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Óleo reaparece em 
praias do Nordeste

Ministro cumpre agenda 
no RN e visitará obras

Prefeitura ignora recomendação e leva 
testagem em massa para a Zona Norte

Órgãos ambientais de 
Pernambuco e Alagoas 
acreditam que o material estava 
sedimentado no fundo do mar

Rogério Marinho, do 
Desenvolvimento Regional, 
estará em cinco municípios e 
tem reunião com governadora

Ministério Público recomendou que Prefeitura 
do Natal suspenda testagem em massa para 
que estoque de exames não seja comprometido. 

Na semana passada, mais de 5 mil testes 
foram aplicados na Arena das Dunas, com 949 
diagnósticos positivos para o novo coronavírus.

Meio ambiente 05 Amanhã 03

Pandemia de Covid-19 07

Senado discute nesta 
terça (23) quando
serão realizadas as 
próximas eleições

Carnatal 2020
corre o risco de não 
acontecer por conta 
do coronavírus

FNF define protocolo 
e estuda retomar 
Campeonato Estadual 
no dia 23 de julho

Nesta segunda, audiência no 
Congresso discutiu melhores datas 
para o pleito. Presidente do TSE 
defendeu campanha mais longa; já 
CNM quer prorrogação de mandatos

Marcada inicialmente para 
acontecer entre 3 e 6 de dezembro, 
em Natal, festa aguarda evolução 
da atual crise sanitária da Covid-19, 
bem como de regras de isolamento 

Federação Norte-rio-grandense 
de Futebol sugeriu aos clubes 
que o processo de retomada das 
atividades esportivas seja iniciado 
em 29 de junho, com os treinos

Votação 03 Micareta 07 Esporte 16

Primeiro dia da greve 
dos rodoviários causa 
transtornos aos usuários
Para reduzir aglomerações nas paradas, STTU liberou permissionários
do transporte alternativo, veículos do serviço escolar e táxis da Grande 
Natal a operarem nos itinerários das linhas dos ônibus urbanos da cidade
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Assim é Jair Messias 
Bolsonaro, presidente do Brasil.

E, antes que se pergunte o 
que ele realmente é, entendamos 
primeiro o que faz o senhor 
Paulo Guedes, um dos principais 
ministros do governo, se é que 
há um ministro principal neste 
governo.

Guedes foi o grande 
responsável por apresentar 
Bolsonaro como um privatista, 
coisa que realmente ele nunca 
foi, desde que se desligou (ou foi 
desligado) das Forças Armadas 
para construir uma carreira 
discreta de 28 anos na política.

Foi contra o Plano Real e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, 
votando exatamente como a 
esquerda.

Bolsonaro também 
nunca defendeu reformas na 
Previdência, tanto que a atual 
em vigor só vingou graças 
ao esforço do Congresso ao 
arrepio do lobby da elite do 
funcionalismo público e das 
forças políticas capitaneadas 
pelo PT.

Bolsonaro, na direção 
contrária das modernas 
economias do mundo, também 
não é um garantista da 
Constituição de seu país, pois 
é o primeiro a pôr em xeque 
as instituições e o último a 
defender fi m de privilégios de 
segmentos poderosos.

Se durante seu tempo 
no poder o Partido dos 
Trabalhadores aparelhou o 
quanto pode o Estado brasileiro, 
fazendo alianças de primeira 
hora com o Centrão que quase 
quebraram a economia, com 
providencial ajuda da ex-
presidente Dilma Rousseff, 
Bolsonaro faz a mesma coisa 
agora com os militares.

E, é claro, com o bom e velho 
Centrão.

Então, o que é Bolsonaro, se 
não é um liberal no sentido da 
economia ou um conservador 
no sentido da preservação das 
instituições?

Em pleno século XXI, é 
incrível supor que fi guras 
públicas ainda se orientem 
exclusivamente pela pauta 
de costumes para dirigir um 
país que, apesar dos pesares, 
é a principal economia do 
continente.

Mas este é Jair Bolsonaro: 
um reacionário, pura e 
simplesmente.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Mari-
nho, disse que as obras da Ferrovia Transnordestina, 
ferrovia projetada para ligar o Porto de Pecém, no Cea-

rá, ao Porto de Suape, em Pernambuco, podem ser retomadas 
em 2020. Uma excelente notícia para a economia do Nordeste, 
que poderia ser boa também para o Rio Grande do Norte, des-
de que fosse resgatado o projeto de reinserção do estado na 
Transnordestina. 

A exclusão do Rio Grande do Norte do traçado original da 
Transnordestina foi uma das maiores derrotas político-econô-
micas da nossa história e, apesar de ter tido lideranças políti-
cas em cargos tais como presidente de Câmara dos Deputados, 
presidente do Senado, ministros da Integração Nacional, da 
Administração, do Turismo, do Desenvolvimento Regional, 
das Comunicações, etc., o Estado nunca se valeu dessas opor-
tunidades, até agora, para lutar pelo resgate de sua logística 
ferroviária interna e sua reinserção nesse projeto de nível na-
cional chamado Transnordestina.

A ferrovia Transnordestina é uma via considerada essen-
cial para a integração econômica e social da região Nordeste e 
pretende integrar a antiga malha nordeste da Rede Ferroviá-
ria Federal (RFFSA), hoje concedida à Companhia Ferroviária 
do Nordeste (CFN). No caso de Rogério Marinho, a responsa-
bilidade dele frente ao RN e à Transnordestina termina sendo 
dupla, tendo em vista que ele foi secretário de Desenvolvimen-
to Econômico do Estado.

Agora, parece surgir nova oportunidade de reaver o assun-
to. Com maior poder de decisão.

EDITORIAL
redacao@agorarn.com.br

redacao@agorarn.com.br      

RN TERÁ NOVA CHANCE 
NA TRANSNORDESTINA?

NEM CONSERVADOR,
NEM LIBERALRN NA TRANSNORDESTINA I

A Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômi-
co (Sedec) faz estudos que 
visam à ativação da ferrovia 
que liga Mossoró (RN) à 
cidade de Souza (PB), que é 
a forma de o Rio Grande do 
Norte chegar à Transnor-
destina (ver comentário da 
coluna).

RN NA TRANSNORDESTINA II
Segundo o ex-secretário 

Jaime Calado, a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico também estuda 
a retomada do trecho Mos-
soró-Natal. “Para o Rio 
Grande do Norte, ligar o 
Estado à Transnordestina 
é muito importante, e para 
o Brasil também, visto que 
nosso estado é muito rico 
em calcário, matéria-prima 
muito requisitada em outras 
regiões do País”, diz.

RN NA TRANSNORDESTINA III
De acordo com Jaime, 

no Centro-Oeste do Brasil, 
o solo é pobre em cálcio 
(calcário), e o calcário do RN 
é abundante. “Temos que 
exportar para lá para que 
eles corrijam o solo, para au-
mentarem a produção. Isso 
é importante porque gera 
emprego, renda e riqueza, 
e para eles porque tem que 
importar de algum lugar”.

RN NA TRANSNORDESTINA IV
Segundo Jaime, além da 

construção civil, no Brasil 
inteiro o calcário é impor-
tante, desde a fabricação de 
cimento e o próprio cal. “Tem 
todo interesse do Estado. 
Vários prefeitos estão inte-
ressados nisso, inclusive o 
de Patu, que tem ido à Sedec 
tratar desse assunto com 
nosso secretário atual, Silvio 
Torquato, que cuidou disso 
pessoalmente”.
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COMPROVADAMENTE A 
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RÁPIDAS

>> Hoje, 23 de junho, é Dia do 
Atleta Olímpico, Dia do Lavrador, 
Dia de São José Cafasso, Dia das 
Nações Unidas para o Serviço 
Público, Dia Internacional das Viúvas 
e Dia Nacional do Agente Marítimo.

>> Nesta data, em 1894 – há 124 
anos – foi criado o Comitê Olímpico 
Internacional (COI), por iniciativa de 
Pierre de Coubertin, com a fi nalidade 
de reinstituir os Jogos Olímpicos 

realizados na antiga Grécia.
>> Começa hoje, às 8h30, o 

primeiro workshop Diversidades 
potiguares e suas aplicações na 
área Cerâmica, o evento será na 
ferramenta Google Meet.

>> O Sistema Faern/Senar 
transmite live duas lives nesta terça. 
De manhã, às 9h30, será sobre os 
impactos para o agro brasileiro da 
nova estratégia europeia. De tarde, 

às 16h, é a vez da temática “Novos 
hábitos de consumo de produtos 
lácteos”. Os dois eventos serão 
exibidos no Youtube Agro Forte Brasil 
Forte.

>> Nessa terça-feira, às 16h, 
a UFRN organiza debate sobre “A 
Educação a Distância no contexto da 
pandemia: o que muda no cotidiano 
das instituições?”. Será transmitido 
pelo facebook.com/ceufrn.

>> A Associação Brasileira das 
Mulheres de Carreira Jurídica do 
RN elabora live sobre violações 
raciais, hoje, às 16h, no Instagram da 
ABMCJ-RN.

>> O Governo do RN organiza 
1ª Exposição Agropecuária Virtual do 
RN, com participação do fundador 
da Agrobatida, o evento será 
apresentado, às 20h, no Youtube TV 
Cheiro de Terra.

Notas&Informes
ATÉ TRUMP

Aliado internacional do 
presidente Jair Bolsonaro, o 
presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, disse que o 
Brasil não “está indo bem” no 
controle do coronavírus, assim 
como a Suécia. “Pergunte a 
eles como eles estão no Brasil, 
não estão muito bem. Vocês 
ouviram muito sobre a Suécia. 
Pergunte a eles como estão”, 
afi rmou, acrescentando que 
os Estados Unidos salvaram 
um milhão de vidas. “Agora, 
é hora de voltar ao trabalho”, 
completou Trump, em discurso 
durante ato eleitoral em Tulsa, 
no Oklahoma.

DITADURA
Com a saída do advogado 

Frederick Wassef da defesa 
do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ), o fi lho mais 
velho do presidente passará a 
ser representado pelos defen-
sores Luciana Pires e Rodrigo 
Roca nas investigações sobre 
a “rachadinha”, prática ilegal 
de devolução de salários de 
assessores na Assembleia 
Legislativa do Rio. O que foi 
decisivo para que o Planalto 
concordasse com o nome da du-
pla de advogados foi a atuação 
deles em defesa de militares 
acusados por crimes cometidos 
durante a ditadura.

CAMPANHA
Em peça publicitária, o 

Governo do RN informa que 
fez mais na gestão da pan-
demia do que um hospital 
de campanha. “Criou a rede 
integrada de hospitais do ‘Pac-
to pela Vida’. Ofertando mais 
leitos, profi ssionais de saúde, 
e equipamentos em Natal e na 
Região Metropolitana. Somen-
te nessas unidades, já foram 
abertos 181 novos leitos, com a 
vantagem de que a estrutura 
não será desmontada depois”, 
diz a campanha.

“
Em paz e harmonia
com  os Poderes pelo
bem-estar da população”

Presidente Jair Bolsonaro
em mudança substancial de tom

DOAÇÃO DE SANGUE
No Junho Vermelho, mês em que é comemorado o Dia Mundial 

do Doador de Sangue, a 99, empresa de mobilidade urbana, traz para 
Natal e Mossoró a campanha nacional de incentivo a doação de sangue. 
A pessoa tem direito ao desconto de R$ 30,00 para ir e voltar das 
unidades de coleta de sangue.
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O presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro 
Luís Roberto Barroso, propôs ao 
Congresso Nacional o alongamento 
da campanha eleitoral para candi-
datos a prefeito e vereador neste 
ano. Em função da pandemia de 
Covid-19, provocada pelo novo co-
ronavírus, o ministro sugeriu que 
o início da campanha seja mantido 
em agosto, mesmo que o dia da vo-
tação seja adiado.

O TSE sugere que, em função 
da pandemia de Covid-19, o primei-
ro e o segundo turno das eleições 
municipais sejam adiadas para um 
período entre 15 de novembro e 20 
de dezembro.

Na prática, a manutenção das 
datas para convenções partidárias 
e registro de candidaturas nos dias 
5 e 15 de agosto, respectivamen-
te, levaria a campanha eleitoral a 
durar um período superior a dois 
meses do prazo original.

O TSE quer aproveitar o perí-
odo mais alongado para ter uma 
folga maior no julgamento de im-
pugnações, quando o Ministério 
Público questiona a candidatura 

de políticos enquadrados na Lei 
da Ficha Limpa, por exemplo. Um 
período mais longo não poderia ele-
var o custo das campanhas, já que 
os valores máximos a serem gastos 
são definidos por lei.

“Não vemos maior problema, do 
ponto de vista do TSE, a campanha 
um pouco mais prolongada”, disse 
Barroso em audiência no Senado.

Os senadores devem votar uma 
proposta de emenda à Constituição 
(PEC) nesta terça-feira (23), adian-
do as eleições.

A medida dependerá na sequ-
ência de aval da Câmara dos Depu-
tados, onde a resistência é maior.

PREFEITOS
Na mesma audiência no Sena-

do, o presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
Glademir Aroldi, afirmou que não 
há como realizar as eleições munici-
pais neste ano. O dirigente mencio-
nou a preocupação dos prefeitos que 
enfrentam as consequências da Co-
vid-19 e a dificuldade de se prever 
o ritmo de expansão da pandemia.

Segundo Aroldi, que é ex-pre-
feito de Saldanha Marinho (RS), 
não há “condições sanitárias, eco-
nômicas, sociais e jurídicas” para 
realizar o pleito até o fim de 2020.

“Ninguém sabe o que vai acon-
tecer. Se ninguém sabe, não temos 
garantia sanitária nenhuma”, la-
mentou ele durante sessão remota 
promovida pelo Senado.

O presidente da CNM também 
apontou a realização de eleições 
em 2020 como um risco à recupe-
ração da atividade econômica e à 
saúde pública. Ele calcula que a 
eleição mobilizará cinco milhões 
de pessoas, trabalhando nas cam-
panhas e nas seções eleitorais, e o 
próprio processo de votação provo-
cará o deslocamento de milhões de 
eleitores.

Sessão remota no Senado com a presença do presidente do TSE aconteceu ontem

TSE propõe campanha mais longa para 
prefeito e vereador, com eleições adiadas
Manutenção das datas para convenções e registro de candidaturas nos dias 5 e 15 de agosto, 
respectivamente, levaria campanha a durar um período superior a dois meses do prazo original

Pleito

Waldemir Barreto / Senado

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério Ma-
rinho, cumpre agenda na próxima 
quarta-feira (24) no Rio Grande do 
Norte e na Paraíba.

Sua agenda começa às 8h45, 
com visita à Barragem Santa Rosa 
dos Padres, na comunidade Santa 
Rosa, em Brejo do Cruz (PB). De-
pois, ele segue de helicóptero para 
Caicó (RN). Ele desembarca no Ae-
ródromo Rui Mariz, de onde segue 
de carro para a Barragem das Tra-
íras, em São José do Seridó, onde 
fará uma visita às obras de recupe-
ração do empreendimento.

Depois, Rogério retorna para 
Caicó, de onde seguirá de heli-
cóptero para o canteiro de obras 
da Barragem de Oiticica, na zona 
rural de Jucurutu. Lá, visitará as 
obras da barragem e almoçará com 
autoridades e lideranças políticas.

Em seguida, o ministro fará um 
sobrevoo na Barragem Armando 
Ribeiro Gonçalves e seguirá para 
Parnamirim, onde vai participar 

da entrega de uma estação de trem 
da CBTU no Centro da cidade. Na 
oportunidade, ele também anun-
ciar a liberação de recursos.

Às 18h30, Rogério Marinho 
tem uma reunião marcada com a 
governadora Fátima Bezerra.

Na quinta (25), às 7h30, em Na-
tal, o ministro vai visitar as obras 

de enrocamento em Ponta Negra, 
de saneamento em Nossa Senhora 
da Apresentação, de drenagem no 
bairro Planalto e de um túnel na 
Avenida Prudente de Morais. O 
prefeito Álvaro Dias vai acompa-
nhar as visitas.

No fim da manhã, Rogério segue 
em voo da FAB para Fortaleza (CE).

Ministro Rogério Marinho durante visita a Pernambuco nesta segunda (22)

Rogério Marinho vem visitar obras 
no RN e terá encontro com Fátima

Desenvolvimento Regional

MDR / Divulgação

O vereador de Natal Cícero 
Martins avaliou nesta segunda-
-feira (22) que “não é o momento” 
de o seu partido, o Progressistas, 
lançar uma candidatura própria à 
Prefeitura do Natal para as eleições 
deste ano. A declaração acontece no 
momento em que a legenda se apro-
xima do atual prefeito, Álvaro Dias.

“Natal, como todo o Brasil, está 
passando por um momento atípico. 
Toda a atenção está na luta para 
salvar vidas. Precisamos nos for-
talecer junto ao Governo Federal e 
vencermos duas lutas: a Covid-19 e 
tirar o comunismo do Rio Grande 
do Norte”, afirmou o vereador, sem 
detalhar o que seria “comunismo”.

Na avaliação de Cícero, um 
provável apoio do Progressistas a 
Álvaro Dias não mudará sua postu-
ra atual. Hoje, o vereador é oposição 
ao prefeito de Natal. 

“O que sempre fiz e continuarei 
fazendo é ter posição independente. 
O nosso partido sabe disso. Existe 
uma enorme diferença entre aliado 
e alienado, e eu me mantenho inde-
pendente”, finalizou Cícero.

Cícero diz que não vai mudar 
postura se PP se aliar a Álvaro

“Independência”

Vereador de Natal Cícero Martins (PP)

Elpídio Júnior / CMN

O procurador-geral de 
Contas do Estado, Thiago 
Guterres, pediu nesta segun-
da-feira (22), durante sessão 
na Assembleia Legislativa, 
cautela antes de se fazer jul-
gamentos sobre a fraude em 
torno da compra de respirado-
res pulmonares pelo Governo 
do Rio Grande do Norte por 
meio do Consórcio Nordeste.

O governo Fátima Bezer-
ra depositou antecipadamen-
te mais de R$ 4,9 milhões 
para adquirir 30 respirado-
res, mas não recebeu nem os 
equipamentos nem o dinheiro 
de volta. O caso, denunciado 
pelo próprio Consórcio Nor-
deste, que se diz vítima de 
fraude, está sob investigação.

“Não se pode fazer juízo de 
culpabilidade nesse momen-
to. As circunstâncias ainda 
estão sendo apuradas, o pro-
cesso está no início e temos 
que aguardar. A lei diz que o 
agente público só responderá 
pessoalmente por suas deci-
sões em caso de dolo ou erro 
grosseiro. Só as circunstân-
cias do caso vão demonstrar 
se isso de fato ocorreu”, disse.

Procurador de 
Contas pede 
“cautela” no caso 
dos respiradores

Fraude



Enquanto a Assembleia Legislativa segue com a Reforma da Previ-
dência engavetada, parada, estacionada, sob o silêncio dos servi-
dores estaduais, a Câmara de Natal avança com o assunto no plano 

municipal. Em pouco mais de um mês, a proposta enviada pelo prefeito 
Álvaro Dias já foi aprovada pelas comissões de Justiça e de Finanças. E 
segue agora para a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência So-
cial. Falta pouco para ser enviada ao plenário, onde os vereadores darão 
a palavra final sobre o tema, podendo inclusive apresentar emendas.

Na Assembleia, enquanto isso, a reforma está empacada. Há três 
meses, a comissão especial que foi montada para discutir o assunto não 
se reúne. Formada no dia 9 de março, a comissão de cinco deputados 
se reuniu apenas duas vezes. Depois, os trabalhos foram paralisados 
por causa da pandemia de coronavírus. Havia a expectativa de que, um 
mês depois de a comissão ser montada, a proposta fosse enviada para 
o plenário da Assembleia, para ser analisada pelo conjunto de deputa-
dos estaduais. Não andou.

Não há mais justificativa para que o assunto permaneça adorme-
cido. O rombo nas contas públicas só aumenta e o prazo para que o 
Estado aprove o texto (31 de julho) se aproxima, sem que seja oferecido 
aos servidores e deputados a chance de trabalhar mudanças em um 
tempo razoável – a fim de aperfeiçoar a proposta. Estão aguardando 
o fim do prazo chegar para aprovar a reforma às pressas? Retardar o 
debate não é a melhor opção. Passou da hora de reiniciar as discussões. 
A Câmara de Natal já deu o exemplo de que não dá para esperar.

O exemplo da Câmara
redacao@agorarn.com.br

Política Potiguar
Bastidores da

INVERSÃO DE PAPÉIS
O senador Styvenson 

Valentim (Podemos) está 
devendo uma retratação. No 
domingo (21), ao publicar 
vídeo que constrangeu seus 
familiares – por expor uma 
irmã que recebeu o Auxílio 
Emergencial –, o senador 
generalizou e disse que a 
imprensa potiguar é “suja” e 
“baixa”. Que nome se dá ao 
que o senador protagonizou 
em suas próprias redes no fim 
de semana?

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS
Na próxima quarta-feira 

(25), às 14h, o Pros do Rio 
Grande do Norte fará uma 
live para dar orientações 
jurídicas aos pré-candidatos 
do partido a prefeito e 
vereador nas eleições de 2020. 
A transmissão será pelas 
redes sociais do partido, com 
participação do presidente 
do diretório estadual, o 
ex-prefeito de São Gonçalo 
Jaime Calado, e do advogado 
Leonardo Braz.

QUAL É O MOTIVO?
Oficialmente, a tramitação da Reforma da Previdência 

parou por causa da pandemia. Deputados afirmam 
que não desejam discutir um assunto tão complexo por 
videoconferência, já que as sessões presenciais estão 
suspensas na Assembleia. O real motivo, no entanto, é 
outro. Se fosse a pandemia, outras comissões da Casa – que 
discutem temas igualmente complexos – teriam paralisado 
suas atividades.

SIGA O DINHEIRO I
A Procuradoria-geral da 

República (PGR) começou a 
descobrir o rastro do dinheiro 
que financia manifestações 
antidemocráticas favoráveis 
ao fechamento do Congresso 
Nacional e do Supremo Tribunal 
Federal. Segundo o jornal O 
Globo, ao pedir a quebra do sigilo 
bancário do deputado federal 
General Girão (PSL-RN), o 
Ministério Público apontou que 
o parlamentar potiguar foi um 
dos que usaram dinheiro público 
para divulgar as manifestações 
antidemocráticas em suas redes.

SIGA O DINHEIRO II
Segundo o inquérito, General 

Girão, Bia Kicis (DF), Guiga 
Peixoto (SP) e Aline Sleutjes (PR), 
todos do PSL, repassaram verbas 
para a Inclutech Tecnlogia, 
empresa do marqueteiro Sérgio 
Lima, responsável por cuidar 
da marca do Aliança pelo 
Brasil, partido que o presidente 
Jair Bolsonaro tentar criar. A 
empresa é suspeita de produzir de 
conteúdos para divulgação de atos 
com pautas antidemocráticas.

SIGA O DINHEIRO III
De acordo com o Portal da 

Transparência, a Inclutech 
recebeu do gabinete de General 
Girão na Câmara R$ 22.200 
apenas este ano, em março, abril 
e maio.

*Com informações da Redação do Agora RN
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Ex-partido do presidente Jair 
Bolsonaro, o PSL vai ganhar R$ 5,7 
milhões a mais do fundo eleitoral 
após o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) revisar a distribuição dos 
R$ 2 bilhões de recursos públicos 
destinados ao financiamento das 
campanhas deste ano.

A legenda segue no posto de 
segunda com mais recursos do 
fundo, com um valor atualizado de 
R$ 199,4 milhões, atrás apenas do 
PT, que vai receber agora R$ 201,3 
milhões. No caso dos petistas, o 
repasse aumentou apenas R$ 371 
mil com os novos cálculos de repar-
tição feitos pelo TSE.

Por outro lado, o PSD - partido 
do ex-prefeito de São Paulo Gilber-
to Kassab e do novo ministro das 
Comunicações, Fábio Faria - foi 
a sigla que mais perdeu com a 
mudança nos cálculos, vendo sua 
fatia do fundo passar de R$ 157,1 
milhões para R$ 138,8 milhões, um 
encolhimento de 18,3 milhões.

Na última terça-feira (16), o 
TSE decidiu recalcular o fatiamento 
do fundo, após partidos questiona-
rem a Corte Eleitoral sobre um dos 
critérios utilizados na divisão dos 
recursos - a bancada de senadores 
de cada sigla. Antes, o TSE havia 
dividido o fundo eleitoral conside-
rando o número de senadores que 

cada partido mantinha atualmente.
O mandato de senador é de oito 

anos. Agora, no caso dos senadores 
que já estão na reta final do man-
dato, o TSE vai levar em conta em 
qual partido se encontravam no 
primeiro quadriênio de seus man-
datos. Para aqueles que ainda estão 
no começo do mandato, o TSE vai 
considerar as legendas pelas quais 
os senadores foram eleitos em 2018.

A lei prevê que 15% dos recur-
sos do fundo devem ser divididos 
entre os partidos na proporção 
do número de representantes no 

Senado. Na prática, cada senador 
representa cerca de R$ 3,7 milhões 
para os cofres de cada partido.

No caso do PSDB, por exemplo, 
o TSE havia considerado inicial-
mente sete senadores, mas, com 
o novo cálculo, levou em conta 
oito, incluindo a cadeira de An-
tonio Anastasia (MG). Anastasia 
se filiou neste ano ao PSD, mas 
como integrou o PSDB na primei-
ra metade do mandato, o TSE vai 
considerar a sua vaga ao definir os 
recursos que serão destinados aos 
candidatos tucanos.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta segunda-feira (22) que 
o Governo Federal não suportará 
pagar mais duas parcelas do auxí-
lio emergencial no valor de R$ 600, 
além das três já programadas.

“O Paulo Guedes (ministro da 
Economia) decidiu pagar a quar-
ta e a quinta, mas falta acertar o 
valor. A União não aguenta outro 
com esse mesmo montante”, disse 
Bolsonaro ao canal Agro+.

Segundo ele, um valor do au-
xílio mais baixo será negociado no 
Congresso, já que o que está em 
vigor custa R$ 50 bilhões por mês 
ao governo. “Queremos atender o 
povo, mas com muita responsabili-
dade”, afirmou.

A maneira mais rápida de di-
minuir a dependência do auxílio 
para a população é reabrir o comér-
cio nas cidades, afirmou Bolsonaro.

O presidente avalia as medidas 
de isolamento social tomadas por 
estados e municípios para conter a 
disseminação do novo coronavírus 
como “um exagero”.

“Não podemos deixar que o 

efeito colateral do tratamento da 
pandemia seja mais danoso do que 
a própria pandemia. Vida e empre-
go, uma coisa está completamente 
atrelada à outra”, disse Bolsonaro, 
na entrevista.

Este ano, PT receberá a maior fatia: R$ 201,3 milhões; PSL terá R$ 199,4 milhões

Presidente Jair Bolsonaro durante entrevista ao canal Agro+ nesta segunda-feira (22)

PSL terá R$ 5,7 milhões a mais do 
fundo eleitoral após revisão do TSE

Governo não suporta mais duas 
parcelas de R$ 600, diz Bolsonaro

Com R$ 199,4 milhões de fundo eleitoral, o PSL fica atrás apenas do PT, 
que vai receber R$ 201,3 milhões para as eleições municipais de 2020

Verba pública

Auxílio Emergencial

Carlos Moura / TSE

Marcos Corrêa / PR
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O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou nesta segunda-feira 
(22) que a Advocacia-Geral da 
União apresente informações em 
48 horas sobre a portaria que re-
voga o estímulo a ações afirmati-
vas em cursos de pós-graduação.

Essas ações haviam sido ins-
tituídas em outra portaria, do 
Ministério da Educação, em 2016, 
e incluem acesso a esses cursos de 
negros, indígenas e pessoas com 
deficiência.

A revogação foi publicada na 
última quinta-feira (18) no Diário 
Oficial da União, com a assinatu-
ra do então ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, horas antes 
de ele anunciar a saída do cargo, 
em um vídeo publicado nas re-
des sociais com o presidente Jair 
Bolsonaro. A exoneração de Wein-
traub foi oficializada no último 
sábado (20).

Gilmar Mendes é o relator de 
ações de três partidos, que acio-
naram o STF na semana passada 
para tentar suspender a revoga-
ção das medidas de incentivo ao 
acesso à pós-graduação.

“Intime-se com urgência o 
advogado-geral da União, via 
WhatsApp, sobre o objeto da pre-
sente arguição, para que preste 
informações em 48 horas. Após o 
decurso do prazo, voltem os autos 

conclusos para exame da medida 
liminar pleiteada”, determinou 
Gilmar Mendes.

Nas ações, os partidos argu-
mentam que a revogação das 
ações afirmativas viola preceitos 
constitucionais.

O PDT afirmou que o ato não 
foi devidamente motivado, prática 
que, para o partido, fere o regime 
democrático.

“Não houve motivação, nem 
muito menos indicativo que vies-
se a expor, ainda que de maneira 
sucinta, o motivo pelo qual o Mi-
nistério da Educação estaria a 
extinguir as políticas de cotas das 
universidades federais, em ordem 

a estorvar os caminhos para que 
as minorias étnico-raciais possam 
alçar níveis mais elevados de en-
sino e possam contribuir com a 
pesquisa e com o papel integrador 
da universidade”.

O PSB também apontou a 
falta de motivação da portaria. 
Segundo o partido, a portaria de 
Weintraub “torna-se ainda mais 
grave considerando-se a comple-
ta ausência de justificativas para 
a revogação da norma, incidindo 
ainda na exigência de motivação 
dos atos da Administração Públi-
ca prevista no art. 37, caput, da 
Constituição Federal”.

Para o partido Rede, a revo-

gação traz um vazio normativo 
sobre o tema. “A simples e pura 
revogação da norma citada traz 
um vazio sobre o tema, resultando 
em ausência de política pública de 
redução das desigualdades no am-
biente da pós-graduação, o que é 
um imperativo constitucional”.

PORTARIA REVOGADA
Ao ser publicada, em 2016, a 

portaria sobre ações afirmativas 
citava o Estatuto da Igualdade 
Racial e a constitucionalidade de 
ações afirmativas, e também con-
siderava que, desde 2014, já havia 
reserva de vagas em processos se-
letivos para o serviço público.

De acordo com a norma, uni-
versidades e institutos federais de 
ensino deveriam criar propostas 
de inclusão “de negros (pretos e 
pardos), indígenas e pessoas com 
deficiência em seus programas de 
pós-graduação (Mestrado, Mes-
trado Profissional e Doutorado), 
como Políticas de Ações Afirmati-
vas”, e informar ao Ministério da 
Educação.

O ministério, por sua vez, cria-
ria um grupo de trabalho para mo-
nitorar as ações. A Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) faria 
censos para mensurar a entrada 
de estudantes desses grupos na 
pós-graduação.

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo, deu 48 horas para governo se pronunciar

Governo tem 48 horas para se manifestar 
sobre um dos últimos atos de Weintraub
Gilmar Mendes é relator no STF de ações de três partidos contra medida. Antes de deixar o MEC, 
Weintraub revogou portaria que estimula acesso de negros, indígenas e pessoas com deficiência

Educação

Carlos Moura / STF

Após nove meses do derra-
mamento de petróleo que atingiu 
o litoral do Nordeste e parte do 
Sudeste, pequenos fragmentos de 
óleo foram encontrados durante o 
fim de semana em três praias de 
Pernambuco e duas de Alagoas.

Órgãos ambientais dos dois 
estados acreditam que o material 
estava sedimentado no fundo do 
mar ou preso em corais. Com fortes 
ondulações, as partículas de óleo 
se desprenderam e foram levadas 
para a areia da praia.

No ano passado, grandes man-
chas de óleo atingiram os nove 
estados do Nordeste e mais os es-
tados do Espírito Santo e Rio de 
Janeiro, no Sudeste. Os primeiros 
fragmentos foram localizados na 

Paraíba em 30 de agosto de 2019.
No início deste ano, o Ibama 

afirmou que o vazamento poluiu 

1.004 localidades. A Marinha ain-
da não apontou a origem do derra-
mamento de óleo.

Banhistas relatam óleo em praias de Ipojuca, no litoral de Pernambuco

Óleo aparece novamente em
praias de Pernambuco e Alagoas

Meio ambiente

Diário de Pernambuco / Reprodução

O deputado estadual Kelps Li-
ma (Solidariedade) apresentou um 
projeto de lei na Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte para 
homenagear o empresário Nevaldo 
Rocha, fundador do Grupo Guarara-
pes e dono das lojas Riachuelo, mor-
to na semana passada aos 91 anos.

O projeto dá o nome do empre-
sário à rodovia RN-160. A via pú-
blica abriga a fábrica Guararapes.

“Com essa homenagem, eu que-
ro trazer importância àquele que, 
assim como Nevaldo, é empreende-
dor, que emprega e paga impostos 
no Rio Grande do Norte”, afirmou 
o parlamentar. Segundo Kelps, os 
empreendedores muitas vezes não 
são reconhecidos. “A gente precisa 
valorizar quem empreende e Ne-
valdo Rocha simboliza muitos dos 
empreendedores do nosso Estado”, 

concluiu Kelps Lima, durante pro-
nunciamento na Assembleia Legis-
lativa do RN.

Kelps propõe batizar rodovia 
RN-160 de “Nevaldo Rocha”

Homenagem

Deputado Kelps Lima (Solidariedade)

João Gilberto / ALRN

A Receita Federal abre 
nesta terça-feira (23) a con-
sulta ao segundo lote de res-
tituição do Imposto de Renda 
da Pessoa Física (IRPF) de 
2020. Mais de 3,3 milhões 
de contribuintes receberão 
R$ 5,7 bilhões no lote de 
maior valor já registrado. O 
pagamento será no dia 30 de 
junho.

Desse valor total, R$ 
3,977 bilhões são para contri-
buintes com direito a priori-
dade no recebimento: 54.047 
contribuintes acima de 80 
anos; 1.186.406 contribuintes 
entre 60 e 79 anos; 89.068 
contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental 
ou doença grave; e 937.234 
contribuintes cuja maior fon-
te de renda seja o magistério. 
Foram contemplados ainda 
mais de 1 milhão de contri-
buintes não prioritários que 
entregaram a declaração até 
o dia 4 de março.

O pagamento será reali-
zado no dia 30 de junho, data 
de encerramento do período 
de entrega das Declarações 
do Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas/2020. Neste 
ano, os lotes foram reduzidos 
de sete para cinco com paga-
mento iniciando antes mesmo 
do fim do prazo de entrega. O 
primeiro lote foi pago em 29 
de maio.

Receita abre 
consulta a 
segundo lote de 
restituição de IR

Nesta terça
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A cadeira do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub na 
diretoria executiva do Banco Mundial é o que se pode chamar, 
sem exagero, de “exílio dourado”. Como um dos 40 diretores, 

ele representará um grupo de países, para além do Brasil, que preci-
sam referendar sua indicação. É da praxe que o façam. Weintraub vai 
morar em Washington (EUA) e embolsará US$200 mil (R$1.050.760) 
por ano, ou sejam, R$87.563 mensais. Sem contar um belo plano 
de saúde, extensivo a toda família. Se de fato quiser honrar o belo 
salário, Weintraub terá muito o que fazer, acompanhando a econo-
mia e os projetos dos países representados. Weintraub representará 
também Colômbia, Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, 
Haiti, República Dominicana e Panamá. A diretoria a ser ocupada 
por Weintraub no Banco Mundial já foi exercida por gente do nível 
de Murilo Portugal, ex-presidente da Febraban. O cargo do ex-mi-
nistro era ocupado por Fábio Kanczuk, que renunciou para assumir 
a diretoria de Política Econômica do Banco Central (BC).

Weintraub vai ganhar 
R$1,05 milhão por ano

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

FEDER É DO RAMO
A notícia sobre a iminente 

nomeação o secretário estadual 
do Paraná para o cargo de 
ministro da Educação foi 
antecipada com exclusividade 
pelo portal Diário do Poder. 
Renato Feder é do ramo: foi 
professor de matemática por 
dez anos, diretor de escola e 
gestor experiente.

GAROTA ESTÁVEL
O presidente Bolsonaro 

confi rmou esta coluna e usou 
a mesma expressão para 
informar que a ministra 
Tereza Cristina (Agricultura) 
“tem estabilidade” no cargo. 
E ainda a chamou de “nossa 
garota”.

HORA DE MOSTRAR SERVIÇO
O governador do DF, 

Ibaneis Rocha, cujas críticas 
precederam a queda dos 
ex-ministros Mandetta, 

Moro e Weinbtraub, disse 
ontem que Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional) 
“precisa mostrar a que veio”. 
Ele cobrou ações efetiva 
também dos ministros dos 
Transportes e da Mulher.

O QUE É BOM SE ESCONDE
Os profetas do caos 

alardeiam que foram mais 
um milhão de infectados pelo 
covid-19 em 8 dias no mundo, 
mas omitem o fato mais 
importante: em 10 dias foram 
um milhão de curas ou 100 mil 
por dia, em média.

AÍ TEM COISA
A Câmara já não está nem 

aí para o drama angustiante 
que a população enfrenta. Em 
meio à pandemia do covid-19 
e quarentenas, Rodrigo Maia 
pautou para votar o projeto 
que... reformula o Código de 
Trânsito.

A Justiça demorou, mas não faltou, para a ex-deputada distrital 
Sandra Faraj, de Brasília: o TJ-DF concluiu serem falsas as 
acusações de uma empresa de comunicação sobre suposto “calote”. 
Ela foi a vítima. Articulada na mídia, a empresa transformou 
veículos de comunicação em cobradores de uma dívida que a Justiça 
concluiu agora ser falsa. A campanha atingiu níveis de crueldade e 
covardia quando ela estava no auge de uma gravidez difícil, com o 
marido no exterior, a trabalho.

MÁ VONTADE ADICIONAL
A ex-deputada contava 

também com a má vontade 
dos “cobradores” em razão 
do fato de ser evangélica e 
politicamente conservadora.

CAMPANHA IMPARÁVEL
Sandra mostrou os recibos 

de pagamento carimbados 

e assinados, mas foi inútil. 
Diziam que eram “notas 
frias”. Até pediram sua 
cassação.

CONDENAÇÃO PRÉVIA
Apesar das vitórias em 

duas instâncias, os ataques 
reiterados cobraram um alto 
preço: ela não foi reeleita.

Justiça liquida falsas acusações 
contra ex-deputada

O advogado Rodrigo Roca as-
sumiu a defesa do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) no 
inquérito que apura um suposto 
esquema de “rachadinhas” que 
teria funcionado no gabinete de 
Flávio quando ele era deputado 
estadual no Rio de Janeiro. Rodri-
go Roca assume a defesa após a 
saída de Frederick Wassef.

A informação foi confi rmada 
pela assessoria do senador. Roca 
defenderá Flávio com a advogada 
Luciana Pires, que já representa-
va o parlamentar.

Os advogados Rodrigo Roca 
Pires e a Luciana Pires são irmãos 
por parte de pai. Já foram sócios 
em um escritório, mas Luciana - 
que é 8 anos mais nova - decidiu 
abrir o próprio escritório há uns 
anos, em sociedade com a advoga-
da Juliana Bierrenbach, que de-
fende Orlando Diniz, ex-presiden-
te da Fecomércio RJ, na Operação 
Lava Jato.

Roca foi advogado do ex-gover-
nador do Rio Sérgio Cabral até o 
fi m de 2018. Cabral está preso no 
Complexo Penitenciário de Gerici-
nó, na Zona Oeste do Rio, conde-
nado a mais de 200 anos de prisão 
na Lava Jato.

Rodrigo Roca também repre-
sentou o general José Antônio 
Nogueira Belham em 2014, no 
processo contra cinco militares 
reformados do Exército pelo homi-
cídio e ocultação de cadáver do ex-
-deputado Rubens Paiva durante 
a ditadura militar.

No último domingo (21), o se-
nador Flávio Bolsonaro publicou 
em uma rede social que Wassef 
não era mais seu advogado.

O afastamento de Wassef ocor-
reu dias após a prisão de Fabrício 
Queiroz, ex-assessor de Flávio, em 

um imóvel que pertence ao advo-
gado em Atibaia, no interior de 
São Paulo.

Queiroz e Flávio são apontados 
pelo Ministério Público do Rio de 
Janeiro de participação em um 
suposto esquema de “rachadinha” 
na época em que o senador era de-
putado estadual.

Em sua postagem na rede 
social, Flávio Bolsonaro elogiou 
a “lealdade e a competência” de 
Wassef e afi rmou que ele deixava 
a causa mesmo estando ciente “de 
que nada fez de errado”.

A Comissão de Legislação, Jus-
tiça e Redação Final da Câmara 
Municipal de Natal mantém a 
agilidade na apreciação de proje-
tos, mesmo com as atividades pre-
senciais da Casa suspensas. Em 
sessões virtuais com sistema de 
votação remota, os vereadores da 
comissão se reuniram novamente 
nesta segunda-feira (22) e votaram 
projetos com diferentes fi nalidades.

“A comissão continua desenvol-
vendo suas atividades, mesmo du-
rante a pandemia, já que é a porta 
de entrada dos projetos que chegam 
à Casa. Estamos conseguindo man-
ter a agilidade na apreciação com as 
devidas análises de constitucionali-
dade e legalidade”, disse o vereador 
Kleber Fernandes (PSDB).

Entre as matérias aprovadas 
nesta segunda está a que obriga o 
Município a monitorar a qualidade 
do ar. “É importante conhecer os 
tipos e a quantidade de poluentes 
que estão no ar que respiramos 

para que sejam criadas políticas 
públicas, de modo a melhorar a 
nossa qualidade de vida e evitar 
doenças”, destacou o autor do pro-
jeto, vereador Preto Aquino (PSD).

Além dele e de Kleber Fernan-
des, também participaram da reu-
nião os vereadores Sueldo Medeiros 
(Pros), Fulvio Saulo (Solidariedade) 
e as vereadoras Nina Souza (PDT), 

presidente da comissão, e Ana Pau-
la (PL). Desta última, um projeto 
que homenageia mulheres recebeu 
parecer favorável. “É um projeto 
que assegura o direito da meia en-
trada às mulheres, no dia 8 de mar-
ço, em estabelecimentos de lazer, 
cultura e esportes, para homenage-
á-las no dia internacional dedicado 
a elas”, explicou Ana Paula.

Senador Flávio Bolsonaro (RJ) está no centro de investigação sobre “rachadinhas”

Entre os projetos aprovados ontem está o que institui monitoramento da qualidade do ar

Ex-advogado de Cabral assume 
defesa do senador Flávio Bolsonaro

Comissão de Justiça da Câmara 
intensifica análise de projetos

Ele dividirá a defesa com a advogada Luciana Pires, que já representava o 
senador, no inquérito que investiga um suposto esquema de “rachadinhas”

“Rachadinhas”

Câmara de Natal

Beto Barata / Senado

Marcelo Barroso / CMN
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PUBLICAÇÃO 
Licença de Regularização de Operação – LRO

Polimexe Concretos Construções e Serviços Ltda CNPJ: 37.254.253/0001-00,torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio ambiente do Rio Grande do Nor-
te - IDEMA a LRO para Fabricação de cimento e de peças, ornato e estruturas de cimento, gesso e 
amianto e de produtos afins, de marmorite, granítica e materiais semelhantes, localizado a Rua Celso 
Augusto de Araújo, 120 , AABB, Cep 59.535-000, Lajes- RN.

Polimexe Concretos Construções e Serviços Ltda
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA, CNPJ: 08.249.708/0010-83, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO 
com validade até 21/06/2026 para Atividade de Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada 
no Parque Salina Araguassú, s/n – Zona Rural - Mossoró/RN.

FREDIANO JALES ROSADO
Proprietário

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
de Regularização de Operação, com validade: 20/06/2022,  para Agricultura irrigada, cultivo de Melão, 
Melancia, Banana e outras culturas afins, com área de 156,20ha, localizada no Sitio Santana, S/N, 
Zona Rural, Governador Dix-Sept Rosado/RN;

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

CABRAL & CABRAL LTDA, CNPJ nº 03.157.086/0001-59, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, com prazo de validade até 170/06/2026, em favor do empreendimento 
Loteamento Villa Bella, à localizar-se no Distrito de Bela Vista, às margens da Rodovia RN-003, Muni-
cípio de Tibau do Sul/RN.

Francisco Canindé Cabral 
Sócio Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

L J COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 11.173.959/0001-45 torna público que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado na RO-
DOVIA BR 304 km 120 SN no bairro BOA ESPERANÇA CEP: 59.535-000 no Município de LAJES/RN.

ALAN FERNANDES DA MOTA
SÓCIO -ADMINISTRADOR

Concessão da Renovação da Licença de Operação

LUIZ MARINHO DE LUCENA, CPF: 044.499.244-87,  torna Público que recebeu do INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDE-
MA à RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, de N° 2019-134639/TEC/RLO-0135, com validade 
de 09/06/2026, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de São Gonçalo do 
Amarante-RN.

Luiz Marinho de Lucena
Proprietária

PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO COMPRIMIDO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICI-

NAL E ÓXIDO NITROSO, COM REGISTRO DE PREÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO E REABERTURA DOS PRAZOS
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a análise e julga-

mento da impugnação apresentada pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – CNPJ N.º 00.331.788/0024-05 
ao edital do processo em comento. Considerando a resposta da Secretaria Municipal de Saúde, informando que 
as capacidades informadas no descritivo dos itens servem apenas de parâmetro para as possibilidades de pedi-
dos futuros, podendo apresentar medidas aproximadas, o Pregoeiro decidiu pelo conhecimento e desprovimento 
da impugnação apresentada. Diante do exposto, permanecem inalteradas as cláusulas do Edital e seus anexos 
e a sessão de abertura das propostas fica aprazada para as 07h30min do dia 06/07/2020. Os autos do processo 
encontram-se a disposição dos interessados na sala de licitações, na sede do Executivo Municipal. Macaíba/RN, 
22/06/2020. Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Natal (SMS) inicia nesta ter-
ça-feira (23) a segunda fase da tes-
tagem rápida da população. O local 
escolhido foi o Ginásio Nélio Dias, 
no bairro de Lagoa Azul, zona Nor-
te da capital. O esquema para re-
alização dos exames vai acontecer 
em sistema de “drive-thru”, das 8h 
às 17h, até sexta-feira (26). A per-
manência no interior dos veículos é 
obrigatória em todas as etapas.

A Secretaria de Saúde de Natal 
não acatou a recomendação do Mi-
nistério Público do Estado (MPRN), 
que, ao lado do Ministério Público 
Federal, editou recomendação para 
que o serviço de testagem em mas-
sa fosse interrompido. A alegação é 
de que o elevado número de testes 
feitos vai resultar no esgotamento 
do material adquirido, sem atendi-
mento aos casos prioritários, bem 
como impede a testagem de ser-
vidores da saúde e da segurança 
pública.

Por sua vez, a SMS explica que 
os testes rápidos já foram aplicados 
profissionais de saúde de Natal. 
Segundo a Prefeitura, a testagem 
teve início na Rede de Urgência e 
Emergência. Com relação aos tes-
tes dos profissionais de segurança, 
o Governo Federal enviou um lote 
de testagem que incluí esses pro-
fissionais, a compra realizada pela 
Prefeitura contempla profissionais 
de saúde e população. O serviço de 
testagem deste público é feito pelo 
Governo do Estado.

Ainda de acordo com a SMS, a 

primeira fase de testagem da popu-
lação contabilizou 5.425 pessoas. 
O público alvo são pessoas a partir 
de 60 anos, esse público representa 
80% dos óbitos na capital, e porta-
dores de comorbidades. 

Para maior fidedignidade do 
teste é importante que a pessoa 
tenha apresentando sintomas de 
um quadro de Covid-19 pelos últi-
mos 10 dias do início dos sintomas 
de uma síndrome respiratória: com 
febre, tosse ou dor de cabeça, por 
exemplo.

O acesso dos carros ao local se 
dá pela Avenid do Baião, com per-
curso sinalizado e orientação da 
Secretaria de Mobilidade Urbana 
(STTU). O teste rápido no drive 
acontece com média de um atendi-
mento por minuto, onde o sangue 

é coletado através do dedo, para 
reagir numa lâmina. O resultado 
com até 24 horas através de laudo 
é disponibilizado na internet, por 
meio de protocolo e senha forneci-
dos durante a coleta. 

“Essa análise verifica os índices 
de IgG e IgM de cada pessoa, que 
são imunoglobulinas relacionadas 
às memórias e as defesas de cada 
pessoa em relação ao coronavírus. 
Quando o resultado é positivo para 
IgG, indica que o organismo teve 
algum contato com o vírus e pro-
duziu anticorpos; já o IgM positivo 
mostra que a infecção foi recente e 
o corpo iniciou a produção desses 
anticorpos”, explica Elineide Alves 
de Melo, chefe do Departamento 
de Diagnóstico e Incorporação de 
Novas Tecnologias da SMS Natal.

Pesquisadores da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), do Complexo Hospital 
de Clínicas da Universidade Fede-
ral do Paraná (CHC-UFPR) e do 
Instituto Carlos Chagas da Funda-
ção Instituto Oswaldo Cruz (ICC/
FiocruzParaná) iniciaram uma 
pesquisa pioneira que usa células-
-tronco no tratamento de pacientes 
com a covid-19. O coordenador 
do Núcleo de Tecnologia Celular 
da PUCPR, Paulo Brofman, ava-
lia que a doença se apresenta de 
maneira muito diversificada nos 
pacientes, envolvendo desde sinto-
mas leves até situação pulmonar 

bastante grave, que leva à necessi-
dade de intubação e apoio de próte-
se artificial ou de respirador. 

O objetivo, disse Brofman, é 
utilizar células derivadas do cordão 
umbilical, que são isoladas e expan-
didas e, depois de feito o controle de 

qualidade, elas são injetadas nos 
pacientes por via endovenosa. Ele 
diz que já há comprovação de que 
essas células vão para o pulmão, 
onde exercem a função importante 
de imunomodeladora e anti-infla-
matória que elas já produzem.

Esquema para realização dos exames vai acontecer no sistema de “drive-thru”

Prefeitura inicia as testagens em 
massa para Covid-19 na Zona Norte

Células-tronco são usadas em 
estudo para combater coronavírus

Serviço da Secretaria Municipal de Saúde para detectar pessoas infectadas 
com o coronavírus segue até a próxima sexta-feira no Ginásio Nélio Dias 

Drive-Thru

Pesquisa

José Aldenir/AgoraRN
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O Carnatal completa 30 anos 
em 2020. Durante esses anos, o 
evento já sofreu algumas mudan-
ças, mas nunca teve que enfrentar 
a incerteza sobre sua realização, 
como acontece neste ano em vir-
tude da pandemia causada pela 
Covid-19. 

Marcado inicialmente para 
acontecer entre os dias 3 e 6 de 
dezembro, em Natal, o maior car-
naval fora de época do mundo pode 
ter a celebração de três décadas de 
existência sem festa, trio e foliões.

Para o diretor da Destaque - 
empresa responsável pela realiza-
ção do evento - Roberto Bezerra, as 
constantes mudanças de comporta-
mento que o mundo tem vivenciado 
nos últimos meses o impossibilita 
de afirmar sobre a viabilização da 
30ª edição do Carnatal na data pro-
gramada. “As atrações estão reser-
vadas e possuímos o planejamento 
da festa, mas para que ela aconteça 
na primeira semana de dezembro 
seria necessário que as vendas co-

meçassem até setembro”, comenta.
Bezerra pontua que é neces-

sário entender como o setor de 
eventos vai se adaptar em meios 
aos novos protocolos de convivên-
cia social, visto que a atual crise 
sanitária nunca foi vivenciada. O 
diretor detalha que para micareta 
entrar na avenida é preciso existir 
métodos eficazes de prevenção ao 
novo coronavírus que garantam a 
segurança do foliões, como a vaci-
na.

Na última quinta-feira (18), a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) falou, pela primeira vez, em 
possibilidade de vacina contra Co-
vid-19 para este ano, mas não de-
talhou a data. A expectativa é que 
centenas de milhões de doses da 
vacina contra o novo coronavírus 
possam ser produzidas ainda nes-
te ano e outros 2 bilhões de doses 
até o fim de 2021, de acordo com 
a cientista-chefe da organização, 
Soumya Swaminathan.

Por enquanto, o isolamento so-

cial segue como a método mais as-
sertivo contra o contágio do vírus. 
Por isso, as aglomerações no cor-
redor da folia podem ficar apenas 
para 2021 - talvez em dose dupla. 
“Estamos analisando os mais va-

riados cenários. Como tudo muda 
rapidamente, não temos como ter 
uma afirmação. Mas recebemos a 
sugestão de realizar duas edições 
em 2021: uma em abril e outra, em 
dezembro, como de costume”, reve-

la Bezerra.
Mas para análise e execução 

desta proposta, assim como de ou-
tras que possam surgir, a Destaque 
observará e utilizará o exemplo de 
grandes eventos, como de festas e 
jogos esportivos, para se adaptar 
ao pós-pandemia.

O primeiro Carnatal ocorreu no 
ano de 1991 e foi realizado no cen-
tro de Natal, com apenas 3 blocos, 
entre eles o Bloco Caju, animados 
por Netinho, Banda Mel e Banda 
Cheiro de Amor. No circuito, havia 
12 camarotes e nenhuma arqui-
bancada.

A festa cresceu e, devido a rei-
vindicações de moradores do bair-
ro, teve que ser transferida para 
o largo do estádio Machadão em 
1994, onde foram montados 525 
camarotes. Nesse ano já eram 14 
blocos e mais de 50 mil foliões.

Desde 2014, o evento é realiza-
do na Área Externa da Arena das 
Dunas, num formato indoor assim 
como o ano anterior.

Edição de 30 anos está marcado para acontecer entre 3 e 6 de dezembro

Carnatal 2020 corre risco de não acontecer 
em função da pandemia do coronavírus
Marcado inicialmente para ocorrer entre os dias 3 e 6 de dezembro, evento aguarda a evolução da atual crise sanitária da 
Covid-19, bem como as restrições de isolamento social por parte do poder público, para definir o futuro da micareta potiguar 

Evento

José Aldenir/AgoraRN

A Prefeitura Municipal de São 
José de Mipibu promoveu no últi-
mo sábado (21) o funcionamento 
da primeira feira livre controlada 
da cidade. A permissão foi apenas 
para a comercialização de produtos 
alimentícios.

Além de disponibilizar bancas 

obedecendo ao distanciamento 
social estabelecido em decreto, de 
1,5 metro de distância, o acesso 
ao interior da feira só foi permiti-
do após ser verificada a utilização 
de equipamentos de proteção por 
parte da população. O número de 
pessoas ao espaço da feira tam-

bém foi controlado pela equipe de 
fiscalização.

A Prefeitura recomenda que 
idosos e crianças fiquem em ca-
sa e que apenas um membro da 
família faça as compras, evitando 
aglomerações e exposições desne-
cessárias.

Acesso ao interior da feira só foi permitido após ser verificada a utilização de equipamentos de proteção por parte da população

São José de Mipibu promove a 
abertura de feira livre municipal

Reabertura
Reprodução / SJM

Para evitar problemas respira-
tórios e prevenir intoxicação por fu-
maça, neste momento de pandemia 
de Covid-19, a Prefeitura de São 
Gonçalo do Amarante determinou 
que fica proibido acender fogueiras 
em espaços públicos e privados do 
município. A multa para quem de-

sobedecer é de R$ 2 mil.
Da mesma forma está proibido 

o uso de fogos de artifício. Neste ca-
so, a multa é de R$ 1 mil. O decreto 
é deste período junino e enquanto 
durar a situação de calamidade 
pública por causa do novo corona-
vírus.

Medida proíbe acender fogueiras em espaços públicos e privados do município

São Gonçalo terá multa de R$ 2 
mil para quem acender fogueiras

Punição

Reprodução / SJM
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CONHEÇA OPÇÕES DE CURSOS 

GRÁTIS A DISTÂNCIA EM
UNIVERSIDADES RENOMADAS

Durante o período de isolamento social é possível adquirir 
novos conhecimentos e incrementar o currículo com cursos 
das melhores universidades. Universidades reconhecidas 
no Brasil e no mundo oferecem diversas opções de cursos 
online grátis, livres e de extensão, com ou sem certificado. 
É o caso de USP (Universidade de São Paulo), Unesp 

(Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), UnB (Universidade de Brasília), 
FGV (Fundação Getúlio Vargas) e até internacionais, como 
Harvard e MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
entre outras. Veja alguma opções de cursos de capacitação 
abertos por instituções de ensino.

Uma das melhores universidades do país oferece diversos cursos grátis que abrem inscri-
ções ao longo do ano. Atualmente, estão abertas as matrículas para os cursos de astronomia 
e de biologia celular, voltados ao aperfeiçoamento de professores do ensino fundamental e 
médio, com início em março. Por meio do site Coursera, a USP disponibiliza no momento 
também os cursos de Introdução à Ciência da Computação com Python e um programa de 
cursos integrados de Gestão de Projetos, em parceria com a University of California, em Irvine. 
Neste caso, o aluno inicia o curso quando quiser, a partir do momento da inscrição.

Acesse: https://uspdigital.usp.br/apolo/apoListarCursoFormato?id_formato=dist

A universidade do interior paulista oferece duas opções de curso no site Coursera, nas 
áreas de tecnologia e economia. São eles: "Desenvolvimento e Design de Aplicativos para 
iPhone" e "Introdução à Economia do Trabalho: Teorias e Políticas". O primeiro faz parte do 
programa de cursos integrados, com vários módulos, e tem maior duração: cerca de cinco 
meses. O segundo é um curso livre com cerca de 11 horas de duração.

Acesse: https://www.coursera.org/specializations/desenvolvimento-aplicativos%C2%A0

Criado em 1950, oferece cursos gratuitos por meio da plataforma de 
ensino on-line Coursera. Os professores que comandam as aulas virtuais 
são todos do ITA, instituto de ensino superior do Comando da Aeronáutica 
(COMAER), localizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroes-
pacial (DCTA).

Acesse: https://pt.coursera.org/ita

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece mais de 50 cursos online e 
gratuitos abertos para toda a população. Com duração entre duas e 30 horas 
e declaração de conclusão ao fi nal, os cursos são de dez áreas do conheci-
mento diferente.

Acesse: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal/index.html

O projeto Unesp Aberta oferece mais de 60 cursos online grátis nas áreas de Humanas, 
Exatas e Biológicas. Os estudos podem ser iniciados a qualquer momento, mas é neces-
sário se cadastrar e pagar pelo certifi cado. Mais de 330 mil estudantes já passaram pela 
plataforma. 

Acesse: https://unespaberta.ead.unesp.br/index.php/cursos

Em parceria com o Ministério do Trabalho, a Universidade de Brasília oferece mais de 
30 cursos de formação profi ssional no site Escola do Trabalhador. São diversas áreas do 
conhecimento: segurança da informação, saúde, turismo, gestão e negócios, entre outros. 
É necessário se inscrever.

Acesse: http://escolatrabalho.gov.br/%C2%A0

A PUC do Rio de Janeiro tem uma plataforma gratuita com diversos 
cursos em vídeos e podcasts. Os temas dos cursos vão de conceitos de 
química a cosméticos. O projeto, chamado Condigital, é uma iniciativa do 
Ministério da Educação (MEC).

Acesse: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal/index.html
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2020 - SIN
PROCESSO Nº 03310019.001052/2019-16

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN em razão da necessidade 
administrativa, remarca a data da licitação, a qual se realizará na modalidade, TOMADA DE PREÇOS 
Nº 009/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando a 
contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 
REALIZAÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS TÚNEIS DA AV. PRUDENTE DE 
MORAES EM NATAL/RN, a qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de  1993, 
com as alterações posteriores. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de 
Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 16 de julho de 2020, às 10:00 (dez) horas, na Sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço acima. Diante dos 
acontecimentos em relação à Pandemia de COVID-19 que tem afetado o nosso Estado, evidenciando 
o estado de calamidade pública, estabelecido através do Decreto nº 29.534, de 19 de março de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado do RN - DOE/RN, a retira do Edital e seus anexos, poderá ser 
realizada presencialmente, devendo ser pré-agendada, ou solicitada através do E-mail: 
cplsinrn@gmail.com, das 8h às 14h horas de segunda a sexta feira, obedecendo os prazos legais. A 
sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no 
Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

Natal/RN, 22 de junho de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO/RN 
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

AVISO DE IMPETRAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que a empresa AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ 12.072.392/0001-83, impetrou 
recurso administrativo quanto o resultado da fase de habilitação, da licitação : Tomada de Preços n° 003/2020, onde 
objetiva a Contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços de pavimentação na sede deste 
Município, bem como realizar os serviços de tapa buracos, no distrito de Zumbi e também na sede deste Município 
de Rio do Fogo/RN. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor contra razões, 
conforme preceitua o § 3° do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores.  
  

Dário Xavier da Cruz 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 – PMSBN

O Município de São Bento do Norte-RN, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para o conhecimento de quem possa interessar, que às 12 horas do dia 08 de julho de 
2020, na sala de licitações, estará reunida para o recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, relativos 
a TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020 - PMSBN, em regime de empreitada por preços unitários 
do tipo menor preço global, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A 
REFORMA DA MATERNIDADE DEBORA FERREIRA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO 
NORTE/RN, Os interessados poderão adquirir O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados, na sala da Comissão de Licitação situada na Avenida Ursulino Silvestre da Silva, 
nº 448, Centro, São Bento do norte CEP: 59.590-000 ou pelo e-mail licitação.cpl.sbn@gmail.com, a 
partir da publicação deste aviso, no horário de expediente das 08:00 as 13:00.

São Bento do Norte/RN, 22 de junho de 2020.
Manoel Martins da Cruz

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 – PMSBN

O Município de São Bento do Norte-RN, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para o conhecimento de quem possa interessar, que às 14 horas do dia 08 de julho de 2020, 
na sala de licitações, estará reunida para o recebimento dos envelopes nº 01 e nº 02, relativos a 
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2020 - PMSBN, em regime de empreitada por preços unitários do 
tipo menor preço global, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL 
NO ACESSO AO DISTRITO DE GUAJIRU NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO NORTE/RN. Os 
interessados poderão adquirir O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na 
sala da Comissão de Licitação situada na Avenida Ursulino Silvestre da Silva, nº 448, Centro, São 
Bento do Norte CEP: 59.590-000 ou pelo e-mail licitação.cpl.sbn@gmail.com, a partir da publicação 
deste aviso, no horário de expediente das 08:00 as 13:00.

São Bento do Norte/RN, 22 de junho de 2020.
Manoel Martins da Cruz

Presidente da CPL

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN 

Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580 – Natal/RN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do SIPCERN, com fundamento no Art. 17, do Estatuto Social, convoca os associados para a 
Assembleia Geral Ordinária – AGO a ser realizada no dia 01 de Julho de 2020, em primeira convocação às  19:00 
horas com a presença de metade mais um dos associados, e em segunda convocação, às 19:30 horas, com 
qualquer número de associados, em sua sede social na Rua Sérgio Severo, 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580, 
entrada pela Rua São José, 2006, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
IMPORTANTE: Em virtude das recomendações de combate à pandemia do corona vírus, a assembleia será 
realizada virtualmente, conforme Lei 10.010 de 10Jun2020, utilizando o aplicativo ZOOM. 
 

a) aprovação das contas de 2019; 
b) aprovação do orçamento para o ano de 2020; 
c) aprovação das alterações do estatuto social; 
d) aprovação da gratificação monetária da diretoria; 
e) aprovação da data de emissão dos boletos da  
    contribuição anual 

f) aprovação da data de emissão dos boletos das 
    mensalidades; 
g) aprovação da abertura das inscrições para 
     eleição da diretoria; 
h) assuntos diversos. 

 
Natal/RN, 22 de junho de 2020. 

Luiz Valério Dutra Filho -  Presidente  

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

FELIPE H. DE M. AVELINO BEZERRA, CNPJ: 35.831.843/0001-14, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a 
Licença Simplificada – LS, para Extração de 1.500 m³/mês de areia para construção civil, em uma área 
de 11,73 hectares localizada na Fazenda Santa Clara, s/n, zona rural, Afonso Bezerra/RN. Processo 
ANM n. 848.077/2020.

FELIPE HENRIQUE DE MORAES AVELINO BEZERRA
Requerente

O primeiro dia de greve dos tra-
balhadores do sistema público de 
transporte de Natal afetou a vida 
de milhares de pessoas. Por toda 
a capital, diversas paradas de ôni-
bus ficaram lotadas durante toda 
esta segunda-feira (22). Segundo os 
especialistas em saúde, as aglome-
rações precisam ser evitadas para 
impedir o avanço no contágio do 
novo coronavírus.

Segundo o Sindicato dos Traba-
lhadores Rodoviários do Rio Grande 
do Norte (Sintro), a categoria para-
lisou as atividades por tempo inde-
terminado, após sucessivas tentati-
vas de diálogo junto ao prefeito de 
Natal, Álvaro Dias, e às empresas 
do setor. Os trabalhadores exigem a 
manutenção dos cobradores nos ve-
ículos e o pagamento de benefícios, 
como vale-alimentação e plano de 
saúde.

Durante a manhã, apenas 12 
veículos da empresa Cidade do Na-
tal circularam pela capital, segundo 
a Secretaria Municipal de Mobilida-
de Urbana (STTU). O número ficou 
bem abaixo do que foi preconizado 
pelo órgão municipal, que delimitou 

uma porcentagem de 43% da frota 
circulando. Isso representa 243 ôni-
bus, de acordo com a STTU.

Para reduzir as aglomerações, 
a STTU informou que permissio-
nários do transporte alternativo, 
veículos do serviço escolar e táxis 
da Grande Natal foram autorizados 
a operar nos itinerários das linhas 
dos ônibus urbanos da cidade.

De acordo com o Sindicato das 
Empresas de Transportes Urbanos 
do Rio Grande do Norte (Seturn),  

o movimento grevista é inoportu-
no no atual momento de abrupta 
crise econômica, onde o setor de 
transportes da capital perdeu 70% 
do seu faturamento. Segundo a en-
tidade, o Sintro quer “aproveitar-se 
da fragilidade social e das empresas 
do setor para discutir o aumento de 
salários muito acima da inflação”. 
As empresas alegam que, além dos 
benefícios trabalhistas, os rodoviá-
rios também pedem 8% de reajuste 
salarial.

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), o Minis-
tério Público Federal no Rio Gran-
de do Norte (MPF) e o Ministério 
Público do Trabalho no Rio Grande 
do Norte (MPT) emitiram nesta se-
gunda-feira (22) recomendação con-
junta para que o Governo do Estado 
e s Prefeituras municipais se abste-
nham de adotar quaisquer medidas 
tendentes a flexibilizar o isolamento 
social da Covid-19. 

Na recomendação, o Governo do 
Estado deve garantir que a retoma-
da das atividades econômicas não 
essenciais ocorra apenas quando 
verificadas as condicionantes epide-
miológicas e de percentual de taxa 
de ocupação de leitos clínicos e de 
UTI Covid. Já as Prefeituras devem 
se abster de praticar quaisquer atos 
que possam flexibilizar medidas 
restritivas estabelecidas pelo Go-
verno Estadual. 

Os órgãos fixaram prazo de 24 
horas para a comunicação sobre o 
acatamento dos termos da recomen-
dação, informando as providências 

adotadas, com o encaminhamento 
de decretos municipais ou outros 
atos eventualmente editados. 

Os membros dos três órgãos 
afirmaram que vêm tentando cons-
truir um acordo junto ao Governo 
do Estado e o setor empresarial 
para chegar ao consenso da não fle-
xibilização. “Tentamos em diversas 
reuniões construir um consenso 
com o Governo e com o setor produ-
tivo para não precisar judicializar 
essa questão da retomada das ati-

vidades”, disse o procurador-geral 
do MPRN, Eudo Leite.

De acordo com a Promotora Ia-
ra Maria Pinheiro, que monitora a 
situação de ocupação de leitos no 
estado, já chega a 200 o número de 
pedidos de cancelamento de Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTI) 
no Rio Grande do Norte. Ou seja, 
são pacientes que estavam aguar-
dando por vagas em unidades de 
saúde e tiveram seus pedidos en-
cerrados em razão de óbito.

No início da manhã desta segunda-feira, apenas 12 ônibus circularam em Natal

Segundo o MPRN, 200 pessoas morreram por falta de UTI no Rio Grande do Norte

Início da greve dos rodoviários 
causa aglomerações em Natal

Órgãos de controle recomendam a  
manutenção do isolamento no RN 

Sem ônibus circulando nas ruas, as paradas de ônibus ficaram lotadas no 
primeiro dia da greve dos trabalhadores do transporte público da capital

Paralisação

Covid-19

José Aldenir/AgoraRN

Reprodução
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ nº 10.267.386/0001-56, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 07 de julho de 2020, 
às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o Registro 
de Preços para selecionar propostas de empresas especializadas no fornecimento de Material 
Hospitalar visando atender as necessidades das Unidades de Saúde do município de Cerro 
Corá/RN, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do processo 
admin is t ra t i vo .  O Ed i ta l  encon t ra -se  a  d ispos ição  dos  in te ressados  no  s i te : 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-
mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 22 de junho de 2020.
RAIMUNDO OZAIR TENAN - Pregoeiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10060001/2020

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela PORTARIA Nº 001/2020-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para conhecimento de todos que realizará processo 
Licitatório “TOMADA DE PREÇOS 003/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10060001/2020, que 
versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 
BANHEIROS NA PRAÇA WALTER OLIMPIO” Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e 
proposta de preços serão recebido até às 08h00min do dia 07 DE JULHO DE 2020, na Sala da CPL na 
sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, sito a Praça Tomaz Pereira, 01 – Centro – Cerro Corá/RN. O edital 
e seus anexos estão à disposição do público, podendo ser retirado no endereço acima citado, ou ainda por 
meio do Site Oficial da Prefeitura Municipal, disponível no Link (https://cerrocora.rn.gov.br/informa.php). 
Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação, 
de Segunda a Sexta-Feira, das 07 às 13 horas, na sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, no endereço 
acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3488-2478/2398/2409 e pelo e-mail: pref.cerrocora@gmail.com 
ou pelo Sitio Oficial do Município www.cerrocora.rn.gov.br.

Cerro Corá/RN, 22 de junho de 2020.
Flaviano Elis de Matos - Presidente CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10060002/2020.

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela PORTARIA Nº 001/2020-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para conhecimento de todos que realizará processo 
Licitatório “TOMADA DE PREÇOS 004/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10060002/2020, que 
versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO DE CERRO 
CORÁ, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N° 873824/2018/ME/CAIXA” Os envelopes 
relativos aos documentos de habilitação e proposta de preços serão recebido até às 09h00min do dia 07 
DE JULHO DE 2020, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, sito a Praça Tomaz Pereira, 
01 – Centro – Cerro Corá/RN. O edital e seus anexos estão à disposição do público, podendo ser retirado no 
endereço acima citado, ou ainda por meio do Site Oficial da Prefeitura Municipal, disponível no Link 
(https://cerrocora.rn.gov.br/informa.php). Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão prestados 
pela Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 07 às 13 horas, na sede da 
Prefeitura Mun. de Cerro Corá, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3488-
2478/2398/2409 e pelo e-mail: pref.cerrocora@gmail.com ou pelo Sitio Oficial do Município 
www.cerrocora.rn.gov.br.

Cerro Corá/RN, 22 de junho de 2020.
Flaviano Elis de Matos - Presidente CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15060001/2020

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela PORTARIA Nº 001/2020-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020, nos termos da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para conhecimento de todos que realizará processo 
Licitatório “TOMADA DE PREÇOS 005/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15060001/2020, que versa 
sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO 
DAS OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E RESTAURAÇÃO NA QUADRA DE 
ESPORTES COMUNIDADE IPUEIRAS - ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS E CONSTRUÇÃO DE 
BANHEIROS E RESTAURAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES PAULO CAETANO DA SILVA” Os envelopes 
relativos aos documentos de habilitação e proposta de preços serão recebido até às 10h00min do dia 07 DE 
JULHO DE 2020, na Sala da CPL na sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, sito a Praça Tomaz Pereira, 01 – 
Centro – Cerro Corá/RN. O edital e seus anexos estão à disposição do público, podendo ser retirado no 
endereço acima citado, ou ainda por meio do Site Oficial da Prefeitura Municipal, disponível no Link 
(https://cerrocora.rn.gov.br/informa.php). Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão prestados pela 
Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 07 às 13 horas, na sede da Prefeitura Mun. 
de Cerro Corá, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3488-2478/2398/2409 e pelo e-mail: 
pref.cerrocora@gmail.com ou pelo Sitio Oficial do Município www.cerrocora.rn.gov.br.

Cerro Corá/RN, 22 de junho de 2020.
Flaviano Elis de Matos - Presidente CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

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

Diretora Presidente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

CERÂMICA SÃO FRANCISCO II LTDA de CNPJ: 07.122.768/0001-87, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a RLS –Renovação de Licença Simplificada, em favor da Cerâmica São Francisco II Ltda, 
localizada no Sítio Caldeirão – Zona Rural – PARELHAS/RN.

FRANCISLEY FABRICIO DE AZEVEDO
Dir. Presidente

A sondagem das indústrias ex-
trativas e de transformação, elabo-
rada pela Federação das Indústrias 
do Rio Grando do Norte (Fiern), 
revela que, no mês de maio, os efei-
tos negativos provocados pela pan-
demia da Covid-19 apresentaram 
queda em relação ao mês anterior. 
A pesquisa mostra que em maio 
não foram registrados recordes 
de quedas como os verificados em 
abril, tomando-se por base a série 
histórica mensal dos indicadores, 
iniciada em 2010.

De uma maneira geral, os indi-
cadores avaliados pela Sondagem 
subiram em direção à linha divi-
sória de 50 pontos, puxados, so-
bretudo, pela reação mais vigorosa 
das indústrias de médio e grande 
porte. As pequenas, por sua vez, 
esboçaram tímida reação, mas con-
tinuaram na retaguarda em todos 
os aspectos avaliados.

A produção industrial do con-
junto da indústria recuperou 22,4 
pontos em maio, com o indicador 
correspondente avançando de 21,5 
para 43,9 pontos, embora sem 
lograr romper a linha divisória 
dos 50 pontos. Acompanhando o 
desempenho da produção, o nível 
médio de utilização da capacidade 
instalada (UCI) avançou, de 48% 
para 52%, mas aquém da média 
histórica, de 70%. As dispensas de 
empregados também amorteceram 
ante abril, chegando mais perto da 
estabilidade.

Além disso, com a reação da 
produção, os estoques de produtos 
finais caíram menos, e continu-
am abaixo do nível planejado ou 
desejado pelas empresas. Com 
essa reação de maio, os índices de 
expectativa mostram que os em-
presários potiguares estão menos 
pessimistas em junho no que diz 
respeito à evolução, nos próximos 
seis meses, de todos os indicadores 
pesquisados, a saber, demanda, 
número de empregados, compras 
de matérias-primas e exportações. 
A intenção de investimento, por 
sua vez, cresceu pelo segundo mês 
seguido, mantendo-se, contudo, 
ainda longe da média histórica.

Quando comparados os dois 

portes de empresa pesquisados, 
observam-se comportamentos 
reativos e cenário menos desfa-
vorável, ainda que as pequenas 
tenham ficado bem distantes da 
performance das médias e grandes 
e tenham registrado, queda efetiva 
no indicador de número de empre-
gados; estas também assinalaram 
expectativas reais de retração no 
que diz respeito à demanda e às 
vendas externas. 

Comparando-se os indicadores 
avaliados pela nossa Sondagem 
Industrial com os resultados de 
maio, divulgados em 18 de junho 
pela CNI para o conjunto do Brasil, 
observa-se convergência generali-
zada no desempenho do setor.

Os clientes de planos de saúde 
registraram 4.701 queixas rela-
cionadas à pandemia do novo co-
ronavírus na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), entre o 
ínicio de março e o dia 15 de junho. 
O dado faz parte da segunda edição 
do Boletim Covid-19, divulgado pe-
la agência reguladora.

Entre as queixas, 36% dizem 
respeito a exames e tratamento 
da doença e 43% reclamavam de 
outras assistências afetadas pela 
pandemia. Outros 21% foram so-
bre temas não assistenciais, como 
contratos ou regulamentos.

As reclamações sobre dificulda-
des no tratamento ou exames de 
covid-19 seguem em trajetória de 

aumento desde abril. Na primeira 
quinzena de junho, foram 452 quei-
xas, contra 352 na segunda quinze-
na de maio e 317 nos primeiros 15 
dias de maio.

A ANS diz que os dados infor-
mam apenas o número de relatos 
dos consumidores e não incluem 
qualquer análise de mérito sobre 
possíveis infrações nos serviços 
oferecidos. O número total de recla-
mações recebidas pela agência em 
abril e maio de 2020 ficou abaixo 
dos mesmos meses de 2019. Segun-
do a ANS, foram 9.138 queixas em 
maio deste ano, contra 10.186 no 
ano passado.

Em janeiro, fevereiro e março, 
2020 superou o número de recla-

mações do ano passado. A maior 
diferença foi no primeiro mês do 
ano, quando foram registradas 
15.102 ocorrências, contra 9.661 no 
mesmo período do ano passado.  

O boletim da ANS também 
informa dados sobre tempo e cus-
to de internação de pacientes por 
covid-19 na saúde suplementar. 
Para esses dados, a agência decidiu 
usar uma mediana em vez de uma 
média simples. Segundo a agência, 
“a mudança foi feita por ser a me-
diana mais adequada quando há 
dados discrepantes – natural em 
virtude da grande heterogeneida-
de do setor –, evitando que valores 
destoantes interfiram no resultado 
da análise”.

Produção industrial do conjunto da indústria saltou de 21,5 para 43,9 pontos 

Atividade industrial dá sinais de 
recuperação em maio, diz Fiern

Planos de saúde somam mais de 
4 mil queixas durante a pandemia

Dados mostram que a produção industrial potiguar reagiu aos números 
negativos ocorridos em abril; intenção de investimentos teve alta no mês

Pesquisa

Avaliação

José Aldenir/AgoraRN
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exatuseconsultoria@gmail.com

84 98168.1085

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

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

necessidades de cada um.

O QUE OFERECEMOS

PESQUISA QUANTITATIVA
Caraterizada pela quan��cação na coleta de 

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

es�ma�vas.

?

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

trabalha com descrições, comparações e 
interpretações.

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

Imagem Corpora�va
Potencial de Mercado
Cliente oculto
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O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial do Rio Grande 
do Norte (Senai) foi aprovado no 
edital do Instituto de Petróleo e 
Gás e Bicombustíveis (IBP), que é 
feito em parceria com a Petrobras. 
O projeto potiguar prevê a constru-
ção de um respirador hospitalar 
de baixo custo. Com o resultado, 
os pesquisadores terão acesso a 
R$ 100 mil para a continuidade no 
desenvolvimento do equipamento.

O respirador potiguar, batiza-
do de “Caninga”, é desenvolvido 
pelo Instituto Senai de Inovação 
em Energias Renováveis (ISI-ER). 
O produto já está em fase de tes-
tes para aprovação pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

Segundo o edital do IBP, a fase 
intermediária consiste na passa-
gem dos chamados testes “in vitro” 
(testes de desempenho com uso 
de pulmão artifi cial) para os tes-
tes “in vivo” (com animas e seres 
humanos), ao passo que a fase de 
produção é a etapa seguinte de fa-
bricação dos ventiladores. O proje-
to receberá R$ 100 mil em recursos 
fi nanceiros para continuação do 
desenvolvimento, com acompanha-
mento técnico de especialistas da 
Petrobras e do IBP. 

O projeto é de um protótipo 
de respirador mecânico invasivo 
– equipamento usado no trata-
mento de pacientes com Covid-19, 
que precisam ser entubados em 
Unidades de Terapia Intensiva. A 
iniciativa faz parte do conjunto de 
medidas adotadas pelo Sistema 

Fiern, que colocou toda sua estru-
tura à disposição do enfrentamento 
do novo coronavírus no Rio Grande 
do Norte.

Para o diretor do Instituto Se-
nai de Inovação em Energias Re-
nováveis, Rodrigo Mello, a seleção 
é mais uma força na caminhada 
para aprovação do respirador pela 
Anvisa. “É de grande importância 
para nós do RN ter conseguido 
aprovar esse projeto no edital IBP 
e Petrobras, estamos em fase fi nal 
de projeto respirador, e com tantas 
oportunidades que existem no Bra-
sil, apenas quatro projetos foram 
aprovados, e nós conseguimos co-
locar um projeto entre eles. Nesse 
momento é muito importante e 
vem a se somar a esse esforço que 
temos feito na da contribuição do 
SENAI à sociedade nesse momento 

difícil” afi rma Rodrigo.
 O aparelho foi desenvolvido 

em parceria com a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), responsável pela fase de 
testagem clínica, e também com a 
Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), que atua na eta-
pa documentação do projeto para 
aprovação e licenciamento junto a 
Anvisa. 

O custo para aquisição é esti-
mado, segundo o diretor do ISI-
-ER, entre R$ 10 mil a R$ 15 mil 
a unidade, uma vez que, neste 
momento, será produzido sem fi ns 
comerciais, somente para atender 
a demanda dos hospitais. Geral-
mente, aparelhos de ventilação 
mecânica são comercializados no 
mercado entre R$ 52 mil podendo 
chegar a R$ 400 mil.

A Feira Internacional da Fru-
ticultura Tropical Irrigada (Ex-
pofruit) de 2020 será adiada para 
2021, segundo os organizadores do 
evento agrícola. O motivo é a pan-
demia da Covid-19.

De acordo com a direção da Ex-
pofruit, maior evento do setor no 
Brasil, a nova feira vai acontecer 
entre os dias 25 e 27 de agosto do 
ano que de 2021. 

“A decisão foi tomada diante 
do cenário mundial atual, com 
limitações de voos e também aten-
dendo às orientações dos órgãos 
competentes da saúde para que 

sejam evitadas aglomerações”, 
explicou a direção do evento, em 
nota enviada à imprensa.

Na programação deste ano, a 
feira aconteceria em agosto deste 
ano. De acordo com a organização, 
é a primeira vez em 23 anos que a 
Expofruit é adiada. 

A organização do evento infor-
mou também que 80% do estantes 
da feira já estavam vendidos. Mes-
mo assim, a decisão pelo adiamen-
to foi tomada, por causa do cenário 
de “incerteza” provocado pela Co-
vid-19.

A Expofruit é a feira responsá-

vel pela promoção do melão poti-
guar, que é o principal produto da 
pauta de exportação do estado. O 
crescimento nas exportações da 
fruta infl uenciou o resultado do 
saldo da balança comercial do Rio 
Grande do Norte em 2019, que en-
cerrou com um superávit recorde 
de US$ 178 milhões, o melhor dos 
últimos 5 anos. 

As exportações chegaram a 
um total de US$ 345,8 milhões, 
um crescimento de receita da or-
dem de 25,5% em comparação com 
2018, quando foi exportado uma 
soma de US$ 275,4 milhões.

Projeto receberá R$ 100 mil em recursos do IBP para continur o desenvolvimento

Senai potiguar vai receber R$ 100 
mil para desenvolver respirador 

Feira Internacional de Frutas do 
RN é adiada para agosto de 2021 

Equipamento potiguar, batizado de “Caninga, tem custo estimado em R$ 
15 mil, e agora espera a aprovação da Anvisa para ser fabricado em série 

Pesquisa

Covid-19

Reprodução / Fiern
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Bom humor e alegria em 
meio ao caos: mesmo enfren-
tando períodos difíceis, ainda 
há motivos para sorrir. É essa 
a mensagem que o potiguar 
Yann Valber, de 26 anos, quer 
transmitir para o mundo com as 
ilustrações autorais que publica 
na internet. Designer formado 
pela UFRN, o jovem 
expressa 
o próprio 
universo 
de maneira 
cômica em 
traços leves. 

“Gosto 
de desenhar 
desde crian-
ça. Como 
vivi a minha 
infância em 
Jaçanã, no interior do 
estado, fui praticamente criado 
na frente da televisão. Então 
eu sempre assistia desenho 
animado. O meu preferido, 
inclusive, era Dragon Ball Z. 
Pensando hoje, vejo que inspi-
rou bastante a minha arte no 
quesito das cores”, relembrou 
Yann. “Meu trabalho atual é 
divertido e cheio de cores fortes 
e vibrantes”.  

Na faculdade, Yann apren-
deu as técnicas da ilustração 
digital e, desde então, não parou. 
“Além do talento, nós precisa-
mos pensar e desenvolver um 
projeto visual inicial, combinar 
formas, posições e elementos. A 
obra fi nal vem de muito esforço 
e planejamento”, revelou.  

A cultura pop também 
infl uencia as produções de Yann. 
“Ultimamente, a música me ins-
pira. Já publiquei várias ilustra-
ções de cantoras e algumas até 
repostaram. Adorei o resultado 
da minha reprodução de Lady 
Gaga em ‘Chromatica’, álbum 
lançado recentemente e que 
está sendo bastante comentado 
nas redes sociais”. No entanto, 
o jovem almeja introduzir, com 
maior frequência, experiências 
pessoais e particulares na 
própria arte.  

“No início da quarentena, 
desenhei lugares onde eu queria 
estar. Agora, criei um 

personagem 
para demons-
trar minhas 
emoções e re-
ações durante 
esses dias 
inconstantes. 
O nome dele 
também é 
Yann e ele 
é muito 
enérgico, 

assim como eu. Tem 
gerado engajamento entre meus 
seguidores, muitos interagem e 
dizem sentir o mesmo. É legal 
demais essa troca, principal-
mente neste momento árduo. A 
arte já é um surto, mas do bem. 
Sem ela, estaríamos enlouque-
cendo de verdade”, evidenciou.   

CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 
No perfi l do Instagram, o 

ilustrador divulga as produ-

ções artísticas e, por causa 
do feedback, já é considerado 
um criador de conteúdo. “Sou 
quase um ‘servidor público 
da internet’, só não recebo 
pagamento ainda [risos]. As 
pessoas se identifi cam com as 
pequenas histórias das minhas 
representações e compartilham 
sempre.”, contou.  

As aspirações do jovem se-
guem essa linha. “Não pretendo 
fazer exposições em galerias, 
por exemplo. Acho que seria 
um contraponto, talvez contra-
ditório, já que meu trabalho é 
todo digital. Quero crescer nesse 
ambiente virtual e continuar 
alegrando as timelines daqueles 
que me acompanham. No futuro, 
também desejo fazer curtas de 
animação. Gosto do movimento 
e da possibilidade de comuni-
car outros aspectos, olhares e 
ângulos”. 

Dono de uma 
personalidade 
vibrante, o potiguar 
Yann Valber busca 
irradiar felicidade nas 
produções artísticas 
que publica nas 
redes sociais 
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Daniela FreireDaniela 
Na tela

O deputado federal 
General Girão virou 
personagem constante na 
imprensa nacional quando 
o assunto é o debate 
político em defesa do 
governo e da base aliada 
de Jair Bolsonaro.

TRENDING
Nesta segunda, ele 

estava mais uma vez 
na tela da CNN Brasil, 
falando sobre as acusações 
do inquérito da PGR a 
respeito do fi nanciamento 
das manifestações 
antidemocráticas favoráveis 
ao fechamento do Congresso 
Nacional e do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

LEMBRANDO
Na semana passada, 

11 parlamentares 
bolsonaristas tiveram o 
sigilo bancário quebrado e 
Girão foi um deles.

DINHEIRO
A novidade em 

destaque na imprensa 
ontem era o fato de que 
a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) havia 
começado a descobrir 
“o rastro do dinheiro” 
que estaria sendo usado 
para bancar os atos. 
“Nunca fi nanciei nada, 
nem ninguém”, afi rmou o 
deputado do RN à CNN.

NEGANDO
Na sua participação, 

Girão considerou “um 
absurdo” o termo 
“antidemocrático” dado 
às manifestações em 
defesa de Bolsonaro. “São 
manifestações onde vão 
crianças, pessoas idosas, 
cadeirantes”, disse ele, que 
questionou: “Eu fi co me 
perguntando, e as outras 
manifestações?”.

MUDANDO DE ASSUNTO
O deputado, que neste 

domingo circulou em mais 
uma manifestação desse 
tipo, em Brasília, afi rmou 
ser contra intervenção 
militar e fechamento do 
Congresso ou do STF. “O 
que defendo é o fi m da 
imunidade parlamentar”, 
garantiu.

CULPADA?
Durante a entrevista 

à CNN, Girão ainda 
considerou que a 
imprensa é a responsável 
por propagar “que nós, 
deputados da base do 
presidente, estamos 
estimulando movimentos 
antidemocráticos”.

PRODUZINDO
A Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte 
(UFRN) tem uma nova 
tecnologia objeto de pedido 
de patente: um novo 
material com propriedades 
especiais como alta dureza, 
elevada resistência à 
formação de trincas e 
deteriorações e redução do 
excesso de poros.

TRÂMITES ACELERADOS
A OAB nacional vai 

consultar todas as 27 
seccionais da Ordem sobre 
o encaminhamento de um 
pedido de impeachment 
contra Jair Bolsonaro. A 
deliberação deverá ocorrer 
em agosto e a decisão 
fi nal caberá ao plenário do 
conselho federal, formado 
por 81 integrantes.

PRONTOS
Segundo informações 

publicadas pela imprensa 
nacional, diretores da OAB 
consideram que a gestão 
Bolsonaro chegou ao 
“fundo do poço”.

HISTÓRICO
Na década de 1990, 

foi a OAB que liderou o 
processo de impeachment 
de Fernando Collor. O 
órgão também apoiou a 
derrubada de Dilma.

20 ANOS
À frente da Cabo 

Telecom, o diretor 
presidente, Claudio 
Alvarez, festeja, junto 
com sua equipe de 657 
colaboradores, os 20 anos 
da empresa nesta quarta-
feira (24). Pioneira na 
prestação dos serviços de 
internet banda larga e de 
TV por assinatura aqui 
no Estado, a Cabo conta 
hoje com mais de 130 mil 
clientes no Rio Grande do 
Norte e na Paraíba.

RÁPIDAS 
• O jornalista Kennedy Alencar estreou 

coluna no UOL, com foco em histórias 
sobre as eleições norte-americanas que 
acontecem neste ano. Ele também vai 

comentar questões políticas de âmbito 
nacional.

Dois mil brasileiros serão selecionados 
para 3ª fase de testes da vacina de Oxford.

“A suspeita é que parlamentares, 

empresários e donos de sites 
bolsonaristas atuam em conjunto e de 
forma orquestrada”. Do vice-procurador-
geral da República Humberto Jacques, 
sobre a investigação do uso de verba 

pública e lucro de canais em atos 
antidemocráticos.

Deu na Folha: “Advogados se unem 
para difi cultar carreira de Moro fora do 
governo Bolsonaro”.

Diretor-presidente da Cabo Telecom, Claudio Alvarez festeja amanhã os 20 anos da empresa pioneira 
na prestação dos serviços de internet banda larga e de TV por assinatura no RN

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho esteve ontem supervisionando o andamento das obras do Ramal do 
Agreste, no sertão de Pernambuco. “Esse empreendimento levará segurança hídrica para as regiões sofridas do Nordeste e é 
prioridade para o presidente”, disse o potiguar
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

TER - Família e carreira vão dividir a sua atenção no 
início do dia. Terça-feira é o dia da semana regido por 
Marte, seu regente, e hoje a Lua estará de boas com seu 
astro, dando impulso para suas resoluções e iniciativas, 
sobretudo no lar. 

TER – Logo cedo, você vai lutar com unhas e dentes para 
conquistar seus objetivos, mesmo que precise enfrentar 
a oposição da família. A Lua troca vibes positivas com 
Marte no início do dia, fortalecendo sua vitalidade, suas 
ambições e seu lado batalhador. 

TER - Lua e Marte abrem o dia em harmonia e anunciam 
um período propício para defender seus interesses, 
ideias e opiniões. Pode faturar uma grana extra com algo 
feito em casa nas horas vagas. À noite, Lua e Vênus dão 
sinal verde para sua vida amorosa.

TER - Com raciocínio rápido, sentidos em alerta e ótima 
memória, você terá muita facilidade para aprender e pode 
ganhar pontos extras no trabalho. À noite, a Lua troca likes com 
Vênus e garante que o amor vai esquentar pra valer. Você estará 
atraente, vai irradiar sedução e pode fazer alguém se apaixonar.

TER – O dia começa bem para o seu lado e a Lua, que amanhece 
nos graus fi nais da sua Casa da Fortuna, promete proteção extra 
para os seus assuntos materiais. Em sintonia com Marte, ela 
revela que você pode ganhar uma grana extra ou sentir mais 
confi ança para batalhar por melhorias no trabalho. 

TER – Júpiter revela que você pode receber uma grana que 
não está esperando. É pra glorifi car de pé, hein? Pode ser 
uma restituição, um prêmio ou indenização. Logo cedo, 
a Lua sorri para Marte e abre os caminhos para cuidar dos 
interesses domésticos ou resolver algum perrengue em casa. 

TER – Hoje a Lua se despede do seu signo, mas não 
sem antes despejar vibrações superbenéfi cas em seu 
Horóscopo. Nas primeiras horas do dia, sua estrela guia 
troca likes com Marte e dá sinal verde para realizar uma 
mudança que deseja há tempos.

TER - Seu dia será mais produtivo se puder unir-
se a outras pessoas para conquistar as metas 
em comum. No trabalho, sua determinação, boa 
vontade e seu poder de convencimento vão 
motivar os colegas. 

TER - Você pode se sentir certo desânimo no começo do 
dia, efeito da Lua em seu inferno astral, mas isso logo vai 
acabar e se você se cuidar, esbanjará disposição nesta 
terça. Respeite seus limites, evite o excesso de trabalho e 
não se estresse.

TER - Trabalhar e ganhar dinheiro estarão entre as suas 
prioridades nas primeiras horas desta terça-feira. Quem explica 
é a Lua, que encerra o rolê em sua Casa do Trabalho e forma 
aspecto superpositivo com Marte, garantindo um período 
ideal para focar nos assuntos profi ssionais e fi nanceiros. 

TER - A criatividade continua sendo uma boa aliada do seu 
signo, por isso, anote suas ideias, especialmente aquelas 
que podem ter um impacto importante para o seu futuro. 
Você pode sentir sua disposição dar uma caidinha, mas 
não deve ser nada que atrapalhe muito seu dia.

TER – Logo pela manhã, não vai faltar pique em suas 
atividades nem talento para brilhar no que faz. Seu 
entusiasmo vai contagiar os colegas e você pode conseguir 
bons aliados para realizar seus projetos. Defi na o que quer e 
dê o primeiro passo rumo aos seus objetivos. 

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)

Globo já tem prontos os protocolos
de segurança para as novelas

A Globo concluiu na última 
sexta-feira, em reunião por 
videoconferência, o processo 
de protocolos de segurança 
para os atores de suas novelas, 
as que serão retomadas no 
segundo semestre. Depois 
de “Amor de Mãe”, o último 
encontro, semana passada, foi 
com o elenco de “Salve-se Quem 
Puder”.  

Durante mais de uma hora, 
executivos de três áreas – Silvio 
de Abreu – Dramaturgia; 
Ricardo Waddington – Produção,  e Monica 
Albuquerque - Desenvolvimento Artístico, além 
de um especialista em segurança, explicaram 

detalhadamente como serão os 
procedimentos.

Cuidados que os atores vão 
começar ainda em casa, onde 
receberão os fi gurinos e cada 
um fi cará responsável por sua 
maquiagem. Também foram 
passadas orientações sobre o uso do 
transporte, distanciamento e áreas 
delimitadas durante as gravações. 
Haverá também, no item “Zonas 
de Segurança”, um trabalho para 
evitar que, se  alguém testar 
positivo, a doença não se espalhe 

para o elenco. E todos serão obrigados a medir a 
temperatura ao passar pela portaria. O reinício dos 
trabalhos está previsto para os dias 27 e 28 de julho.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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TEM MAIS
Ainda sobre as orientações 

da Globo aos atores, cada 
um deverá levar sua própria 
alimentação – marmita mesmo.

E os atores do grupo de 
risco da doença, nesse primeiro 
momento, continuarão 
afastados dos estúdios.       

O DETALHE
No mesmo 5 de julho, 

o “Domingo Espetacular” 
vai lançar um novo pacote 
gráfi co e passará também a se 
valer do recurso da realidade 
aumentada.

Aplicativo que expande 
as suas possibilidades de 
produção.

TEM JEITO?
A cada dia se agrava 

mais a crise da TV paga, com 
seguidas quedas no número de 
assinantes.

Mas o pouco caso é o mesmo 
de sempre: domingo, 17h10, o 
FX exibiu “Bem-Vindo à Selva”. 
Às 18h10, o canal AXN colocou 
no ar o mesmo fi lme.

ESTREIA MARCADA
Está confi rmada para 5 

de julho a estreia de Carolina 
Ferraz na apresentação do 
“Domingo Espetacular” da 
Record, formando dupla com 
Eduardo Ribeiro.

Até lá ela irá realizar um 
trabalho de integração.

UM ACERTO
A Band não tem em seu 

acervo o vôlei Brasil versus URSS, 
disputado no Maracanã, em 1983.

Na época, Luciano do Valle 
estava na Record. Foi uma 
transmissão ao vivo e com quase 
100 mil pessoas no estádio.

SHOWRUNNER
Cauã Reymond pretende 

contar com Afonso Poyart, que foi 
seu diretor em “Ilha de Ferro”, na 
produção de uma série de TV.

Um trabalho que vai 
marcar a estreia do Cauã como 
“showrunner”: criador do programa, 
responsável por convidar equipe de 
direção, roteiristas e integrantes da 
produção.

  A Comunicação da ESPN 
procurou a coluna para informar que 
o processo de integração caminha da 
forma mais harmoniosa possível... 
  ... E que não há diferenciação 
nenhuma no tratamento com o 

pessoal do Fox Sports.   Já existe 
a decisão que o “Aqui na Band” 
vai passar por uma reformulação 
bem importante e que algumas 

providências serão tomadas a partir 
de agora...   ... Ao que parece, 

só o título está seguro.   Marcos 
Hummel, longe dos trabalhos na 
Record por fazer parte do grupo 
de risco da Covid-19, comemora 
45 anos de televisão.     Silvio 

Santos está deixando os diretores do 
SBT completamente malucos com 
as mudanças, que a todo instante 
vem realizando na programação... 
  ... A volta do “Fofocalizando”, 

anunciada em todo o fi nal de semana, 
foi cancelada na manhã de segunda-
feira...  ... Nem o público entende 
mais nada.  A trilha do canal Agro 

Mais leva assinatura do músico e ator 
André Abujamra.
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A Federação Norte-Rio-Gran-
dense de Futebol (FNF) organizou 
uma reunião com a comissão mé-
dica dos clubes potiguares para 
discutir o retorno do futebol e a 
conclusão do Estadual 2020, na 
manhã desta segunda-feira (22). 
A previsão é que os treinos come-
cem em dia 29 de junho e os jogos 
válidos pelo Campeonato Potiguar 
retornem em 23 de julho, de acordo 
com sugestão dos profissionais da 
saúde.

O presidente da FNF, José Va-
nildo, apresentou durante o encon-
tro, que teve apenas representantes 
do ABC e do América, um plano de 
trabalho para o retorno e conclusão 
do Campeonato Potiguar e definiu 
uma provável data de retorno do 
certame. Ele pontuou, no entanto, 
que espera um novo decreto e a li-
beração do Governo do Estado para 
que os treinamentos dos clubes pro-
fissionais possam voltar.

A sugestão da entidade esporti-
va do RN, considerando as análises 

técnicas dos profissionais de saúde 
dos clubes presentes e do chefe da 
Comissão Médica da FNF, Antônio 
Araújo, é para que o retorno dos 
treinamentos dos clubes profissio-
nais da primeira divisão aconteça 
no dia 29 de junho, sendo obrigada 
a cumprir com as orientações da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e com as exigências do pro-
tocolo da FNF.

Caso os treinos retornem na da-
ta projetada, os jogos podem voltar 
no dia 23 de julho.

Durante a reunião, a FNF re-
forçou que data pode ser alterada 
a depender das recomendações dos 
órgãos públicos responsáveis pela 
saúde da população potiguar e bra-
sileira.

Com as sugestões de datas em 
mãos, Antônio Araújo vai apresen-
tar o protocolo feito pela Federação 
para o departamento científico da 
Secretaria Estadual de Saúde do 
Governo do Estado (Sesap), onde 
será analisado.  FNF reforçou que data pode ser alterada a depender das recomendações dos órgãos públicos responsáveis pela saúde pública

FNF define novo protocolo e Campeonato 
Potiguar pode retornar em 23 de julho
Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol sugeriu aos clubes que o processo de retomada das atividades esportivas seja 
iniciado em 29 de junho, com a permissão do retorno dos treinos, e no fim de julho, com o reínicio do estadual de 2020

Previsão

José Aldenir/AgoraRN

Flamengo e Rede Globo podem 
travar uma batalha judicial em 
breve, e sem precedentes. A emis-
sora garante que irá tomar medi-
das legais caso o clube do Rio de 
Janeiro decida transmitir os jogos 
do Campeonato Carioca em que é 
mandante, como prometeu fazer 
assim que a Medida Provisória nº 
984, que altera as regras sobre os 
direitos de transmissão das parti-
das de futebol, foi divulgada. Isso 
vale para qualquer plataforma.

A MP assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro determina que os 
direitos de transmissão dos jogos 
passam a ser do mandante da 
partida. A questão é que a Globo 
entende que a medida não tem va-
lidade para contratos já existentes. 

No caso do Carioca, a emissora 
acertou com todos os outros 15 clu-
bes, exceto o Flamengo, até 2024. 
Por isso, todos os jogos do time ru-
bro-negro não são transmitidos.

Em nota enviada pela emisso-
ra, a Globo lembra ser a detentora 
dos direitos de transmissão do Es-

tadual até 2024. Ou seja, na visão 
da Globo, ninguém pode passar 
qualquer jogo da competição sem a 
sua autorização.

“A Globo não detém os direitos 
sobre os jogos do Flamengo e por 
isso não irá transmiti-los. Da mes-
ma forma, o Flamengo não poderá 

transmitir qualquer um de seus 
jogos (ainda que seja mandante) 
porque a Globo é detentora dos 
direitos de todos os demais clubes 
participantes do Campeonato Ca-
rioca”, diz trecho da nota.

O presidente do Flamengo, Ro-
dolfo Landim, chegou a dizer que 
iria passar as partidas do clube 
na Fla TV, canal no YouTube, e 
que estava livre para negociar com 
qualquer emissora, inclusive a Glo-
bo, os direitos dos jogos que o clube 
seria o mandante. 

Na quinta-feira, o Flamengo 
derrotou o Bangu por 3 a 0, no Ma-
racanã, e a partida não foi trans-
mitida por nenhum canal de TV O 
mando de jogo era do Bangu.

A Medida Provisória do presi-
dente Jair Bolsonaro tem validade 
apenas para novos contratos. Ou 
seja, o Campeonato Carioca só po-
de passar em outro veículo que não 
seja a respectiva emissora ou seus 
canais parceiros (SporTV e Premie-
re) caso ela aprove. O que impede a 
transmissão da Fla TV.

Flamengo requer direito para exibir jogos

Rede Globo ameaça o Flamengo de 
processo caso clube transmita jogos 

Direitos

Thiago Ribeiro/AGIF

A tradicional corrida Soldados 
do Fogo, que é realizada em home-
nagem ao aniversário dos Corpos 
de Bombeiros Militares do Brasil, 
está suspensa. Marcada para acon-
tecer no dia 05 de julho, a prova te-
rá uma nova data informada assim 
que novos protocolos de segurança 
relacionados à pandemia da Co-
vid-19 sejam estabelecidos.

“Para preservar a saúde dos 
competidores e de toda a população 
potiguar o evento foi suspenso. Se a 
situação do sistema de saúde brasi-
leiro normalizar em relação à pan-
demia da Covid-19 é provável que 
a corrida seja realizada ainda este 
ano. Porém, precisamos aguar-
dar”, disse o comandante-geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Rio 
Grande do Norte, coronel Monteiro 
Júnior.

De acordo com Gabriel Negrei-
ros, diretor de comunicação da 
HC Sports, empresa que assina o 
evento, a corrida Soldados do Fogo, 
quando tiver data confirmada, de-
ve ser realizada com possíveis mu-
danças. “A prova não foi cancelada, 
mas chegamos a essa suspensão 

junto ao Corpo de Bombeiros pela 
segurança dos inscritos. Espera-
mos que com as próximas medidas 
governamentais, quando entender-
mos que dará para realizar o even-
to de maneira segura, seja possível 
promovê-la obedecendo novos for-
matos e seguindo restrições que 
sejam necessárias”, afirmou.

Os atletas que já foram inscri-
tos continuam confirmados na pro-
va e, assim que a organização tiver 
a nova data eles serão comunica-
dos. Outras informações podem ser 
obtidas através do site da prova.

Edição 2020 da Corrida Soldados 
do Fogo é suspensa em Natal

Atletismo

Prova aconteceria em 05 de julho

José Aldenir/AgoraRN


