiados com o auxílio emergencial 

José Aldenir/AgoraRN

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) 
em junho, divulgadopela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), começou a 
se distanciar dos seus piores 
momentos, registrado em 
maio deste ano e no auge da 
crise entre 2015 e 2016. Nes-
te mês, o indicador passou de 
34,7 pontos para 41,2 pontos, 
em uma escala de 0 a 100. 
Nessa metodologia, os 50 
pontos marcam uma linha di-
visória entre confiança e falta 
de confiança. Quanto mais 
abaixo de 50 pontos, maior 
e mais disseminada é a falta 
de confiança. O aumento do 
índice pode ser explicado pela 
melhora nas expectativas do 
empresário para os próximos 
seis meses, que registrou alta 
de 8,4 pontos e subiu para 
47,8 pontos. A avaliação em 
relação ao momento atual 
ainda é ruim.

Confiança do 
empresariado 
começa a dar 
sinais positivos

Dados
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O número de casamentos no 
Brasil caiu 48% nos meses de 
março, abril e maio, com o isola-
mento social por causa do impacto 
da pandemia de coronavírus. Se-
gundo os dados da Arpen Brasil 
(Associação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais), a 
maior queda foi em abril, de 62%, 
quando os cartórios realizaram 
24.976 registros, ante os 65.242 do 
mesmo mês do ano passado. 

Em maio, tradicional mês das 
noivas, houve 33.543 registros, 
uma redução de 58% em relação 
ao mesmo período de 2019, quan-
do foram realizados 79.685 casa-
mentos. Em 2020, o Rio Grande 
do Norte já registrou 3.240 casa-
mentos.

“Fiquei muito chateada. Re-
marcar uma vez já é ruim, imagi-
na duas vezes. Sempre quis que os 
parentes e as pessoas importantes 
para nós participassem do casa-
mento.”Ingrid Hervatin, designer 
de moda, de 24 anos

Com o isolamento social, a de-
signer de moda Ingrid Hervatin, 

de 24 anos, teve que adiar duas 
vezes seu casamento. Estava tudo 
pronto para ser em 25 de abril, 
quando saiu o decreto proibindo 
realização de festas.

Após conseguir encaixar uma 
nova data com fornecedores, em 
18 de julho, e de refazer os convi-
tes, ela descobriu que na igreja só 
seria permitida a entrada dos noi-
vos e de duas testemunhas.

“Apenas a partir de 31 de ju-
lho, deverá ser permitida a reali-
zação de cerimônias  nas igrejas. 
Tive que mudar novamente. Mas 
já parei de chorar e me conformei”, 
conclui. Com tudo isso, ela só con-
seguiu remarcar para fevereiro do 
ano que vem.

Apesar de muitas casais terem 
adiado a troca de alianças, os ca-
samentos não pararam durante 
a pandemia. Classificados como 
serviço essencial, os cartórios de 
registro civil permaneceram aber-
tos, mas com novas regras e me-
didas de segurança para evitar o 
contágio da covid-19. 

“As cerimônias têm sido reali-

zadas seguindo todas as normas 
de higiene e segurança recomen-
dadas por organizações sanitá-
rias. Apenas os noivos e as duas 
testemunhas previstas em lei po-
dem participar”, explica Andreia 
Gagliardi, diretora da Arpen de 
São Paulo.

Além disso, todos os partici-

pantes devem estar com máscaras 
e o álcool em gel 70% fica à dispo-
sição para que todos possam fazer 
a higienização das mãos na troca 
de alianças ou na hora de pegar a 
caneta ao assinar o registro.

“Nossa expectativa é que, tão 
logo a crise sanitária seja solucio-
nada, possamos receber todos os 

Com o isolamento social, os casais de todo o país adiaram datas de casamento

Número de casamentos caiu pela metade 
durante a pandemia no país, diz pesquisa
Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostram que abril teve redução de 62% no registro de 
matrimônios em cartórios brasileiros, com um total de 24.976 casamentos contra os 65.242 do mesmo mês do ano passado

Relacionamento

Valter Campanato /Agência Brasil

Um homem de 70 anos recebeu 
uma conta de US$ 1,1 milhão (ou 
R$ 5,5 milhões) do hospital onde 
se tratou de Covid-19, Seattle, nos 
Estados Unidos, de acordo com o 
jornal “The Seattle Times” .

Michael Flor ficou 62 dias in-
ternado no Centro Médico Sueco, 
em Issaquah. Ele esteve à beira da 
morte. Como as visitas não eram 
permitidas, uma enfermeira segu-
rou um telefone em seu ouvido para 
que ele pudesse se despedir da mu-
lher e dos filhos.

Flor ficou em um ventilador por 
29 dias. Sua recuperação e a sua 
saída do hospital, em 12 maio, e foi 
notícia no periódico local.

O americano se recuperava bem 
em sua casa quando recebeu a con-
ta com 181 páginas descrevendo os 
procedimentos médicos aos quais foi 
submetido ao longo da internação e 
o valor exato de US$ 1.122.501,04 

(mais de R$ 5,5 milhões).
Flor ficou assustado com a con-

ta e que seu “coração quase parou 
pela segunda vez”, segundo relato 

do jornal. Porém, como ele possui 
seguros de saúde, incluindo o Me-
dicare, ele não precisará pagar a 
maior parte do valor.

De acordo com o periódico, como o 
Congresso americano reservou mais 
de US$ 100 mil (mais de R$ 500 mil) 
para ajudar hospitais e companhias 
de seguros a arcar com os custos da 
pandemia, talvez Flor não tenha que 
pagar nada - nem mesmo as cobran-
ças diretas da apólice do Medicare 
Advantage, que poderiam chegar a 
US$ 6.000 (R$ 30 mil).

A ajuda do governo tem o ob-
jetivo de incentivar as pessoas a 
procurar exames e tratamentos 
(incluindo aqueles que não dispõem 
de um seguro).

Flor disse que ficou surpreso 
com sua própria reação após ter se 
recuperado. “Sinto-me culpado por 
sobreviver. Existe uma sensação 
de ‘por que eu?’. Por que eu mereço 
tudo isso? Observar o custo incrível 
de tudo isso contribui para a culpa 
desse sobrevivente”, declarou ao 
jornal.

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS
Entre outros gastos, a diária no 

quarto da Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) custava US$ 9.736 (mais 
de R$49 mil). Apenas profissionais 
da saúde com roupas de proteção po-
diam entrar no quarto do isolamento 
onde ele ficou por 42 dias - o que cus-
tou US$ 408.912 (R$ 2 milhões).

O gasto com a utilização do ven-
tilador mecânico por 29 dias, que 
custa US$ 2.835 (mais de R$ 14,3 
mil) por dia, totalizou US$ 82.215 
(mais de R$ 415 mil).

Cerca de um quarto da conta 
são gastos com medicamentos.

A lista de gastos dão ideia do ta-
manho da batalha enfrentada por 
Flor. Os procedimentos feitos nos 
dois dias em que seu coração, rins e 
pulmões estavam falhando são des-
critos em 20 páginas de gastos, que 
totalizaram em US$ 100 mil (mais 
de R$ 500 mil).

Michael Flor ficou 62 dias internado no Centro Médico da da cidade Issaquah

Homem recebe conta de R$ 5,5 milhões do hospital 
onde passou por tratamento de Covid-19 nos EUA

Saúde

Reprodução/Facebook

casais que optaram por aguardar 
pela normalização e garantir que 
as celebrações sejam efetivadas”, 
afirma a diretora da Arpen-SP. 

Enquanto isso, noivos  têm 
se adaptado à nova situação em 
meio à pandemia. Recentemente, 
a atriz Bárbara Evans oficializou 
a união com o empresário Gustavo 
Theodoro em um casamento civil 
que contou apenas com a presen-
ça das duas testemunhas e com 
transmissão pelo perfil no Insta-
gram.

3.240
DESTAQUE

é o número de casamentos 
registrados no Rio Grande do Norte 
no ano de 2020
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Nathallya Macedo
Subeditora do Online

O natalense Leonardo Alves, 
mais conhecido como Lhéu, tem 
25 anos e já tem uma carreira na 
área da propaganda. Formado 
em publicidade pela UFRN, ele é 
diretor de arte em uma agência da 
cidade, mas vive buscando novas 
maneiras de expressar os próprios 
pensamentos em trabalhos pesso-
ais e singulares. 

Lhéu sempre teve facilidade 
em ilustrar. Na infância, repro-
duzia desenhos animados da TV 
diretamente no papel. E foi assim 
até entrar na faculdade, quando se 
interessou por ilustrações digitais e 
começou a desenvolver as habilida-
des necessárias. “Aprendi a usar a 
mesa digitalizadora e o Photoshop, 
criando as ilustrações para minha 
pura autoexpressão. Gosto de 
transmitir mensagens através de 
tudo que vivencio no meu íntimo e, 
de certa forma, gerar identifi cação 
a outrem”, contou.  

Entre o tradicionalismo do 
papel e a contemporaneidade 
do digital, o ilustrador abraça 
o moderno e o futurista. “É um 
progresso. Claro que o papel tem 
valor, mas com a ajuda da tecnolo-
gia tenho uma infi nidade de cores 
disponíveis, por exemplo. Para o 
físico, é necessário misturar tintas 
e nem sempre encontramos aquela 
cor que realmente queremos. Além 
de ser muito mais fácil refazer 
ou acrescentar novas ideias às 
obras”, explicou Lhéu, que também 
apontou a possibilidade de conse-
guir um resultado mais próximo do 
desejado. “Contudo, não é apenas 
reprodução. Tem meu toque, 
minhas infl uências e referências”.  

No fi m de 2019, Lhéu conse-
guiu promover a primeira exposi-
ção individual na capital potiguar. 
Intitulada “Derramar-se”, a mostra 
tornou visível todas as difi culdades 
que o artista enfrentava na época. 
“Atravessei um período bastante 
melancólico. Superei e percebi que 
é ‘ok’ sentir dor porque, afi nal, tudo 

DO PAPEL PARA O DIGITAL: 
A EVOLUÇÃO DAS ILUSTRAÇÕES DE LHÉU  

Ilustrador natalense conta como as inspirações artísticas passeiam 
entre o tradicional e o moderno, além de relatar as experiências 

durante a quarentena em obras contemplativas  

passa. É assumir a vulnerabilidade 
de ser, de remoldar-se. É libertar-se 
ao mesmo tempo que é regressar 
à essência. Me derramar é minha 
reação”, explicou sobre o contexto. 
“O céu e a água são dois elementos 
que quase sempre estão presentes 
nas minhas obras, justamente por 
evocar essa sensação de contem-
plação”.  

ISOLAMENTO E PRODUTIVIDADE  
Os artistas, tanto locais quanto 

nacionais, lidam de formas dife-
rentes com os dias de isolamento 
social. Alguns aproveitam para pro-
duzir bastante, outros tentam levar 
com calma, conforme a inspiração 
permite. É assim que Lhéu faz. 
“Fui bastante afetado. Porém, com 
um pouco mais de tempo livre, pro-
duzo com maior frequência. Acabei 
de criar ‘Jardim’. Essa ilustração 
demonstra o momento atual. É 
sobre olhar para si, reconhecer 
os problemas, e tentar enfrentar, 
cuidar e reconstruir”, relatou o 
artista. 

“Se não existisse arte, já 
teríamos morrido da realidade. As 
produções artísticas nos ajudam a 
fugir da alienação, entender as di-
fi culdades e tentar absorver o lado 
bom, mesmo que seja mínimo”.   

Para Lhéu, a publicidade é 
uma carreira satisfatória, mas não 
para a vida toda. “Pretendo, um 
dia, viver da arte conceitual. É um 
segmento que me interessa, além 
de games e animações. A ilustração 
editorial também me atrai. Mas 
estamos vivendo um dia por vez, 
quem sabe o que o futuro tem para 
oferecer?”, questionou.  



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

ENCARANDO
A senadora potiguar Zenaide 

Maia não perdeu tempo e 
botou o presidente do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, contra 
a parede, na semana passada, 
em reunião da comissão de 
acompanhamento das ações de 
combate à crise do coronavírus.

SEM ACESSO
Zenaide se queixou da 

difi culdade que micro e 
pequenos empresários estão 
tendo para receber crédito para 
manterem seus negócios em 
meio à pandemia. E questionou 
Novaes: “A caixa d’água está 
cheia, mas o dinheiro não chega 
na ponta, sem essa ajuda, micro 
e pequenos empresários não vão 
sobreviver a esta crise”.

DESESPERADOS
Rubem Alves garantiu a 

senadora que o crédito está 
sendo concedido e atribuiu 
as difi culdades ao aumento 
anormal da demanda. Mas 
admitiu os riscos das operações 
de crédito, as quais ele chamou 
de “demanda dos desesperados”.

QUANTO MAIS, MELHOR
O vereador e presidente 

estadual do Avante, Raniere 
Barbosa, e o prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, estão comemorando 
R$ 700 mil que chegarão para o 
combate à Covid-19 na capital 
potiguar. Os recursos foram 
destinados ao município por 
meio de emenda parlamentar do 
presidente nacional do Avante, 
deputado federal Luis Tibé (MG).

EM CASA
Mesmo enfrentando o 

coronavírus, o deputado 
estadual Nélter Queiroz disse 
que vai continuar participando 
das atividades legislativas e das 
sessões remotas da Assembleia 
Legislativa do RN durante o 
período da quarentena. O estado 
de saúde do parlamentar é 
estável.

DE OLHO
O vereador Robson Carvalho 

(PDT) apresentou um projeto 
de lei que obriga o Poder 
Executivo a utilizar ferramentas 
de fi ltragem em computadores 
disponibilizados nas escolas 
municipais e bibliotecas, com 
a fi nalidade de restringir o 
acesso a sites inapropriados. Por 
unanimidade, o PL foi aprovado 
e elogiado na Câmara Municipal 
de Natal.

CRESCIMENTO
Sites neonazistas crescem 

no Brasil desde 2019 espelhados 
no discurso de Bolsonaro. É o 
que aponta a ONG Safernet, 
organização que promove os 

RÁPIDAS 
• Da professora e pesquisadora 

Débora Diniz: “Bolsonaro quer 
indicar reitores de universidades 
federais durante a pandemia. 
A razão? Silenciar cientistas, 
estudantes, professores. É o delírio 
da censura tirando proveito da 

emergência”.
• Enquanto isso... Governo 

Bolsonaro e estatais gastaram 
quase R$ 1 bi em propaganda em 
2019.

• Deu no El País que o caminho 
judicial contra Bolsonaro começou 
a ganhar força no TSE. “O ministério 

Público defende compartilhamento 
de provas do inquérito das ‘fake 
news’ com corte eleitoral. Alexandre 
de Moraes é peça-chave no 
processo”, diz manchete do jornal.

• Brasil supera EUA e Reino 
Unido e é o 1º do mundo na média 
diária de mortes por covid-19.

direitos humanos na internet e 
monitora sites radicais.

ESPANTOSO
Segundo o levantamento, 

em maio de 2020 foram criadas 
204 novas páginas de conteúdo 
neonazista, ante 42 no mesmo 
mês do ano passado e 28 em 
maio de 2018. 

OS ROBÔS
“A democracia moderna foi 

atravessada por um desafi o 
inimaginável até pouco tempo: 
a ocupação da pólis por seres 
irreais. Quem são esses 
usuários que diariamente 
emplacam temáticas 
políticas nos trending 
topics do twitter, com uma 
capacidade quase imediata 
de mobilização em torno de 
hashtags perfeitamente bem 
combinadas, perfeitas até 
demais para serem verdade?”.

ELE SABE
O questionamento foi feito 

em artigo - para o blog Sonar 
sobre internet e política - pelo 
empresário Marcos Aurélio 
Carvalho, um dos donos 
da AM4 e peça-chave na 
campanha presidencial de Jair 
Bolsonaro.

CAMPANHA INOVADORA
A Palone Design fez uma 

campanha inovadora para 
o Dia dos Namorados deste 
ano, comemorado na última 
sexta, dia 12. A ideia era 
surpreender, mostrando que 
é possível se reinventar e se 
adaptar às mudanças com 
muita criatividade. Essa 
foi a proposta da coleção 
“Um amor único por Palone 
Design”.

ÚNICO E INÉDITO
Que sugeriu um desafio: 

o namorado descreveria 
a namorada, revelando 
gostos, formas e cores 
preferidas. A partir das 
descrições, Palone Leão 
comandou toda a criação, 
com identidades únicas. 
Cada acessório foi exclusivo, 
teve numeração e iniciais 
com o nome do casal.

PARCERIA
Novidade no mercado 

educacional potiguar. O 
Complexo Educacional 
Contemporâneo acaba de 
ingressar na Inspira Rede de 
Educadores, que integra mais 
de 40 escolas de excelência 
em todo o Brasil. A parceria 
visa estabelecer intercâmbios 
de experiências com outras 
instituições de ensino e 
ampliar o acesso a tecnologias 
educacionais.

O encontro entre a vereadora Ana Paula e o deputado federal João Maia, ajustando os detalhes da emenda 
impositiva liberada pelo governo federal para a execução de obras de pavimentação em Natal

Presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Ezequiel Ferreira, munido de toda a tecnologia para
dar andamento aos trabalhos da Casa

Palone Leão em momento de criação da surpreendente 
coleção da Palone Design para o Dia dos Namorados
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEG – Eita, Giovana! Segura o forninho! Na verdade, é 
eita, Áries, segure a onda da sua impulsividade! Dê um 
tempo com as reações esquentadas e levante da cama 
com um pouco mais de paciência! Pode não ser fácil fugir 
de discussões, mas se fi zer a sua parte, o clima melhora.

SEG – A Lua atravessa o lado oposto do seu Horóscopo 
e arma treta com Mercúrio nas primeiras horas do dia, 
apontando altos e baixos nas relações profi ssionais. Você 
pode enfrentar rivalidades ou confl itos no emprego nesse 
período. 

SEG - Os astros aconselham você a não confi ar demais nas 
pessoas hoje para não fazer papel de trouxa. Quem manda 
o papo reto é a Lua, que continua perambulando em seu 
inferno astral. Pistola com Plutão e Júpiter, a Lua recomenda a 
agir com mais calma, prudência e discrição nesta segundona. 

SEG - Você vai mostrar muita determinação e 
energia no trabalho. A Lua ariana expande a sua 
disposição para encarar e vencer desafi os, mas, 
ao mesmo tempo, também reforça o seu lado 
esquentado e impetuoso. 

SEG - Você vai querer mais liberdade e autonomia para 
cuidar dos seus afazeres e correr atrás dos seus interesses. 
A Lua ariana reforça o seu espírito de independência, mas 
também vai mexer com o seu lado esquentadinho hoje, já 
que vai trocar vibrações tensas com os astros.

SEG - A Lua completa hoje o rolê pela sua Casa do Prazer, 
prometendo sorte, criatividade e muito entusiasmo para 
você. No entanto, ela também forma alguns aspectos 
nervosos nessa segundona, o que pode deixar seu jeito 
mais turrão e até reservar saias justas: maneire na teimosia.

SEG - A semana pode não começar exatamente como você 
planejou - e eu sei que essa informação chocou um total 
de zero pesssoas. Mas a culpa é das estrelas, que pedem 
um pouco mais de calma. Evite impor as suas vontades e 
aproveite essa onda positiva para blindar o romance.

SEG - Sua semana pode começar tensa no lar e essa 
tendência será ainda mais forte para quem tem algum 
tipo de sociedade com parentes. Não será nada fácil 
dialogar e chegar a um acordo, então, respire fundo 
e tenha paciência.

SEG – Eita, Leão! Segundona com forte tendência a 
dispersar suas atenções em outros interesses e sua 
produtividade pode cair. Lê seu Horóscopo rapidex 
e bora focar nos assuntos que precisa, hein? Nada de 
navegar nas terras proibidas da procrastinação!

SEG - É bom você ter cuidado com as palavras, pois pode 
enfrentar instabilidades e mal-entendidos hoje. O recado 
é da Lua ariana, que atiça seu lado reativo e deixa seu 
jeito mais esquentadinho. Fique longe de fofocas e use a 
criatividade para escapar de qualquer saia justa. 

SEG - Há risco de romper uma parceria ou amizade 
importante no início do dia: o alerta vem da Lua, que se 
desentende com Mercúrio pela madrugada e sinaliza 
contratempos em suas relações sociais. A intimidade 
vai ferver.

SEG - Você vai se preocupar mais com dinheiro e deve 
redobrar a cautela para não meter os pés pelas mãos. 
A Lua circula em sua Casa das Posses e forma aspectos 
tensos no céu, pedindo atenção extra com os seus 
recursos materiais.

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)

Volta do futebol na TV também será 
com protocolos e muitos cuidados

Na última semana, virtualmente, narradores 
e comentaristas do SporTV se reuniram com 
Joana Thimoteo – diretora de Eventos - e 
George Guilherme – gerente de futebol na área 
de Eventos. Encontros separados, no Rio e São 
Paulo, para tratar da volta do futebol.

A ideia é começar as transmissões com o 
menor número de pessoas possível.  Assim, 
narração será via off tube e só haverá um 
repórter no estádio. 

Jogos que até antes da pandemia eram feitos 
por 15 câmeras terão 11; os que tinham 11 terão 
8; os que tinham 8 terão 5..., tudo para reduzir o 
número de pessoas.

No momento do retorno, a empresa deixará 
os profi ssionais que estão em grupos de risco da 
Covid-19, tomarem a decisão se querem ou não 
voltar. Isso fi cará a critério de cada um.

E outras reuniões ainda irão acontecer no 
decorrer dos próximos dias para tratar das 
adaptações, entre as principais, um estudo 
sobre a possibilidade dos jogos sem público. O 

que será feito para torná-los mais agradáveis 
para a audiência – posição de câmeras, áudio 
ambiente etc.

A ordem é deixar tudo organizado desde já.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

Canal 1Canal 1

NOVO BANDNEWS
A BandNews TV, a partir 

desta segunda-feira, dentro das 
suas possibilidades, pretende 
aumentar a participação na 
disputa entre os principais 
canais de jornalismo.

O trabalho planejado ao 
longo desses últimos dias será, 
a partir de hoje, colocado em 
prática.

TRABALHO FORTE
Entre pacote gráfi co, novas 

duplas de apresentadores, 
cenários e formas mais 
dinâmicas de tratar a notícia, 
tudo isso foi pensado pela 
direção do BandNews. 

O ensaio fi nal aconteceu no 
último domingo. 

PLANO DE RETOMADA
Na última sexta-feira, o SBT 

passou a discutir, com vários 
setores, o plano de retomada de 
todos os funcionários. Já existe 
um resultado desse trabalho e o 
próximo passo será aplicá-lo na 
prática.

Em função dos problemas 
provocados pelo novo 
coronavírus, os profi ssionais 
voltarão aos poucos e seguindo 
protocolos de segurança, 
incluindo comportamento.     

EXTINTOR
Ao contrário do que muita 

gente imagina, o ator português 
José Condessa não fechou as 
portas na Globo, após deixar 
o elenco de “Salve-se Quem 
Puder” e arrumar um tremendo 
problema para a equipe.

Esse papo de “nunca mais” 
é improcedente. Futuramente, 
quando os ânimos se 
acalmarem, as partes voltarão a 
conversar. 

DEFINIDO
Chegou-se a cogitar a 

possibilidade de um outro 
ator assumir o personagem de 
Condessa, Juan, mas isso não 
ganhou força. Vale lembrar que 
em “Império”, de Aguinaldo 
Silva, funcionou muito bem.

Na ocasião, por uma questão 
médica, Marjorie Estiano 
substituiu Drica Moraes. Agora, 
porém, decidiu-se que entrará 
na trama Rodrigo Simas, para 
disputar Juliana Paiva com seu 
irmão, Felipe.

TV PAGA
Hoje, a partir das 19h, no 

Gloob, acontece a estreia da 
13ª temporada de “D.P.A. - 
Detetives do Prédio Azul”. Que 
marcara a chegada de um novo 

detetive, Max, interpretado por 
Samuel Minervino, além de um 
vilão disfarçado de garçom boa 
gente, papel de Tadeu Melo.

CUIDADOS
Até em função do momento 

atual, Maisa Silva não 
participará mais de externas 
para o seu programa dos 
sábados no SBT.

O quadro, “Motora”, em 
que fazia entrevistas dentro de 
um carro, movimentava vários 
profi ssionais.

COMO FICA
A partir de agora, além dos 

trabalhos normais em estúdio 
no SBT, Maisa será mais 
explorada em gravações na sua 
própria casa. Um ingrediente 
para esquentar o formato do 
programa.

CULTURA
A partir desta semana 

o “Jornal da Tarde”, da TV 
Cultura, passa a ser exibido 
em um novo horário, mais 
cedo, às 12h. Sob o comando de 
Joyce Ribeiro e Aldo Quiroga, 
o informativo vai ao ar de 
segunda a sexta-feira, também 
no YouTube e no site da 
emissora.

Bate-Rebate
 Alguns contratos envolvendo a equipe do “Se Joga”, da Globo, terminam em dezembro... ...Após a ida

de Fernanda Gentil para o “É de Casa”, há um silêncio muito grande...  ...Existe o desejo pela volta do
programa às tardes da Globo, mas nada além disso.  Deborah Secco afi rma que a personagem Alexia, de

“Salve-se Quem Puder”, foi um presente para ela... ...”Só ia para o estúdio para ser feliz e se divertir”, contou a atriz, 
em live com Daniel Ortiz. Disse também estar ansiosa para a volta das gravações.  Pedro Bial é o

convidado de Linn da Quebrada e Jup do Bairro no “TransMissão”, do Canal Brasil, nesta segunda, a partir de
meia-noite... ... Sobre o que prefere – ser entrevistado ou ser o entrevistador –, Bial respondeu, rindo:

“Acho uma situação muito desconfortável essa que eu me encontro agora, de dar a entrevista...”.   Já no
“Conversa”, hoje, Bial bate um papo com Safadão e Tirulipa. 

 Reprodução Instagram
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Entre negociações para reduzir 
salário, busca por linhas de crédito 
oferecidas pela CBF e renegocia-
ção de dívidas, os clubes brasilei-
ros pouco a pouco já começam a 
se precaver para um dos maiores 
impactos financeiros da história. 
Segundo um estudo da consultoria 
Ernst & Young, a paralisação do 
calendário causada pela pandemia 
do novo coronavírus deve fazer com 
que os clubes nacionais tenham 
uma retração de quase R$ 2 bilhões 
em comparação a 2019 e voltem ao 
patamar financeiro similar ao en-
contrado há quatro anos.

A provável disputa de jogos 
com os portões fechados até o fim 
do ano é a maior responsável pelo 
grave impacto. O trabalho realiza-
do pela empresa tenta medir o im-
pacto financeiro no futebol brasilei-
ro dentro de dois cenários. No mais 
otimista, a retração seria de R$ 
1,34 bilhão enquanto que na pior 
estimativa, a cifra seria de quase 
R$ 2 bilhões, mais precisamente 
R$ 1,92 bilhão.

Os responsáveis pelo estudo 
ressaltam que toda uma cadeia de 
receitas ligadas ao futebol sofrerá 
duros golpes. O fato de as partidas 
não terem público, deve impactar 
não só na bilheteria, como também 
na diminuição de 40% do quadro 
dos participantes nos programas 
de sócio torcedor. Há também uma 
previsão da queda de recursos até 

vindos do pay-per-view, pois há 
uma estimativa de que a crise eco-
nômica leve até a 40% dos assinan-
tes a cancelarem os pacotes.

“Poucos clubes vão ter condi-
ções financeiras de se apresentar 
de forma digna. Vários vão ter pro-
blemas sérios. Na prática a pande-
mia não mudou nada, mas apenas 
acelerou processos. Quem já estava 
mal, piorou mais rápido”, disse um 
dos responsáveis pelo estudo, Ale-
xandre Rangel. 

“As transferências de jogadores 
vão ter um desvalorização também. 
Alguns clubes como o Athletico-PR 
e o Flamengo fizeram vendas na ja-
nela de janeiro e, por isso, se deram 
bem. Quem apostou que venderia 
jogadores no meio do ano, ficou em 
situação difícil”, avaliou.

Desde a parada do calendário, 
em março, os clubes brasileiros 
começaram a se movimentar para 
diminuírem os prejuízos. Das Sé-
ries A e B do Brasileiro, somente 
o Red Bull Bragantino não fez 
reduções salariais nem demitiu 
funcionários. Muitos outros clubes 
precisaram fazer reajustes e contar 
com o auxílio da criação da linha de 
crédito de R$ 100 milhões criada 
pela CBF.

O panorama se torna preocu-
pante porque não há mesmo pre-
visões do recebimento de grandes 
receitas neste ano, principalmente 
as verbas oriundas de premiações. 

A CBF costuma distribuir aos cam-
peões da Copa do Brasil e o Cam-
peonato Brasileiro mais de R$ 100 
milhões. No entanto, como essas 
competições devem se prolongar 
até o início de 2021, os clubes terão 
de fechar a temporada sem esses 
recursos para bancar despesas pe-
sadas, como o 13º salário.

“Até vejo que para alguns clu-
bes, talvez seja melhor que o cam-
peonato não retorne, porque pode 
ser até mais prejudicial ainda ter 
de jogar para o estádio vazio e sem 
recursos”, afirmou outro responsá-
vel pelo estudo, Pedro Daniel. De 
acordo com um levantamento da 
própria Ernst & Young, o futebol é 

responsável no Brasil por 155 mil 
empregos. Muitos desses postos, 
aliás, se encontram ameaçados pe-
los impactos da crise.

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Enquanto o futebol não tem 

data para retornar, os dirigentes 
dos clubes têm discutido possíveis 
alternativas para a crise e a solu-
ção mais palpável no cenário é o de 
acelerar mudanças que já estavam 
em discussão. Para especialistas 
ouvidos pela reportagem, a trans-
formação em clube-empresa, inves-
timento em ações de marketing e 
a possibilidade de renegociação de 
dívidas do Profut (Programa de 

Refinanciamento Fiscal do Futebol 
Brasileiro) são alguns alentos

Para o advogado especializado 
em direito esportivo Vantuil Gon-
çalves Júnior, do escritório Tren-
grouse e Gonçalves, em termos ju-
rídicos os clubes vão precisar tomar 
medidas radicais, até por estarem 
anteriormente com números muito 
ruins. Uma das possíveis opções 
é avaliar uma brecha até para se 
pedir recuperação judicial, já que 
alguns projetos ligados à vida fi-
nanceira do clube ainda estão em 
andamento na Câmara, como é o 
caso do clube-empresa e da suspen-
são das parcelas do Profut.

“A pandemia acelerou o pro-
cesso de modernização dos clubes. 
Será preciso pedir algum tipo de 
ajuda no Legislativo. A grande 
crise atual exige alguma medida 
drástica. Vejo até como uma possí-
vel oportunidade para que se consi-
ga fazer um acordo da recuperação 
judicial com os credores”, explicou.

Um dos autores do estudo da 
Ernst & Young, Gustavo Hazan, 
considera que é o momento para 
os clubes brasileiros acelerarem 
mudanças. 

“A adoção do fair-play financei-
ro, da profissionalização e o projeto 
do clube-empresa podem ser im-
pulsos importantes para dar mais 
segurança ao investimento eterno. 
Algo diferente precisará ser feito”, 
comentou.

Disputa de jogos com os portões fechados será a maior responsável pelo prejuízo

Pandemia pode fazer futebol brasileiro ter 
retração de até R$ 2 bilhões nas receitas 
Paralisação do calendário causada pela pandemia do novo coronavírus deve fazer com que os clubes nacionais tenham 
uma retração de quase R$ 2 bilhões em comparação a 2019 e voltem ao patamar financeiro similar registrado em 2016

Dados

José Aldenir/AgoraRN

Após quase três meses confi-
nado no Brasil, Neymar antecipou 
seu retorno e está de volta à Fran-
ça. O craque brasileiro deixou a 
sua casa em Mangaratiba, no Rio, 
e desembarcou em Paris no sábado 
(13). 

Agora, Neymar, que está de 
férias, deve cumprir uma nova 
quarentena. A tendência é que ele 
fique uma semana em isolamento 
em sua casa antes de se reapre-
sentar ao Paris Saint-Germain, 
conforme recomendou o clube aos 
jogadores do elenco que chegam de 
outros países. O clube francês deve 
retomar as atividades no dia 22 de 

junho.
O atacante ficou três meses 

confinado em sua mansão em 
Mangaratiba, no litoral sul do Rio 
de Janeiro. Lá, realizou atividades 
físicas diárias sob orientação do 
seu preparador físico pessoal, Ri-
cardo Rosa, e ficou um tempo com 
a família.

Neymar e o Paris Saint-Ger-
main entraram em campo pela 
última vez no dia 11 de março, 
quando a equipe parisiense derro-
tou o Borussia Dortmund por 2 a 
0, avançando às quartas de final da 
Liga dos Campeões. Depois disso, 
com a eclosão da pandemia do novo 

coronavírus, o atacante veio para o 
Brasil. Ele ficou passou o período 
em Mangaratiba.

O Campeonato Francês foi 
encerrado precocemente e o PSG, 
declarado campeão. Assim, restam 
três competições para a equipe de 
Paris disputar nesta temporada: as 
finais da Copa da Liga Francesa e 
da Copa da França, contra Lyon e 
Saint-Étienne, respectivamente, e 
a reta final da Liga dos Campeões, 
que é o foco principal. 

O torneio da Liga dos Campe-
ões deve ser reiniciado em agosto, 
sem torcida e possivelmente com 
jogos em um único estádio neutro. Treinamentos do Paris Saint-Germain serão retomados a partir do dia 22

Neymar volta a Paris e deve 
passar por nova quarentena

PSG
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