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ÁLVARO DIAS MANDA 
DISTRIBUIR REMÉDIO 
SEM EFICÁCIA PROVADA
COMBATE À COVID. 8 | Às vésperas 
da eleição, proposta do prefeito 
de Natal é a de adotar a 
ivermectina, um antiparasitário 
normalmente usado contra o 
piolho, como medida profilática 

contra a Covid-19.
Apesar da decisão, não há 
comprovação científica sobre 
a eficácia do fármaco contra a 
infecção provocada pelo novo 
coronavírus, muito menos sobre 

efeito preventivo.
Prefeitura do Natal anunciou a 
distribuição de mais de 1 milhão 
de compridos do remédio em 
unidades básicas de saúde e em 
um centro de profilaxia.

FILAS E AGLOMERAÇÕES
MARCAM PRIMEIRO DIA DA 
REABERTURA DO COMÉRCIO

FLEXIBILIZAÇÃO. 7 | No comércio popular do Alecrim, 
cenário foi de ruas lotadas durante todo o dia. Atividades 
foram retomadas depois de 105 dias de paralisação

É CEDO PARA ACUSAR 
GOVERNO DO RN DE 
FRAUDE, DIZ GUTERRES

RN PASSA MARCA DE 
1 MIL MORTES POR 
CORONAVÍRUS

RESPIRADORES. 4 | Procurador do 
TCE afirma que é precoce afirmar 
que houve fraude intencional no 
caso da compra de respiradores

PREFEITO DE NATAL 
FAZ “CORONELISMO 
ULTRAPASSADO”,
DIZ GUSTAVO ROCHA

FÁTIMA COGITA
LIBERAR VOLTA ÀS
AULAS NO DIA
14 DE AGOSTO

ASSEMBLEIA DO RN
VOLTA A DISCUTIR 
HOJE REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA ESTADUAL

ENTREVISTA. 3 | Empresário critica 
prefeito de Natal e afirma que gestor 
municipal está “desesperado” para se 
tornar conhecido pela população, às 
vésperas de uma eleição que pode 
reconduzi-lo ao Palácio Felipe Camarão

EDUCAÇÃO. 9 | Governadora do Rio 
Grande do Norte disse estar preocupada 
com o aprendizado dos estudantes, 
principalmente devido à proximidade 
do Exame Nacional do Ensino Médio. 
Decisão será tomada ainda esta semana

APOSENTADORIA. 6 | Expectativa é que, 
ainda nesta quarta, deputados votem 
parecer do relator. Depois disso, restará 
apenas o posicionamento do plenário, 
onde a reforma precisará ser aprovada 
em dois turnos

PANDEMIA. 8 | Além disso, 
Estado tem mais de 30 mil casos 
confirmados de Covid-19. 167 
óbitos estão em investigação.
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DECOTELLI SAI
ANTES DE TOMAR 
POSSE NO MEC

UMA NOVA IDENTIDADE, A MESMA MARCA
O Agora RN, maior jornal impresso do Estado, passou a adotar uma nova 

identidade visual. A edição que circula nesta quarta-feira (1º) tem um novo 
logotipo e mudanças sensíveis no projeto gráfico. As alterações integram o 
processo de revisão da identidade visual do grupo, que já renovou a roupagem 
das redes sociais e de seu portal na internet.

Com as mudanças, o Jornal Agora RN deixa o tom vermelho e passa a 
apresentar o azul como cor predominante. O logotipo atualizado enaltece a 
integração das múltiplas plataformas que compõem o grupo – que inclui este 
impresso, o portal de notícias e a rádio Agora FM (97,9).

Diretor-geral do Grupo Agora RN, o jornalista Alex Viana explica que as 
alterações representam uma modernização da marca, sem que os veículos 
abandonem sua principal característica: o bom jornalismo. Além disso, o novo 
logotipo do Agora RN está de acordo com a missão principal do jornal, que é 
produzir conteúdo de excelência e alta credibilidade.

“Diante de tanta fake news e do caos informativo que existe atualmente, 
agravado com o momento de crise que vivenciamos, mais uma vez investimos 
em nossa marca para levar até os nossos leitores um produto com cada vez 
mais qualidade e focado no interesse público”, diz Viana.

Único jornal impresso de distribuição gratuita no Rio Grande do Norte, o Agora 
RN circula diariamente com 7,5 mil exemplares. O jornal é encontrado diariamente 
em pontos fixos, como padarias e repartições públicas. A entrega nos semáforos está 
suspensa em função da Covid-19, para preservar a saúde de nossos colaboradores.

 ALEX VIANA

ANTES DE TOMAR 

PROBLEMAS NO CURRÍCULO. 9 
| Nomeado para a Educação, 
ex-futuro ministro teve mestrado, 
doutorado e pós contestados



ESTRADA DA PRODUÇÃO I
A governadora Fátima Bezerra assinou contrato para a construção da Estrada 

da Produção em São Gonçalo do Amarante, ao lado do vice-governador, Antenor 
Roberto. A via tem 12,9 Km de extensão, ligando São Gonçalo do Amarante ao dis-
trito de Serrinha, com o entroncamento do acesso sul ao Aeroporto Aluízio Alves 
e da RN 312, e um ramal que vai até o distrito de Boa Vista.

ESTRADA DA PRODUÇÃO II
Com importância econômica para a Região Metropolitana de Natal, a Estrada 

da Produção vai facilitar o escoamento da produção agrícola, transporte de mer-
cadoria e deslocamento de pessoas, além de dinamizar o turismo da região.  

MAU EXEMPLO
A Polícia Federal cumpriu ontem mandados de busca e apreensão na casa e 

no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima. O principal foco da in-
vestigação é a compra de 28 respiradores de uma empresa importadora de vinho, 
com sobrepreço de 133,67% em relação ao preço de mercado. O valor suspeito de 
desvio é de até R$ 2,2 milhões.

Enquanto Carlos Alberto 
Decotelli, o Breve, pedia 
demissão nesta terça-feira 
antes mesmo de ter assumido 
o Ministério da Educação e 
enquanto o Brasil chega a 
mais de 1,4 milhão de casos 
da Covid-19 e 59,5 mil mortes, 
na mesma Brasília, onde só o 
inusitado acontece, o ministro 
interino da Saúde, o general 
Eduardo Pazuello, comparecia 
a um evento no Palácio do 
Planalto sem máscara, distri-
buindo apertos de mão.

Três situações normais 
dentro de um mesmo contex-
to: o descaso de um governo 
voltado única e exclusivamen-
te à sobrevivência política. 
E que trata os problemas 
verdadeiramente sérios da 
Nação como meros estorvos a 
serem contornados.

Em condições normais 
de temperatura e pressão, o 
passado pseudo acadêmico de 
Decotelli não seria problema, 
já que ele nem indicado seria 
e o vexame que se viu sim-
plesmente não teria ocorrido.

Mas, se tratando de 
Abraham Weintraub, o Medo-
nho, antecessor de Decotelli, 
o Breve, numa linhagem 
iniciada com Ricardo Vélez 
Rodrigues, o Insignificante, 
a mesma pergunta se repete: 
como o poder de turno vê a 
complexa tarefa de governar 
o Brasil?

Agora, vamos ao general 
Pazuello, que se eternizou 
no cargo de segundo no 
Ministério da Saúde em plena 
pandemia, e que não hesita 
em exercer a sua interinidade 
como um simples ajudante 
de ordens do governo que de-
sacredita a pandemia, como 
se ela simplesmente fosse um 
fato desagradável da vida.

Cargos de importância vi-
tal como o de um ministro da 
Educação ou de um ministro 
da Saúde não deveriam des-
frutar desse tratamento des-
prestigioso. Como se fossem 
apenas funções substituíveis, 
como peças de um tabuleiro 
de conveniências.

Mas, como nada disso 
realmente importa, vejamos 
o que acontecerá agora com o 
Ministério da Saúde, onde um 
General escreve a história de 
um governo que precisa levar 
à sério o mister de governar. 

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do adiamento 
das eleições deve ser votada pela Câmara nesta quarta-feira (1º), afirmou 
o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Está avançando para que 
a gente consiga colocar a matéria em votação. Está bem encaminhado 
o diálogo para que a gente possa votar e ter uma definição sobre esse 
assunto ainda durante o dia desta quarta-feira”, disse. 

Maia negou que a medida provisória 938, que garante mais recursos 
para municípios na pandemia, com um total de R$ 16 bilhões para recompor 
perdas com a arrecadação de impostos, seja uma contrapartida para 
partidos aprovarem o adiamento das eleições. “Tem uma confusão. A 
discussão da MP 938 já estava sendo feita independente disso”, disse. 
“Acho um erro vincular uma coisa a outra”, afirmou. 

O deputado disse que o debate sobre a retomada da propaganda 
partidária também não deve ser vinculado ao adiamento das eleições, 
embora, para ele, esse seja um debate legítimo. “Existe um debate dos 
partidos para restabelecer o tempo de televisão partidária a partir do 
próximo ano. É um debate que precisa ser feito, mas não deve ser vinculado 
à votação de adiamento de votação. No decorrer dos próximos meses, esse 
debate vai voltar”, disse.
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ADIAMENTO DAS 
ELEIÇÕES SERÁ
VOTADO HOJE

ÓPERA-BUFA
IRRESPONSABILIDADE

Sem comprovação cientí� ca 
sobre a e� cácia do medicamento, 
a Prefeitura do Natal vai distribuir 
ivermectina em massa para a 
população. Uma ação demagógica 
do prefeito Álvaro Dias, que, como 
pré-candidato à reeleição, tem usa-
do o combate ao coronavírus como 
palanque eleitoral antecipado.

REPROVAÇÃO
O pior da ação populista e elei-

toreira de Álvaro é que, ao distribuir 
ivermectina em massa prometendo 
resultado “comprovado” contra a 
Covid-19, o prefeito poderá criar na 
população uma “falsa sensação de 
imunidade”, fazendo com que as 
pessoas se exponham. Um absurdo 
que merece não só censura e repro-
vação, mas uma ação contrária dos 
órgãos de controle e � scalização, 
como o Ministério Público.

LOUCURA
O efeito da ivermectina contra 

o novo coronavírus é apontado em 
estudo duvidoso, sem comprovação 
cientí� ca. Só para se ter uma ideia, 
para fazer frente à carga viral do 
novo coronavírus, seria necessária 
uma dosagem de pelo menos 120 
comprimidos do fármaco. Como 
disse um médico amigo da coluna, 
querosene também mata o corona-
vírus, mas o essencial é “como” esse 
combate se dá no corpo humano, e 
não em estudos in vitro.

COMPLACÊNCIA
Devido ao efeito psicológico, 

muitos médicos têm sido compla-
centes quanto a indicar o ivermec-
tina. “Se o paciente disser que quer 
tomar, claro que não serei contra. 
Agora, em termos práticos, não 
existe comprovação cientí� ca”, disse 
à coluna um infectologista. 

GRAVIDADE
Distribuir em massa ivermectina 

numa ação populista e que pode ser 
considerada até mesmo eleitoreira, 
conforme faz o prefeito Álvaro Dias, 
poderá ser caracterizado como grave, 
passível de responsabilização. 

RÁPIDAS
>> Hoje, 1º de julho, é Dia 

de Santo Aarão e Dia Mundial 
da Arquitetura.

>> Nesta data, em 1994 - há 
26 anos - um plano econômico 
mudava a moeda brasileira de 
Cruzeiro Real para Real.

>> A Secretaria de 
Administração promove 
debate com a temática 

>> A Escola de Música 
da UFRN exibe o Festival 
Internacional de Música em 
Casa. A conversa de hoje será 
sobre a gestão cultural, via 
redes sociais.

>> Entre hoje e amanhã, a 
Prefeitura do Natal vai vacinar 
integrantes da Guarda Municipal 
contra o vírus da influenza.

“Desafios para a Ciência na 
Contemporaneidade”. Será hoje, 
às 13h, pelo Google Meet.

>> O Departamento de 
Psicologia da UFRN transmite 
hoje, às 14h, no seu Instagram, 
live sobre ansiedade nos 
tempos de pandemia.

>> O vereador Dickson 

Nasser Junior promove live, 
no seu Instagram, para falar 
da saúde mental durante o 
isolamento. É hoje, às 20h.

>> Em 1911, há 109 anos, o 
norte-americano Hiram Bingham 
descobriu no Peru as ruínas 
da cidade sagrada dos Incas, 
Machu Picchu.

Notas&Informes
RASTRO

Wilson Lima, do Amazonas, é 
o terceiro governador sob investi-
gação por suspeita de corrupção 
no uso de verbas para o combate 
da Covid-19 no País. Os outros 
dois são os governadores do Rio, 
Wilson Witzel (correligionário de 
Wilson Lima), e do Pará, Helder 
Barbalho. 

ISENTOS
Alvos de campanha difama-

tória na mídia orquestrada por 
adversários, os governadores do 
Nordeste, até agora, não foram 
alcançados por nenhuma investi-
gação.  

TESTAGEM I
Parceria entre a Prefeitura do 

Natal e a UFRN, através do Ins-
tituto de Medicina Tropical, vai 
proporcionar uma maior oferta 
de testes do novo coronavírus pa-
ra a população da cidade. Desde 
ontem, os testes tipo swab estão 
disponibilizados em seis unidades 
de saúde da capital potiguar.

TESTAGEM II
Para realizar o teste de Co-

vid-19 nas unidades de saúde, o 
paciente precisa passar por uma 
consulta médica, na qual o pro-
� ssional vai prescrever ou não a 
necessidade do teste. O protocolo 
da Organização Mundial de Saúde 
recomenda que o paciente preci-
sar estar sintomático de 3 a 7 dias 
seguidos. 

PONTO POTIGUAR
A agenda do Governo Federal 

melhorou bastante com a atuação 
de dois potiguares: os ministros 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, com agenda no 
Nordeste, sobretudo Ceará, Per-
nambuco, Paraíba e Rio Grande 
do Norte; e o ministro das Comu-
nicações, Fábio Faria, que articu-
lou, interna e externamente, a di-
vulgação dessas ações. Rezar para 
que dois potiguares construam 
articulação em prol do Rio Grande 
do Norte também. 

Busque abrir linhas de crédito,
mesmo que não precise delas agora”“GEORGE GOSSON

HOTELEIRO, DANDO UMA DICA
AOS EMPRESÁRIOS EM GERAL 

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Na avaliação do empresário 
Gustavo Rocha, o prefei-
to de Natal, Álvaro Dias, 

aproveita a crise do novo coro-
navírus para fazer populismo. 
Às vésperas da eleição, o gestor 
municipal está, segundo Rocha, 
“desesperado” para se tornar co-
nhecido – com o objetivo de bus-
car a reeleição.

Nesta entrevista ao Jornal 
Agora RN, Gustavo Rocha co-
menta o desempenho do poder 
público no enfrentamento da 
pandemia e faz duras críticas não 
só a Álvaro – a quem se refere 
indiretamente como “coronel” – 
como também à gestão da gover-
nadora Fátima Bezerra.

Na conversa abaixo, ele tam-
bém se diz contra a política do 
isolamento social tal qual ela vem 
sendo adotada e diz que gestão do 
presidente Jair Bolsonaro na atual 
crise é “exemplo” em todo o mundo.

 AGORA RN - Como o senhor 
avalia a condução da crise do 
coronavírus pela Prefeitura do 
Natal?

GUSTAVO ROCHA – A ges-
tão da crise pela prefeitura reflete 
o desespero do prefeito Álvaro 
Dias para se fazer conhecido. É 
um esforço que vem sendo fei-
to há algum tempo, mas agora 
chegou a patamares únicos. Ele 
ainda precisa combinar isso com 
o populismo que lhe é peculiar, 
correndo para tirar proveito de 
todos os lados e tomando deci-
sões pensando não na coletivida-
de, mas em seu projeto. O próprio 
secretário de Saúde dele apontou 
isso. É um prefeito que já mos-
trou a que veio quando presidiu 
a Assembleia Legislativa. Conta 
com o apoio de alguns empre-
sários porque é a coisa mais vi-
ável contra Fátima Bezerra, mas 
quem tem pauta anticorrupção 
não deveria se juntar em torno 
dele. 

AGORA RN – Qual a sua ava-
liação sobre o desempenho do 
Governo do Estado no enfrenta-
mento da pandemia?

GR – O Governo do Estado é 
um barco à deriva capitaneado 

GUSTAVO ROCHA: ÁLVARO FAZ 
“CORONELISMO ULTRAPASSADO” 
E SÓ PENSA EM PROJETO PESSOAL

por despreparados que só atu-
aram na vida em retóricas, sem 
qualquer experiência adminis-
trativa. Sob o discurso de promo-
ção popular na tomada de deci-
são, abrem longos debates que só 
servem para o caráter enganoso, 
pois é a ideologia que prevalece, 
não havendo abertura para o 
contraditório verdadeiramente. 
Delegaram as nossas soluções 
a um consórcio ideológico cujo 
objetivo é fazer política eleitoral 
contra o Governo Federal. O re-
sultado está posto, com o Nor-
deste liderando compras caras 
de insumos, o que revela ainda o 
uso do Estado para manutenção 
de projetos.

AGORA RN – Qual a sua opi-
nião a respeito do isolamento so-
cial e fechamento do comércio? O 
Estado já reúne as condições pa-
ra retomar as atividades econô-
micas, mesmo com 1 mil mortes 
por coronavírus confirmadas?

GR – O presidente Bolsona-
ro imediatamente se preocupou 
com os desdobramentos econô-
micos da pandemia, e o Governo 
Federal agiu em tempo recorde 
para atender a população caren-
te com o “coronavoucher”. É um 
exemplo que está sendo elogiado 
em todo o mundo. Convém sem-
pre lembrar que o STF definiu 
que as ações de infraestrutura, 
organização e atendimento da 
pandemia devem ser prestados 

por estados e municípios. O que 
fizeram no RN?

AGORA RN – O governo estadu-
al não fez o que era possível?

GR – O Estado não deveria 
nem ter fechado (as atividades eco-
nômicas) se o governo tivesse agi-
do em tempo hábil - até agora não 
agiu – para preparar a infraestru-
tura hospitalar. O fechamento foi 
proposto para que a estrutura de 
saúde ficasse pronta. Quanto ao fa-
to de ter 1 mil mortes confirmadas, 
é realmente muito ruim que tenha-
mos chegado até aqui, mas o uso 
desse número de maneira política 
não pode deixar de ser apontado. 
O número que deve balizar nossas 
ações é o da taxa de ocupação de 

UTIs, que começa a cair. Se o in-
competente governo tivesse agido 
em tempo e da forma correta, sem 
esse Consórcio Nordeste suspeito, 
talvez não tivéssemos passado por 
tudo isso.

AGORA RN – Na sua avaliação, 
como será a rotina das empresas 
no pós-pandemia?

GR – O retorno das empresas 
será a constatação de que cristais 
foram quebrados e não se emen-
dam mais. O fluxo de pessoas será 
bastante reduzido e muitas empre-
sas não terão movimento suficien-
te para se manterem operacionais.

AGORA RN – O senhor tem feito 
críticas ao Consórcio Nordeste, por 
causa da compra frustrada de res-
piradores. Mas foi o próprio con-
sórcio que denunciou a fraude que 
diz ter sofrido. O senhor avalia que 
os governadores mentiram?

GR – O Consórcio Nordeste 
não passa de um arremedo do 
que um dia foi feito no País sob 
os governos do PT, quando vimos 
em escala oceânica a utilização da 
máquina para fins de projetos de 
poder. Inventaram esse consórcio 
para perpetuar um modelo que foi 
derrotado pelos brasileiros. O con-
sórcio, nesse sentido, não passa de 
um ajuntamento de despreparados 
que não possuem nem capacidade 
e nem boa-fé para dirigir o destino 
de milhões de brasileiros da região 
mais carente do País. Além de 

utilizarem o consórcio para fazer 
política retrógrada e atrapalhada, 
ainda nos devem muitas explica-
ções pelos desmandos e suspeitas 
de desvios que estão pipocando 
em todas as suas ações. A minha 
avaliação é que mentiram, men-
tem e seguirão mentindo até serem 
desmascarados, como foram todos 
eles no governo passado.

AGORA RN – Em um tweet re-
cente, o senhor escreveu que, dian-
te da crise atual, “não há como não 
haver uma ruptura institucional”. 
Do que estava falando?

GR – A ruptura institucional 
estava bastante clara quando a 
gente vê um poder como o STF 
avançando em um outro poder co-
mo o poder Executivo, utilizando 
de expediente não constitucional 
para tutelar e interferir nas prer-
rogativas que não são suas. Não há 
como haver harmonia entre pode-
res quando um destes se excede 
e passa a perseguir um governo 
legitimamente eleito. Espero que 
o STF recue na sua sanha ditato-
rial e antidemocrática, deixando o 
governo eleito democraticamente 
atuar.

AGORA RN – Qual a sua opinião 
a respeito do provável adiamento 
das eleições municipais? Ajuda ou 
atrapalha?

GR – O adiamento das eleições 
municipais é mais que necessário 
para que a sociedade consiga se re-
cuperar da pandemia e focar no de-
bate público. Infelizmente, adiarão 
o pleito, mas não adiarão os prazos 
para que os partidos possam fazer 
coligações, já que as forças instala-
das não querem que forças emer-
gentes se organizem.

AGORA RN – Como o senhor 
analisa o atual cenário pré-elei-
toral em Natal? Vislumbra algum 
favorito?

GR – O cenário eleitoral, pelo 
que está posto, me parece ser o 
mesmo filme velho que já assis-
timos mil vezes. O coronelismo 
ultrapassado de Álvaro Dias se 
apresentando; depois, alguém da 
incompetente e corrupta esquer-
da de sempre; e mais um ou outro 
aventureiro. Minha preferência é 
que o bolsonarismo representando 
por Hélio Oliveira (coronel-aviador 
filiado ao PRTB, pré-candidato a 
prefeito) consiga mostrar à socie-
dade que há pessoas novas com 
condições de fazer correto e dife-
rente de tudo que já foi feito.

ENTREVISTA | Empresário critica prefeito de Natal e afirma
que gestor municipal está “desesperado” para se tornar
conhecido pela população, às vésperas de uma eleição
que pode reconduzi-lo ao Palácio Felipe Camarão por 4 anos

Não há como haver 
harmonia entre poderes 
quando um destes se 
excede e passa a perseguir 
um governo legitimamente 
eleito. Espero que o STF 
recue na sua sanha ditatorial 
e antidemocrática”

“
GUSTAVO ROCHA
EMPRESÁRIO

REPRODUÇÃO
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ARGENTINO QUE ‘DETONOU’ 
DECOTELLI HOMENAGEOU LULA

BOLSONARO EXAMINA OPÇÕES 
PARA SUBSTITUIR DECOTELLI

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CONTAGEM REGRESSIVA
A partir desta quarta-feira 

(1º), restam apenas quatro meses 
ao ministro Celso de Mello no 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Ele completará 75 anos em 1º 
de novembro, idade-limite. E se 
aposenta automaticamente.

NÃO TEM JEITO
Nota do general Augusto 

Heleno, endereçada “aos 
desinformados”, explicou que 
Abin veri� ca o CPF e pendências 
na Justiça dos indicados a cargos, 
e que cada ministro cuida do 
próprio currículo. Pouco adiantou: 
os desinformados o acusaram 
de tentar “tirar o corpo” do caso 
Decotelli.

MENTIU, DANÇOU
Diretor da Page Personnel, 

empresa global de recrutamento, 
Lucas Oggiam adverte que “mentir 
no currículo é a pior escolha que 
um pro� ssional pode fazer em sua 
carreira. Não há nada pior do que 
esse tipo de atitude”. O ex-ministro 
Carlos Decotelli que o diga.

METAMORFOSE AMBULANTE
O vice-presidente da Câmara, 

Marcos Pereira (Rep-SP), mudou 

de ideia e agora apoia o adiamento 
da eleição deste ano. É candidato 
declarado à sucesso de Rodrigo 
Maia, na Câmara. Resta saber se 
mudará de ideia.

PODER DA IMPRENSA
Romero Jucá � cou 12 

dias à frente do Ministério do 
Planejamento, no caso em que 
foi gravado tentando “estancar a 
sangria” da Lava Jato. Já Decotelli, 
que mentiu sobre o próprio 
currículo, � cou 6 dias no MEC.

NADA DE STF
Está no 1º Juizado Especial 

Criminal de Brasília a queixa-
crime de Ibaneis Rocha contra o 
homem que fez ameaças em vídeo 
contra o governador do DF, após 
o desmonte de acampamentos 
dos grupos políticos ‘QG Rural’ e 
‘300 do Brasil’ na Esplanada dos 
Ministérios.

PERDEU O BONDE
Apostando na polêmica de 

Abraham Weintraub, já resolvida, 
o deputado José Nelto (Pode-
GO) quer restringir acesso ao 
passaporte diplomático. Talvez 
não saiba que o documento não 
garante tratamento diferenciado. 

O presidente Jair Bolsonaro adora fazer escolhas que ninguém previu, 
como no caso de Carlos Decotelli, e pode surpreender mais uma vez, mas ao 
menos três nomes são fortes para virar o quarto ministro da Educação do 
seu governo. Na “pole” estão Ilona Becskeházy, atual secretária de Educação 
Básica do MEC, e o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, uma 
opção que voltou a ser considerada.

DO ITA PARA O MEC
Uma terceira opção para 

o MEC seria Anderson Lopes, 
presidente do conceituado 
Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA).

PROMESSA RESGATÁVEL
A nomeação de Ilona 

Becskeházy permitiria ao 

presidente recuperar sua principal 
promessa para o MEC: dar 
prioridade a educação básica.

OPÇÃO EVANGÉLICA
Entre os “ministeriáveis” 

surgiu o nome de Gilberto 
Gonçalves Garcia, reitor da PUC-
GO. É ligado Onyx Lorenzoni e 
terrivelmente evangélico.

Em 21 de maio, um mês antes de o ex-ministro da Educação Carlos Decotelli 
ter sido desmoralizado com sua afirmação de que ele não concluiu curso 
de doutorado na instituição, o reitor da Universidade Nacional de Rosário 

(Argentina), Franco Bartolacci, fez uma “cerimônia virtual” para conceder um 
“título honoris causa” ao ex-presidente Lula, petista condenado duas vezes por 
corrupção e lavagem de dinheiro. E ainda avisou: assim que puder, fará cerimônia 
presencial com seu ídolo. A inundação de “inconsistências” no currículo de 
Decotelli começou com a Universidade de Rosário. Depois passou uma boiada. 
Além do doutorado, Decotelli também não realizou um pós-doutorado na 
Alemanha e é acusado de plágio na dissertação de mestrado. A cerimônia virtual 
da universidade argentina homenageou o trabalho de Lula na educação e batalha 
contra o analfabetismo. Decotelli também disse que tem vínculo com a FGV, onde 
leciona há 40 anos, mas que a universidade nega. Ele atribui sua demissão a isso.

RESPIRADORES | Após a compra frustrada, os próprios governadores informaram aos órgãos de controle que 
haviam sido vítimas de uma fraude. Caso está sob investigação no STJ e em tribunais de contas estaduais

O procurador-geral do Ministé-
rio Público de Contas do Rio 
Grande do Norte, � iago Gu-

terres, avalia que é cedo para a� rmar 
que o governo potiguar teve intenção 
de fraudar a compra de respiradores 
pulmonares através do Consórcio 
Nordeste. Em abril, a gestão estadual 
pagou R$ 4,9 milhões para adquirir 30 
respiradores em uma compra conjunta 
com os outros oito estados da região, 
mas não recebeu os equipamentos 
nem o dinheiro de volta.

Os respiradores pulmonares são 
imprescindíveis para a assistência aos 
pacientes com Covid-19 em estado 
grave, que necessitam de internação 
em leito de tratamento intensivo. Esses 
pacientes, acometidos pelo novo co-
ronavírus, precisam do equipamento 
porque não conseguem respirar por 
conta própria.

Após a compra frustrada, os pró-
prios governadores informaram aos 
órgãos de controle que haviam sido ví-
timas de uma fraude. O caso, que gerou 
até a prisão temporária de integrantes 
da empresa que recebeu o dinheiro e 
não forneceu os equipamentos, está 
sob investigação no Superior Tribunal 
de Justiça e nos tribunais de contas de 
Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte.

“É precipitado falar que o Gover-
no do RN teve intenção de fraudar 
simplesmente por repassar sua quota-
-parte (na compra). Temos que aguar-
dar a investigação tanto do processo 

criminal quanto dos processos de 
� scalização dos TCEs”, disse Guterres 
nesta terça-feira (30), em entrevista ao 
Agora RN.

No início do mês, o conselheiro 
Gilberto Jales, do TCE/RN, pediu que a 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) explicasse por que pagou pelos 
respiradores de forma antecipada sem 
contrato � rmado. A pasta já enviou sua 
manifestação, que está sob análise. Ape-
sar disso, o procurador-geral de Contas 
a� rma que “a análise da culpabilidade 
decorrente do descumprimento dessa 
formalidade (assinatura prévia do con-
trato) ainda está sendo apurada”.

� iago Guterres ressalta que só o 
TCE da Bahia poderá julgar a legalida-

de total da compra de respiradores, já 
que o Consórcio Nordeste é liderado 
pelo governador baiano, Rui Costa. 
“Os demais TCEs devem avaliar a regu-
laridade do rateio, isto é, o repasse da 
quota-parte por cada Estado membro 
do Consórcio”, explica o procurador.

Segundo o representante do Mi-
nistério Público junto ao Tribunal de 
Contas, ainda não é possível concluir 
se houve “dolo”, ou seja, intenção do 
governo potiguar ou das demais ges-
tões estaduais de fraudar a compra 
dos equipamentos. “A compra sem lici-
tação, feita pelo Governo da Bahia, foi 
autorizada pela Lei 13.979/2020, devi-
do ao contexto da pandemia”, ressalta 
Guterres.

Procurador-geral de Contas, Thiago Guterres, disse que não é possível concluir se houve dolo

É cedo para acusar Governo
do RN de fraude, diz procurador

O Governo do Rio Grande do 
Norte investiu até agora, se-
gundo balanço divulgado pela 

Secretaria Estadual de Saúde nesta 
segunda-feira (29), R$ 98,7 milhões 
em ações diversas de enfrentamento 
à pandemia do novo coronavírus no 
Estado.

As ações incluem compra de equi-
pamentos, medicamentos, materiais 
médicos e insumos para a manuten-
ção e abertura de novos leitos de inter-
nação e aquisição de testes.

De acordo com o governo, foram 
R$ 41,5 milhões aplicados em con-
tratação de 20 leitos de UTI e 20 de 
enfermaria por 180 dias com a Liga 
Norte Rio Grandense (R$ 21,5 mi-
lhões); contratação para gestão de 30 
leitos de UTI a serem instalados no 
Hospital João Machado (20 leitos) e 
Hospital Regional Alfredo Mesquita 
Filho (10 leitos), por 6 meses, com o 
Instituto Jurídico Para Efetivação da 
Cidadania e Saúde - Avante Social (R$ 
10,5 milhões); contratação para gestão 

de 5 leitos de UTI adulto e 10 leitos 
de retaguarda de enfermaria, por 6 
meses, com o Natal Hospital Center 
S/A (R$ 4,9 milhões); contratação de 
locação de equipamentos médicos e 
fornecimento de acessórios e insumos 

para implantar 10 leitos de UTI com 
fornecimento de serviços de RH (en-
fermeiros e técnicos de enfermagem) 
para o Hospital da PM com a empresa 
MA Engenharia Clínica e Hospitalar 
(R$ 2,7 milhões); e contratação emer-
gencial para incremento de leitos de 
UTI pela Associação de Proteção à 
Maternidade e a Infância de Mossoró 
– Apamim (R$ 1,9 milhão).

Outros R$ 57,2 milhões foram in-
vestidos em contratação de pessoal 
temporário da área da saúde (R$ 19 
milhões); compra de EPI (R$ 12,4 mi-
lhões); compra de material médico 
hospitalar e laboratorial, medicamen-
tos e material de limpeza (R$ 10,1 
milhões); aquisição de equipamentos 
hospitalares e laboratoriais (R$ 8,7 mi-
lhões); transferências para as prefeitu-
ras (R$ 3,6 milhões); plantões médicos  
(R$ 3,4 milhões); contratação de servi-
ços de manutenção de equipamentos 
hospitalares (R$ 2,1 milhões); e contra-
tação de mão de obra terceirizada (R$ 
372 mil). 

Governadora do RN, Fátima Bezerra

Gestão Fátima já investiu quase
R$ 100 milhões contra a Covid-19

SAÚDE

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

JOÃO GILBERTO / ALRN
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Houve um tempo, décadas 
atrás, em que os turistas 
vinham da Europa direta-

mente para a Pipa, usando Natal 
como uma mera escala. Não que 
a capital potiguar não fosse inte-
ressante, mas o distrito de Tibau 
do Sul já tinha um prestígio inter-
nacional consolidado.

Foi essa uma das razões que fez 
o empresário pernambucano Lula 
Vasconcelos deixar tudo de lado 
para viver e empreender em Pipa, 
em 1989. De lá para cá, cultivou 
num portfólio invejável de empre-
endimentos imobiliários, tornan-
do-se mais do que um empresário, 
um ilustre morador de uma das 
praias mais famosas do Brasil.

Com a pandemia do novo 
coronavírus, mesmo com poucas 
contaminações pela doença e ape-
nas um óbito relacionado a ela nos 
últimos três meses, o destino busca 
se reorganizar para o futuro. Nesta 
entrevista exclusiva ao Agora RN, 
Lula abre as dificuldades e diz que 
Pipa tem tudo para dar certo, se 
mudar a sua própria mentalidade 
empreendedora. 

 AGORA RN – Desde que esco-
lheu Pipa para se estabelecer como 
empresário, em 1989, o senhor teve 
de vencer muitos desafios. Como 
qualificaria este da pandemia do 
coronavírus?

LULA VASCONCELOS – Para 
começar, Pipa nunca viveu crises, 
e sim ciclos de oportunidades. 
Pipa continua sendo um lugar de 
oportunidades, a despeito da má 
gestão do poder público. Temos 
um prefeito claudicante (Modesto 
Macedo, do município de Tibau do 
Sul) e um Governo do Estado des-
preparado. No entanto, Pipa nun-
ca viveu ou dependeu da gestão 
pública para ser o que é. Todos os 
investimentos e negócios celebra-
dos aqui se deram por conta e risco 
de seus empreendedores. De sorte 
que vejo agora, com a pandemia, 
uma oportunidade de corrigirmos 
os erros do destino. Uma gestão 
e uma unidade de gestão neste 
momento seria fundamental, mas 
não há.  Teremos que nos adaptar 
a essa disfunção.

PIPA TEM TUDO PARA SAIR 
MELHOR DA PANDEMIA, 
APOSTA EMPRESÁRIO

 AGORA RN – Em que medida, 
em sua opinião, Pipa pode sair 
bem dessa crise sanitária?

LV – Sendo um destino voltado 
a públicos bem específicos. Sabe-
mos que, por suas caraterísticas 
geográficas, Pipa não resiste a um 
turismo de massa. Para que isso 
pudesse ocorrer, seriam necessá-
rias gestões públicas eficientes em 
todas as áreas. Do saneamento 
básico ao sistema viário e de con-
trole de acesso às praias.  Enfim, 
um estudo de capacidade que pu-
desse ser gerenciado de cada praia 
e da estrutura da cidade como um 
todo. Infelizmente, não temos isso. 
Nosso caminho, portanto, é outro.

 AGORA RN – Então, os pro-
blemas de Pipa não estão propria-
mente na pandemia?

LV – A pandemia é importante 
por se tratar de um evento global, 
com reflexos sobre todas as eco-
nomias mundiais, mas a nossa 
maior pandemia aqui e agora é a 
de gestão. Basta ver que, até hoje, 
registramos oficialmente pouco 
mais de 60 casos do novo corona-
vírus e nenhuma morte compro-
vada. Aliás, atribuíram um óbito 
a uma velhinha de quase 90 anos, 
com um histórico de vida muito 
sofrido, que tinha problemas res-
piratórios. Três meses depois do 
fechamento de tudo, falou-se na 
volta às atividades normais, o que 
não aconteceu. Quem preparou 
sua logística, comprando merca-

dorias perecíveis para equipar seus 
hotéis e restaurantes, perdeu tudo. 
Ou seja, por falta de gestão, fica-
mos dois meses fechados sem um 
único caso oficial. Se formos es-
perar que não haja mais casos em 
lugar nenhum para abrir Pipa ou 
para quando houver uma vacina, 
será tarde demais para um destino 
internacional como o nosso.

AGORA RN – Mas em que me-
dida, em sua opinião, o vírus pode 
ser uma oportunidade?

LV – É claro que foi uma catás-
trofe de dimensões avassaladoras. 
No entanto, se não entendermos 
esse evento como uma forma de 
crescer, a partir de uma gestão 
estratégica, podemos todos voltar 

para casa e dar tudo por perdi-
do. É justamente o que não pode 
acontecer. Especialmente, porque 
– como já disse – não precisamos 
de turistas em escala industrial. 
podemos perfeitamente nos apri-
morar num segmento, aliás, para o 
qual sempre fomos vocacionados, 
os casais e famílias em busca de 
experiências realmente gratifican-
tes. Foi esse conceito que sempre 
vendeu Pipa para o mundo.

AGORA RN – Houve uma época 
em que Pipa tinha o metro quadra-
do mais caro e disputado do Esta-
do. Hoje, como está o destino nesse 
quesito?

LV – Eu diria que ainda têm 
imóveis caros. A avenida Baía dos 
Golfinhos, por exemplo, continua 
com seu metro quadrado muito 
valorizado, tão alto quanto os me-
lhores locais da capital, de Mossoró 
ou de Parnamirim. Só que, nesse 
trecho, hoje, não há nada absolu-
tamente à venda. Fui o primeiro 
empresário de Pipa a empreender 
numa escala maior. Já chegamos 
a ter 15 imobiliárias aqui. Hoje, se 
temos três ou quatro, é um reflexo 
do que vivemos hoje, mas isto in-
flui diretamente da desvalorização 
imobiliária, pelo contrário.

AGORA RN – Como assim?  
LV – Pipa sempre viveu de 

ciclos. Quem não tem visão es-
tratégica não consegue perceber 
isso. Já tivemos o dos pequenos 

apartamentos que já renderam 
um metro quadrado de R$ 10 mil. 
Imagino que, nessa época, esse 
valor regulasse ou fosse até maior 
do que em Natal. Hoje, os preços 
continuam dentro de patamares 
elevados. Como nas áreas nobres 
não há ofertas, quem quiser com-
prar terá que atingir o preço pedi-
do. É a lei da oferta e da procura em 
Pipa, com ou sem crise. Em áreas 
menos nobres, há uma boa oferta 
de apartamentos. Já o mesmo não 
acontece com casas. Como o desti-
no é muito bom, sempre há pesso-
as interessadas em usufruir dele ou 
usá-lo para ganhar dinheiro junto 
às plataformas imobiliárias.

 AGORA RN – Por falar nisso, 
como estão os grandes empreendi-
mentos de Pipa?

LV – As empresas que vêm pa-
ra Pipa com a intenção de desen-
volver um projeto sem estar am-
bientada com o destino, só com a 
visão urbana e sem nenhum com-
promisso com o lugar, podem até 
ganhar dinheiro, mas precisarão 
entender melhor o que representa 
há décadas uma praia como a de 
Pipa. Diferentemente de outras, do 
litoral norte ou do sul, não vivemos 
de temporada. Aqui há um intenso 
movimento o ano todo. E isso, por 
si só, já nos coloca num patamar 
diferenciado. Aqui, as pessoas não 
desfrutam de uma casa de praia, 
mas têm o privilégio de desfrutar 
de um ambiente paradisíaco, que 
tem vida própria, uma história, 
natureza exuberante, praias espe-
taculares, vida noturna intensa, 
ótimos restaurantes e uma con-
vivência excelente. É isso que nos 
coloca entre os grandes destinos 
do mundo.

AGORA RN – Os empresários 
locais têm se mobilizado para de-
bater sobre as consequências da 
pandemia ou estão isolados espe-
rando a chuva passar?

LV – Infelizmente, o que te-
mos em Pipa – e eu me incluo 
nisso – são empreendedores, e 
não empresários. A diferença está 
na visão estratégia, visão de longo 
prazo e responsabilidade social. 
Em vez disso, o que temos aqui são 
pseudoassociações, que defendem 
interesses medíocres representa-
dos por seus líderes. Como se não 
bastasse, são pouquíssimas asso-
ciações e as pessoas que as lideram 
sempre puxam a brasa para sua 
sardinha, sem a visão do todo. Mas 
isso passa. Estou aqui desde 1989 e 
muitos prefeitos e empresários já 
passaram. Eu continuo por aqui.

AGORA RN – Como o senhor vê 
o futuro de Pipa a partir de agora?

LV – Eu vejo como um futuro 
muito interessante. Só basta ajus-
tarmos nossas estratégias, o nosso 
marketing. Precisamos pensar o 
que queremos para nós como so-
ciedade antes de nos definirmos 
como vendedores de serviços de 
turismo. Como ter longevidade 
com um destino que tem limita-
ções ambientais de utilização? 
Como manter esse meio ambiente 
preservado para gerar ainda mais 
atrativos? São questões atuais que 
precisam ser respondidas.

ENTREVISTA | Para Lula Vasconcelos, um tradicional 
empresário do mercado imobiliário local, tudo agora é uma 
questão de afinar o discurso e buscar uma vocação que seja 
exclusiva à altura de um destino de prestígio internacional

Se formos esperar que não 
haja mais casos em lugar 
nenhum para abrir Pipa ou 
para quando houver uma 
vacina, será tarde demais 
para um destino internacional 
como o nosso”

“
LULA VASCONCELOS
EMPRESÁRIO

CEDIDA
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Pelo menos 300 pacientes com o 
novo coronavírus já receberam 
alta dos hospitais administra-

dos pela Prefeitura, sendo 100 do 
Hospital Municipal de Natal e 200 do 
Hospital de Campanha de Natal.

Após 26 dias de internação, a apo-
sentada Maria José Gomes, de 74 anos, 
recebeu alta hospitalar do hospital de 
campanha na noite de segunda-feira 
(29). Foi a 200ª alta.

Além do tradicional corredor de 
palmas, formado por profissionais de 
saúde, a despedida da paciente con-
tou com a presença do prefeito Álvaro 
Dias e do secretário municipal de Saú-
de, George Antunes. “Maria José não 
precisou de UTI e, hoje, a devolvemos 
a seu cotidiano”, afirmou o prefeito, 
parabenizando Dona Maria pela vitó-
ria contra a doença.

Já a equipe do Hospital Munici-
pal de Natal comemorou a 100ª alta 
hospitalar da unidade com pacientes 
acometidos pelo coronavírus nesta 
terça-feira (30). Rosineide Arruda 
Pessoa, de 54 anos, residente na Praia 
do Meio, em Natal, hipertensa, testou 
positivo para a Covid-19 no dia 18 de 
junho e venceu a doença.

A paciente não precisou de UTI e 
ficou internada durante 10 dias. “Em 
meio às lutas diárias que vivenciamos 
no enfrentamento desta doença nova, 
que tem mexido conosco de tantas 
formas, devolver os pacientes às suas 
famílias é uma alegria imensa. Uma feli-
cidade que merece ser compartilhada”, 

comemora a médica infectologista Sâ-
mia de Azevedo, destacando que a vol-
ta para casa de quem se internou enche 
de entusiasmo todos os que estão na li-
nha de frente para deter o coronavírus.

“Nós que trabalhamos na Se-
cretaria Municipal de Saúde de 
Natal ficamos felizes em saber que 

Rosineide teve toda assistência ne-
cessária para sua recuperação. Pri-
meiramente, ela foi atendida na UBS 
de Brasília Teimosa com suspeita de 
chikungunya. Após dois dias, os sin-
tomas não desapareceram. Então, 
ela procurou o Hospital dos Pesca-
dores, onde testou positivo para a 
Covid-19, e foi transferida para o 
HMN, permanecendo internada por 
10 dias. O que desejamos para Rosi-
neide e sua família? Saúde”, festeja o 
secretário George Antunes.

O tatuador Romenis Júlio, de 32 
anos, filho de Rosineide, relatou que a 
mãe procurou o atendimento médico 
por estar sentindo febre, dor de ca-
beça e manchas vermelhas no corpo. 
“Rezamos muito, pedimos a Deus por 
sua recuperação, fizemos corrente de 
orações. A parte mais sofrida é o isola-
mento. Por ser uma doença contagio-
sa, não é permitido acompanhante. A 
gente fazia videochamada duas vezes 
por dia. Só assim conseguíamos levar 
ânimo para ela se alimentar e para 
nossa família. Não poder abraçar, dar 
um beijo, não ter o contato direto com 
minha mãe, foi difícil, ainda mais para 
mim que só tenho ela”, relatou.

Hospitais da Prefeitura 
já deram alta a 300 pacientes
CORONAVÍRUS | Além do tradicional corredor de palmas, formado por profissionais de saúde que atuam no local, despedida de paciente no 
hospital de campanha na última segunda-feira (29)contou com a presença do prefeito Álvaro Dias e do secretário de Saúde, George Antunes

Profissionais de saúde e familiares comemoram alta no Hospital Municipal de Natal ontem

A Mesa Diretora da Câmara Mu-
nicipal de Natal decidiu pror-
rogar a suspensão de todas 

as atividades presenciais legislativas 
e administrativas. A Casa ficará sob 
o regime diferenciado até o dia 15 
de julho. O ato, publicado no Diário 
Oficial do Município desta terça-fei-
ra (30), entra em vigor a partir desta 
quarta-feira (1º) e se soma às medi-
das do legislativo natalense em apoio 
ao combate à propagação do novo 
coronavírus no Rio Grande do Norte.

Mesmo com a suspensão das ati-
vidades presenciais desde o dia 19 de 
março, os trabalhos da Câmara de Na-
tal continuam acontecendo de forma 
virtual. O presidente da Casa, vereador 
Paulinho Freire (PDT), ressalta que, ao 
longo dos últimos meses, os parlamen-
tares têm se dedicado prioritariamente 
a projetos e ações em apoio à gestão 
municipal e aos natalenses no comba-
te ao novo coronavírus.

“Além da devolução recente de cer-

ca de R$ 1 milhão à Prefeitura para au-
xiliar no enfrentamento da pandemia, 
também aprovamos vários projetos 
importantes para ajudar à população 
neste período difícil e criamos uma 
Comissão Especial de Fiscalização 

dos Atos do Executivo no combate ao 
vírus. Vamos continuar o nosso traba-
lho com responsabilidade e celeridade 
no andamento de projetos em benefí-
cio do povo de Natal”,  disse Paulinho 
Freire.

Presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire (PDT), comanda sessão por videoconferência

Câmara Municipal de
Natal prorroga suspensão
de atividades até 15 de julho

LEGISLATIVO

JOÃO GILBERTO / ALRN

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte vai re-
tomar nesta quarta-feira (1º) 

as discussões em torno da Reforma 
da Previdência Estadual. Três meses 
após paralisar as atividades, a comis-
são especial formada para debater o 
tema voltará a se reunir às 15h, por 
videoconferência, sob a presidência do 
deputado George Soares (PL), líder do 
governo Fátima Bezerra na Casa.

Já na reunião desta quarta, o de-
putado Raimundo Fernandes (PSDB), 
relator da reforma, deverá apresentar 
seu parecer. A expectativa é que, logo 
em seguida, os deputados votem o 
texto. Depois disso, restará apenas o 
posicionamento do plenário, onde a 
reforma precisará de 15 votos para ser 
aprovada – em dois turnos.

As contas da Previdência Estadual 
fecharam o primeiro quadrimestre de 
2020 com um déficit financeiro de R$ 
710,7 milhões. O rombo registrado nos 
quatro primeiros meses deste ano é 
40% maior do que o do mesmo período 
do ano passado. Entre janeiro e abril de 
2019, o déficit foi de R$ 506,8 milhões.

Além de corrigir parte do déficit 

previdenciário, a reforma tem o obje-
tivo de atender a uma determinação 
do Governo Federal, que deu até 31 de 
julho para que estados e municípios 
com regime próprios de aposentado-
rias e pensões revisassem as regras 
para se adequar à Emenda Constitu-
cional 103. Sem isso, o Estado pode 
deixar de receber verbas federais.

Líder do governo na AL, George Soares (PL)

Três meses depois, Assembleia 
Legislativa do RN volta a discutir
reforma da Previdência Estadual

FINANÇAS

ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL

A vereadora de Parnamirim 
Professora Nilda (PSL) defendeu 
nesta terça-feira (30) que o Cen-
tro de Saúde Suzete Cavalcanti, 
em Nova Parnamirim, funcione 
como uma unidade de pronto 
atendimento 24 horas pelo menos 
durante a pandemia do novo co-
ronavírus.

A solicitação foi direcionada 
ao prefeito Rosano Taveira, já que 
a unidade de saúde é administra-
da pelo Município. “O foco, neste 
momento de pandemia, é união 
de esforços  para salvar vidas”, 
escreveu a vereadora, em uma pu-
blicação nas redes sociais.

O Centro de Saúde Suzete 
Cavalcanti funciona das 7h às 
19h, incluindo fins de semana. De 
acordo com Nilda, entretanto, o 
horário é insuficiente. A abertura 
da unidade de forma ininterrupta, 
ela diz, ajudaria a desafogar a Uni-
dade de Pronto Atendimento No-
va Esperança, a única da cidade.

PARNAMIRIM

VEREADORA PEDE QUE 
NOVA PARNAMIRIM 
TENHA UNIDADE DE 
SAÚDE 24 HORAS
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Edital De Citação Com O Prazo De 20 (Vinte) Dias O Doutor José Conrado Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, 
Estado do Rio Grande do Norte, FAZ SABER , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos 
autos de nº 0830261-90.2015.8.20.5001, Procedimento Comum Cível (7), em que é Autor Banco Do Brasil S/A e Réu CT3 Comercio E 
Importacao Ltda - Epp e outros, que pelo presente Edital, Cita CT3 Comercio E Importacao Ltda - EPP CNPJ: 12.305.543/0001-04 e Glicério 
Manoel De Moura Neto CPF: 465.331.414-49, tendo como último endereço conhecido na Rua Adauto Câmara, 1298, ou 601, Barro 
Vermelho, Natal - RN - CEP: 59030-570, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação 
processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à 
Defensoria Pública do Estado. E para que chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar 
de costume desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 15 de abril de 2020. K-30/06e01/07

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020 
OBJETO: Aquisição, em caráter emergencial, de insumos para atender as demandas decorrentes da 
pandemia do convid-19 e demais síndromes respiratórias graves, no âmbito do Município de Tangará/RN, 
conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital da Licitação – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 008/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 016/2020-GP, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, visando à realização do objeto acima em epígrafe, 
conforme descrito no Edital e seus Anexos, devendo ser observadas as seguintes disposições: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 02/07/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 07/07/2020. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 07/07/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 14h00min do dia 07/07/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília 
(DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará 
disponível para consulta e retirada de cópia, a partir do dia 02/07/2020, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua 
Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a 
sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 30 de junho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 007/2020 – SIN

PROCESSO Nº 12510012.000322/2020-55

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 realizará Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
Nº 007/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço unitário, objetivando a 
contratação de empresa para obra “CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A EXECUÇÃO DE 131 
UNIDADES HABITACIONAIS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 45M², BEM COMO A INFRAESTRUTURA 
DO ENTORNO DAS REFERIDAS UNIDADES, ITENS INTEGRANTES DA REPACTUAÇÃO DO 
PROGRAMA PRÓ-MORADIA, A SEREM DIVIDIDAS ENTRE OS SEGUINTES MUNICÍPIOS, COM SUAS 
RESPECTIVAS QUANTIDADES, CONFORME CONTRATO CENTRAL – CR Nº 0163817-93/2005”, 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 30 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, 26 de junho de 2020
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 013/2020, realizada em 22/06/2020, a saber: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI´S – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADAS AS 
AÇÕES PREVENTIVAS E COMBATIVAS À CORONA VÍRUS (COVID-19). Empresa - CIRURGICA 
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI- CNPJ: 29.426.310/0001-54, saiu vencedora no item: 2; totalizando 
o valor de R$ 100,00 (cem reais). Empresa - PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP- 
CNPJ: 09.109.547/0001-02, saiu vencedora nos itens: 1, 3; totalizando o valor de R$ 15.290,00 (quinze 
mil, duzentos e noventa reais). Empresa - RAMON F DE OLIVEIRA- CNPJ: 32.759.332/0001-40, saiu 
vencedora no item: 4; totalizando o valor de R$ 1.794,00 (mil, setecentos e noventa e quatro reais).

Jardim do Seridó/RN, em 30 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
RESULTADOS DEFINITIVOS DE RECURSO ADMINISTRATIVO, DEFINITIVO DE HABILITAÇÃO E AVISO DE 

ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após parecer da Assessoria Jurídica, devidamente ratificado pelo Exmo. Sr. Prefeito, decide pelo Princípio de 
Razoabilidade, dar provimento ao recurso impetrado pela empresa Agreste Construtora e Comércio Ltda, inscrita 
no CNPJ 12.072.392/0001-83, tornando-o a mesma devidamente habilitada na 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 – Lote 01, bem como realizar os serviços de tapa buracos, no distrito de Zumbi e também na 
sede deste Município de Rio do Fogo/RN – Lote 02, passando o resultado de habilitação definitiva a ter o seguinte 
resultado : Empresa Considerada Inabilitada : José Luiz da Silva Andrade ME, inscrita no CNPJ 
24.621.931/0001-75, por não apresentar Garantia da Proposta, descumprindo o sub item 4.4.5.1 do item 4.4.5 – Da 
Garantia da Proposta; Empresas Consideradas Habilitadas : Agreste e Construtora e Comércio Ltda, inscrita 
no CNPJ 12.072.392/0001-83, LT Construção de Edificios Eireli, inscrita no CNPJ 34.808.943/0001-67, Ágil 
Construções, Comércio e Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ 19.657.875/0001-99, Pelicano Comércio, 
Construções e Serviços Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-57, G S C Contrutora e Serviços Ltda 
EPP, inscrita no CNPJ 14.055.950/0001-28, A.D. Empreendimentos & Construções Ltda, inscrita no CNPJ 
23.466.869/0001-21 e IM ENGENHARIA LTDA. Fica desde já fica aprazada a abertura dos envelopes de propostas 
de preços das empresas consideradas Habilitadas para o próximo dia 07/07/2020, às 10:00 horas. 

Rio do Fogo/RN, 30 de junho de 2020 
Dário Xavier da Cruz -  Presidente da Comissão de Licitação 

 

PERIGO |  No bairro do Alecrim, coração do comércio popular da capital potiguar, o cenário foi de ruas 
lotadas durante todo o dia. Atividades comerciais da cidade foram retomadas após 105 dias paralisação

Ruas lotadas, filas, transporte 
público lotado e descumpri-
mento das regras de distancia-

mento social marcaram a reabertura 
das atividades comerciais de Natal 
nesta terça-feira (30), primeiro dia 
útil da retomada da economia após 
105 de paralisação em decorrência 
das ações de controle da pandemia 
do novo coronavírus.

No bairro do Alecrim, coração do 
comércio popular de Natal, o cenário 
foi de ruas lotadas durante todo o 
dia. As imagens do fotojornalista do 
Agora RN, José Aldenir, mostram que 
a população aparentava despreocu-
pação com a Covid-19.

Durante todo o dia, equipes da 
Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros e Procon fiscalizavam a 
abertura das atividades comerciais no 
bairro. Neste primeiro dia de abertu-
ra, o município permitiu a retomada 
de atividades de informação, comuni-
cação e recursos humanos, salões de 
beleza e barbearias, além de estabele-
cimentos com até 300 metros quadra-
dos e que tenham “porta para a rua”.

Entre as regras obrigatórias, as 
empresas tinham que garantir dis-
tanciamento entre as pessoas de cin-
co metros, não permitir a entrada de 
pessoas sem máscaras, disponibili-
zar de pontos com dispensadores de 
álcool em gel 70%, entre outras ações 

sanitárias. 
Para as lojas de roupas, as regras 

proibiam o uso de provador, para evi-
tar que os clientes vistam ou provem 
as roupas e acessórios.

Apesar das regras sanitárias, com 
as ruas lotadas, a população descum-
pria as regras de distanciamento. 
Além disso, parte das pessoas usava a 
máscara de forma errada, sem cobrir 
as áreas da boca e do nariz.  

A retomada das atividades eco-
nômicas, após mais de 100 dias, faz 
parte do plano de retomada das 
atividades produtivas anunciado 
pela Prefeitura na última segunda-

-feira (29). 
A segunda etapa de reabertura 

do comércio em Natal está prevista 
para acontecer dia 07 de julho. Se-
rão abertas as comércio de móveis, 
eletrodomésticos, colchões, lojas de 
departamento e magazines não lo-
calizados dentro de shopping centers 
ou centros comerciais, entre outras 
atividades.

Até a segunda-feira (29), segun-
do dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), Natal regis-
trava 11.357 casos confirmados de 
Covid-19 e 416 mortes causadas em 
decorrência da infecção viral.

Até a segunda-feira (29),  Natal registrava 416 mortes causadas pela infecção da Covid-19

Primeiro dia útil do comércio aberto 
em Natal tem filas e aglomerações

O Rio Grande do Norte inicia 
nesta quarta-feira 1º de julho 
a flexibilização do isolamento 

social. “Esses indicadores orientam a 
retomada gradual e segura das ativida-
des após mais de 100 dias do primeiro 
decreto com as medidas de proteção 
no enfrentamento ao novo coronaví-
rus”, afirmou a governadora Fátima 
Bezerra.

O Governo vai fiscalizar o cum-
primento das normas e protocolos sa-
nitários pelas empresas na realização 
de suas atividades e dará todo suporte 
através dos órgãos da segurança públi-
ca, do Procon Estadual e da Vigilância 
Sanitária às prefeituras que devem so-
mar nesta fiscalização. Os municípios 
com mais de 15 mil habitantes devem 
definir horários para o funcionamento 
do comércio e do transporte público. 
A governadora alertou que as medi-
das restritivas continuam valendo. 
“Carreatas, passeatas, manifestações 
que gerem aglomerações continuam 
proibidas e o governo será rigoroso na 
fiscalização”, disse.

Fátima Bezerra ressaltou que o 

momento não é de liberação geral. O 
plano que começará a ser executado 
estabelece a retomada gradual das 
atividades e precisa contar com o com-
prometimento dos empresários, traba-
lhadores e poderes para que as normas 
de sanitárias e de distanciamento 
social sejam cumpridas. “Precisamos 
manter o esforço concentrado, através 

do Pacto pela Vida, para que possamos 
dar este passo de retorno às atividades 
com segurança. Ainda não vivemos 
tempos de normalidade. A situação re-
quer cautela e há a necessidade impe-
riosa de mantermos o distanciamento 
e o isolamento social associados ao 
uso obrigatório da máscara”, reforçou 
governadora.

Municípios com mais de 15 mil habitantes devem definir horários para o comércio

RN inicia a flexibilização da 
economia nesta quarta-feira

RETOMADA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



8 | | QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2020 Cidades

TV TROPICAL

O ginásio Nélio Dias, na zona Nor-
te de Natal, vai abrigar ainda 
esta semana um centro de pro-

filaxia e tratamento para a Covid-19. 
Segundo o prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), que também é médico, 
a proposta é a de distribuir no local a 
ivermectina, um medicamento anti-
parasitário, como medida profilática 
contra doença. No entanto, não há 
comprovação científica sobre a eficá-
cia do fármaco contra a infecção do 
novo coronavírus.

“Vamos iniciar um trabalho de 
distribuição em massa da Ivermectina, 
com todo o acompanhamento médico 
necessário. Está comprovado que esse 
medicamento é eficaz na prevenção do 
coronavírus e vamos usar essa arma 
em nosso favor para vencer a guerra 
contra essa pandemia”, explicou Álva-
ro Dias, em publicação no Twitter.

A criação do centro de profilaxia 
foi aprovada pelo Comitê Científico 
de combate à Covid-19 Município. O 
colegiado é formado por representan-
tes da classe médica da capital. Após 
anuência dos especialistas, em reunião 
que ocorreu no último domingo (28), a 
prefeitura municipal decidiu adotar a 
ivermectina como medida profilática 
contra a doença viral.

Segundo o titular da Secretaria 
Municipal de Saúde, George Antunes, 

serão adquiridos 1 milhão de compri-
midos de ivermectina. O fármaco será 
distribuído no centro de tratamento 
do Ginásio Nélio Dias e nas unidades 
básicas de saúde. A distribuição, ainda 
de acordo com o município, será feita 
mediante prescrição médica.

O infectologista e imunologista po-
tiguar Fernando Suassuna, entretanto, 
é um dos entusiastas do uso da iver-
mectina. De acordo com o médico, que 
vem a estudando há alguns meses, em 
laboratório, a medicação, em até 48h, 
“consegue eliminar 97% dos vírus den-
tro das células e 94% no sobrenadante 
das células. Seria uma ação efetiva e 
rápida”, comentou.

No entanto, apesar do uso do me-
dicamento já ocorrer em diversas par-
tes do Brasil no controle da Covid-19, 
a ivermectina não tem comprovação 
científica de eficácia contra o corona-
vírus. Até o momento, um dos poucos 
estudos relacionados com o fármaco 
foi  produzido em abril pelo Biome-
dicine Discovery Institute (BDI) da 
Monash University, em Melbourne, na 
Austrália. A análise mostrou que a dro-
ga tem atividade antiviral contra o ví-
rus causador da Covid-19. No entanto, 
as pesquisas preliminares foram feitas 
apenas “in vitro”, em análises labora-
toriais, sem a promoçao de testes em 
seres humanos.

Além disso, os pesquisadores aus-
tralianos apontam que o medicamento 
não deve ser usado em seres humanos 
para combater a Covid-19 sem testes 
clínicos.  “O potencial uso da ivermec-
tina no combate da Covid-19 continua 
sem comprovação. A utilização depen-
de dos resultados de testes pré-clínicos 
e ensaios clínicos para o progresso dos 
trabalhos”, detalhou a pesquisa.

Segundo informações da Liga 
Acadêmica de Medicina Tropical e 
Infectologia da Universidade Federal 
da Paraíba (Lamti-UFPB), para inibir a 

replicação do coronavírus, nas análises 
laboratoriais, a concentração plasmá-
tica do medicamento precisa de 2,2 
mil nanogramas por mililitro (ng/ml). 
A instituição aponta, no entanto, que 
dois comprimidos de ivermectina têm 
apenas 25 ng/ml. 

Desta forma, segundo o compara-
tivo feito pelos pesquisadores paraiba-
nos, para conseguir impedir o contágio, 
o indivíduo teria de ingerir 176 compri-
midos de ivermectina. “Essa posologia 
seria inantingível. Sem contar que 98% 
da dose administrada de ivermectina é 

excretada pelas fezes sem sofrer absor-
ção”, aponta a Lamti-UFPB.

O médico infectologista Alexandre 
Motta, que atua no Hospital Giselda 
Trigueiro, unidade de referência para 
o atendimento de pacientes com a Co-
vid-19 no Estado, também condena o 
uso profilático do medicamento em pa-
cientes acometidos com infecção do no-
vo coronavírus. “Desperdício de recursos 
públicos de algo sem comprovação cien-
tífica que vai gerar nas pessoas uma falsa 
sensação de proteção e uma elevação 
dos níveis de contaminação”, pontuou.

Segundo a bula do medicamento, a 
droga não pode ser usada por pessoas 
que sejam alérgicas (ou tenham co-
nhecimento de que alguém da família 
tenham tido reação semelhante) ao 
seu princípio ativo ou a qualquer ou-
tro componente de sua fórmula. Além 
disso, alguns indivíduos podem sofrer 
com diarreia, náuseas, dor abdominal, 
falta de apetite, entre outros.

Procurada pela Agora RN, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aponta que a ivermectina está 
registrada apenas para o combate de 
infecções causadas por parasitas. So-
bre a prescrição para a Covid-19, o ór-
gão informa que a utilização não está 
registrada contra essa doença, sendo, 
desta forma, não reconhecida pela 
agência como eficaz contra ela.

RN passa a marca de 1 mil mortes pelo 
novo coronavírus; Brasil soma 59 mil

Natal vai distribuir medicamento sem 
comprovação científica contra a Covid-19
MEDICAÇÃO | Proposta é a de adotar a ivermectina, um antiparasitário, como medida profilática contra doença, porém  sem comprovação científica sobre a eficácia contra a infecção do 
novo coronavírus; Prefeitura do Natal anunciou a distribuição de mais de 1 milhão de compridos do remédio nas unidades básicas de saúde do município e em Centro de Profilaxia

Álvaro Dias anunciou a distribuição de mais de 1 milhão de comprimidos de ivermectina 

O Rio Grande do Norte ultrapas-
sou  a marca de 1 mil mortes 
por Covid-19. Segundo os dados 

da Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap), divulgados nesta terça-feira 
(30), o Estado contabiliza 1.034 óbitos 
em decorrência da infecção. 

O secretário adjunto da Saúde 
Pública, Petrônio Spinelli, confirma 
que há no Rio Grande do Norte que há 
30.010 casos confirmados de Covid-19. 
Ele revelou ainda que há  167 óbitos em 
investigação.

Há nos hospitais das redes públicas 
e privadas 731 pessoas internadas, sendo 
372 em leitos críticos. A taxa de ocupação 
geral é de 93,7% de leitos críticos, sendo 
que no Oeste (Mossoró) e em Guamaré 
este índice chega a 100%. O percentual 
continua próximo da totalidade em Na-
tal (97,3%), mas reduz em Caicó (79,3%) e 

em Pau dos Ferros (63%).
Na fila de regulação, 30 pacientes 

esperam leitos de UTI e há 10 vagas 
disponíveis. “A população precisa en-
tender que as condições que fizeram a 
melhoria ainda tímida da pressão por 
leitos e redução da taxa de transmis-
sibilidade do vírus só podem ser sus-
tentadas se o isolamento for mantido. 
A responsabilidade é de todos”, disse 
Spinelli.

Segundo o Governo do Estado, já 
foram disponibilizados 415 leitos exclu-
sivos para tratamento da doença. São 
214 UTIs e 201 leitos clínicos em todo 
o Estado. Nos últimos 15 dias foram 
instalados mais 42 leitos de UTIs na 
rede estadual e nos próximos dias serão 
abertos mais 67, sendo 15 no Hospital 
João Machado, 10 no Hospital Walfredo 
Gurgel, mais 10 em Macaíba, outras 10 

em Assu, 5 em João Câmara, mais 5 em 
Currais Novos, 5 em Santo Antônio, 5 
em São Gonçalo e 2 em Caicó.

No Brasil, segundo país do mundo 

com mais contaminados e mortos pelo 
novo coronavírus, foram registradas 
1.271 novas mortes e mais 37 997 casos 
confirmados de infecção em 24 horas, 

segundo dados do levantamento reali-
zado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, 
Folha e UOL junto às secretarias esta-
duais de Saúde. No total, 59.656 bra-
sileiros já perderam a vida por causa 
da covid-19 e 1.408.485 pessoas foram 
infectadas. O País contabilizou mais de 
100 mil novos casos em apenas quatro 
dias.

O País é o segundo do mundo com 
maior número de casos e mortes devi-
do ao vírus, atrás apenas dos Estados 
Unidos, que possuem cerca de 2,6 mi-
lhões de infecções confirmadas e 127 
mil óbitos, de acordo com a Universi-
dade Johns Hopkins.

 São Paulo tem 14.763 óbitos pela 
covid-19, sendo 365 registrados tam-
bém nas últimas 24 horas. O Rio de Ja-
neiro somou nesta terça 10.080 mortos 
pela doença.

Rio Grande do Norte ultrapassou a marca de 30 mil casos confirmados de Covid-19

REGISTRO

SILVIO ÁVILA / AFP
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A governadora Fátima Bezerra 
anunciou nesta terça-feira (30) 
que as aulas presenciais no Rio 

Grande do Norte podem ser retomadas 
no dia 14 de agosto. As aulas estão sus-
pensas desde 18 de março por causa da 
pandemia do coronavírus.

Em entrevista ao Bom Dia RN, da 
Inter TV Cabugi, Fátima afirmou que a 
retomada das aulas presenciais “passa 
por uma série de medidas porque tem 
que se dar de maneira muito segura” e 
que a data ainda é um indicativo e não 
está definida.

“Temos uma grande preocupação 
do ponto de vista da aprendizagem. A 
maior parte dos alunos da rede pública 
não têm internet, e o Enem tá aí, vai ter 
Enem. Estamos muito preocupados 
com isso e a discussão que está sendo 
feita é para que a gente possa retomar 
as aulas a partir de 14 de agosto”, afir-
mou a gestora.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Educação e Cultura (Seec), a data 
de retomada será confirmada após 
discussão do Comitê Emergencial de 
Combate à Covid-19 da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap). A 
definição sobre a retorno das ativida-
des educacionais será anunciado até o 
final da semana, pois o decreto estadu-
al vigente que suspende as aulas - das 
redes pública e privada - segue até pró-
ximo dia 6.

“AINDA NÃO É TEMPO 
DE NORMALIDADE”

A governadora ainda alertou a 
população que, apesar do início da re-
tomada das atividades econômicas do 
Rio Grande do Norte, ainda “não é tem-
po de normalidade” e é preciso manter 
o distanciamento social. O primeiro 
decreto que suspendeu o funciona-
mento das atividades econômicas por 
causa da pandemia do coronavírus é 
de 20 de março.

A gestora disse ainda que novos 
leitos devem ser abertos ainda esta 
semana para que o Estado chegue à 
taxa de 80% de ocupação. Além disso, 
a governadora afirmou que o Estado 
vai requisitar leitos de hospitais priva-
dos para atendimento no SUS. “Vamos 
requisitar, se necessário, aos hospitais 
privados para que esses leitos que fo-

ram instalados para pacientes da Co-
vid-19 não sejam desmobilizados para 
que a gente possa contratar mais leitos 
da rede privada”, disse.

O decreto de 4 de junho previa 
como condição essencial para a imple-
mentação inicial do plano de retomada 
gradual das atividades econômicas no 
Rio Grande do Norte “que exista desa-
celeração da taxa de transmissibilida-
de da Covid-19 de maneira sustentada 
e a ocupação dos leitos públicos de UTI 
seja inferior a 70%”.

No entanto, de acordo com a go-
vernadora, essa taxa de ocupação de 
leitos agora deve ser de, no mínimo, 
80%. Na manhã desta terça (30) a ocu-
pação era de 87%. “Ainda esta semana 
serão entregues 15 leitos no Hospital 
João Machado para pacientes com Co-
vid-19, o que vai diminuir essa taxa de 
ocupação”, disse a gestora.

Ela ressaltou que a retomada deve 
ser feita seguindo todos os protocolos 
de segurança sanitária que inclui, den-
tre outras coisas, a obrigatoriedade do 
uso da máscara e a disponibilização de 
álcool em gel em todos os estabeleci-
mentos comerciais.

“Nós não queremos ter retrocesso, 
muito pelo contrário, nós queremos 
que essa retomada se dê de forma gra-
dual, segura e para isso o compromisso 
de todos é fundamental. Entender que 
não estamos em tempo de normalida-
de de maneira nenhuma, é tempo de fi-
car em casa, só sair quando realmente 
necessário, e quando sair não esquecer 
do uso da máscara. As empresas têm 
que cumprir fielmente todos os proto-
colos do decreto para que nós tenha-
mos uma retomada com toda a segu-
rança e tranquilidade que a população 
do RN deseja e merece”.

A governadora afirmou que titu-
beará em retroceder na retomada das 
atividades se a taxa de ocupação de 
leitos e a taxa de transmissibilidade da 
Covid-19 aumentarem. “Eu não titu-
bearei, em primeiro lugar, a defesa da 
vida. O emprego a gente corre atrás, a 
aula a gente repõe, mas a vida não tem 
volta de maneira nenhuma”, disse.

Fátima avalia que aulas presenciais 
podem ser retomadas em agosto
RETORNO | Governadora do 
Estado afirmou que retomada 
das aulas no Rio Grande do 
Norte “passa por uma série de 
medidas porque tem que se dar 
de maneira muito segura”

Governadora Fátima Bezerra afirmou que a retomada das aulas passa por “série de medidas porque tem que se dar de maneira muito segura”

O prefeito do Natal, Álvaro 
Dias, prorrogou nesta terça-feira 
(30) a suspensão das aulas na Re-
de Pública Municipal de Ensino de 
Natal até o dia 31 de julho de 2020. 
O decreto  11.987 foi publicado na 
edição extra do Diário Oficial do 
Município desta segunda-feira, 29 
de junho de 2020. De acordo com 
a Prefeitura do Natal, este prazo 
poderá ser revisto a qualquer 
tempo, antecipado ou prorroga-
do. A necessidade de se manter 
a suspensão das aulas dá-se em 
razão da grave crise de saúde pú-
blica decorrente da pandemia da 
Covid-19, reconhecida pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS).  
Considerando o Decreto Munici-
pal nº. 11.923, de 20 de março de 
2020, que declarou estado de cala-
midade pública no Município de 
Natal, e o Decreto de nº 11.967, de 
28 de maio de 2020, que tratou da 
suspensão das aulas, é necessário 
manter o adiamento das ativida-
des escolares.

PREFEITURA PRORROGA 
SUSPENSÃO DAS 
AULAS DA REDE 
MUNICIPAL DE NATAL

Nomeado para o Ministério da 
Educação, o professor Carlos 
Decotelli entregou nesta ter-

ça-feira (30) sua carta de demissão 
ao presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e o pedido foi aceito pelo 
presidente. 

Decotelli teve a nomeação pu-
blicada no Diário Oficial da União 
na última quinta-feira (25), mas não 
chegou a tomar posse, que estava 
marcada para esta terça-feira (30) e já 
havia sido adiada. 

O nomeado para o Ministério da 
Educação havia marcado uma reu-
nião com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) nesta terça, 
mas cancelou sem informar o motivo.

Decotelli teve a nomeação ar-
ticulada pelos ministros militares 
do Planalto. As incoerências no seu 
currículo, no entanto - instituições 
disseram que ele não tinha concluído 
etapas que ele dizia ter concluído - 
deixaram os ministros constrangidos. 
Decotelli chegou a alterar o próprio 
currículo na plataforma Lattes após 
as contestações.

Apesar da perda de apoio, a ala 
militar teme que a pasta volte a um 
nome ideológico, como era o caso dos 
ministros anteriores -Ricardo Vélez 
Rodriguez e Abraham Weintraub.

INCOERÊNCIAS
Bolsonaro anunciou Decotelli 

para a Educação no dia 25 por meio 
de suas redes sociais. Na ocasião, o 
mandatário escreveu que o nomeado 
é “bacharel em Ciências Econômicas 
pela UERJ, Mestre pela FGV, Doutor 
pela Universidade de Rosário, Argen-
tina e Pós-Doutor pela Universidade 
de Wuppertal, na Alemanha”.

A primeira incoerência foi anun-
ciada pelo reitor da Universidade Na-
cional de Rosario, da Argentina, que 
negou que Decotelli tenha obtido o 
título.

Em seguida, a Universidade de 
Wuppertal, na Alemanha, informou 
que Decotelli não possui título, ape-
nas que realizou pesquisa de três me-
ses na instituição. Carlos Decotelli pediu demissão do cargo

Carlos Decotelli deixa Ministério da 
Educação após falhas no currículo

DECISÃO
AGÊNCIA BRASIL

A Pró-Reitoria de Ensino do 
IFRN publicou na segunda-feira (29), 
o Edital nº 16/2020. O documento 
trata do processo seletivo para os 
cursos superiores de graduação, via 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 
e se referem ao 2º semestre de 2020. 
Ao todo são 160 vagas. As inscrições 
– efetuadas exclusivamente pela 
internet, por meio do Portal SiSU – 
estarão abertas no período de 7 de 
julho até as 23 horas e 59 minutos do 
dia 10 de julho. Após a homologação 
da inscrição, o cálculo da nota final 
do candidato utilizará as notas do 
ENEM 2019. O processo seletivo do 
SiSU será constituído de 1 uma única 
chamada regular a ser divulgada no 
dia 14 de julho de 2020.

OPORTUNIDADE

IFRN divulga 220 vagas 
para cursos de graduação
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O médico Pedro Cavalcanti, 
que foi secretário de saú-
de do Rio Grande do Norte 

em 2018, critica a falta diálogo da 
classe política e dos gestores pú-
blicos no combate da Covid-19. 
“Era para ter chamado universi-
dades, conselho de saúde, frente 
parlamentar, todo mundo sentar 
ao redor de uma mesa com uma 
coordenação que desse uma po-
lítica única de saúde. Essa foi a 
grande falha que eu vi durante o 
enfrentamento de um problema 
tão grave que é uma pandemia”, 
disse ele. Confira entrevista com-
pleta com o médico:

AGORA RN – Dr. Pedro Caval-
canti, o senhor foi secretário de 
Saúde do Estado em 2018. Como 
vê a atuação da pasta nas ações 
de combate à pandemia?

PC – Nenhum gestor público 
passou por uma pandemia, pois 
a última que tivemos foi a gripe 
espanhola, que foi há 102 anos 
atrás. As dificuldades foram por-
que começou já em março uma 
certa inquietação a nível federal 
com relação ao Ministério da Saú-
de, presidente dava uma opinião 
e o Ministério tinha outra. A me-
dicina é uma ciência, observação 
e arte. Não é uma receita de bolo 
que resolve o problema de uma 
pandemia. Temos que ter uma 
grande coordenação nas três es-
feras do governo, onde o SUS, ele 
tem que ter as mesmas políticas 
de combate ao coronavírus. O 
que nós vimos que dividiram: o 
SUS federal é um, o SUS estadual 
é outro e o municipal é outro. Es-
se é o grande problema que nós 
estamos passando. [...] Acho que 
poderia ter se pensado em uma 
coordenação a nível de estado e 
municípios. Eu não tô vendo nin-
guém se reunindo aqui para isso. 
Existe na Assembleia uma frente 
parlamentar da saúde, não estou 
vendo os pronunciamentos de 
uma forma bem categórica, bem 
estudada. O que a gente vê é que 
montou um comitê para os esta-
dos do Nordeste, só que muitas 
vezes tem políticas e interesses 
diferentes. Aí temos que ver a 
questão das políticas munici-
pais. Foi uma situação que ficou 
esperando que o colapso público 

“HOSPITAL RUY PEREIRA DEVERIA 
SER A UTI CENTRAL DO ESTADO”, 
DIZ O MÉDICO PEDRO CAVALCANTI

e até privado, ele iria acontecer 
de qualquer forma. As decisões 
sobre isolamento eram muito dú-
bias. Não se definia o que era uma 
quarentena, um isolamento, o 
que é um distanciamento social, 
nem o que é lockdown. Então, 
todo mundo chamou uma coisa 
de outra e não tinha um critério, 
porque nós não temos a cultura 
disso. Era para ter chamado uni-
versidades, conselho de saúde, 
frente parlamentar, todo mundo 
sentar ao redor de uma mesa com 
uma coordenação que desse uma 
política única de saúde. Essa foi a 
grande falha que eu vi durante o 
enfrentamento de um problema 
tão grave que é uma pandemia.

AGORA RN – A Sesap não in-
sistir em um hospital de campa-
nha foi um erro?

PC – Eu acho que houve um 
equivoco, porque, se era para 
abrir hospital de campanha, de-
veriam ter se juntado [Governo 
do Estado e municípios] e ter 
feito hospitais de campanhan 
na área metropolitana de Natal, 
que está hoje sofrendo muito. 
Parnamirim já praticamente é o 
segundo município em contami-
nações. Teria que se rever mais, 
não se vê ninguém sentado, nin-
guém em uma mesa, não estou 
vendo os conselhos estaduais e 
municipais de saúde, ninguém 
se pronunciando. Não estamos 
vendo a bancada da saúde da as-

sembleia se pronunciando. Então 
é um desacerto geral no país. É 
uma desestabilidade do executi-
vo, a nível nacional, o judiciário 
do STF, com a Câmara, o Senado, 
o legislativo. Deveria ter tido uma 
mudança, que isso sirva de lição, 
para que no futuro seja feito de 
uma forma melhor.

AGORA RN – Interiorizar os 
leitos de UTI, como é a estratégia 
do governo, vai surtir mais efeito?

PC – Há uma necessidade de 
ter leitos de UTI e isso teria que 
ser a prioridade, porque [durante 
a minha gestão] muitos hospitais 
tinham tido a obra física finaliza-
da e a gente não estava com esses 
leitos abertos para poder colocar 

em prática tudo isso. E tinha a 
questão dos respiradores para 
Covid-19. O governo federal está 
mandando alguns respiradores. 
De 120, do programa do governo, 
mandaram 80 - ficou 40 em Natal 
e 40 ficou para o Estado. Conse-
quentemente, Natal teve aí um 
aporte maior de respiradores, 
porém, não é ainda o ideal. Eu 
era defensor, quando estava na 
secretaria, de que o Hospital Ruy 
Pereira em vez de ser entregue 
abandonado, e aí não valer mais 
nada, era o hospital ser transfor-
mado em UTI central do estado. 
Se a gente está ali, com 80 leitos 
de UTI, os hospitais tem um nú-
mero pequeno de UTI para aque-
las emergências que ocorrem até 
no atendimento intrahospitalar. 
Mas na medida que o paciente 
estabilizou, ele vai para uma 
central de UTI, onde você tem 
tudo ali, equipes treinadas tudo 
já pronto, e com, vamos dizer, 80 
leitos de UTI, para fazer o acolhi-
mento de todos. A angústia de 
pessoas, não com Covid-19 por 
conta da epidemia, mas de outras 
doenças na fila de UTI. Fazendo 
aquela famosa escolha de Sofia, 
porque tem um jovem e tem um 
idoso, aí a prioridade é pro jovem 
porque o idoso já está no fim da 
vida. Médico nenhum fica com a 
cabeça boa quando estiver diante 
dessa situação. Não foi para isso 
que nós nos propomos quando 
nos formamos, quando fizemos 

nosso juramento. O SUS foi feito 
para a universalidade. Temos que 
ter um número de vagas de UTI 
que seja suficiente para que 85% 
dessas vagas é que estejam ocu-
padas. A gente sempre tem que 
ter reserva técnica. 

 
AGORA RN – O senhor já de-

fendeu o uso da ivermectina co-
mo prevenção à Covid-19? Quais 
as vantagens do medicamento? 
E a cloroquina? Como vê a poli-
tização relacionada com os dois 
medicamentos?

PC – A ivermectina tem co-
mo vantagem a replicação viral, 
podendo atuar de forma anti-in-
flamatória, podendo diminuir a 
carga viral. Ela também não tem 
efeitos colaterais. Ela tem restri-
ções para grávidas e lactantes, 
porque não tem nenhum estudo, 
tem restrições a crianças com 
menos de cinco anos ou até 15kg. 
Sobre a cloroquina, ela foi des-
coberta em 1934. Era um droga 
muito efetiva para a malária, mas 
tinha muita toxicidade, muitos 
efeitos colaterais Após a guerra, 
estudiosos colocaram um radical 
hidroxila junto com a cloroquina 
e criou-se a hidroxicloroquina, 
que chegou ao mercado em 1955, 
mais de 20 anos depois. A vanta-
gem da hidroxicoloroquina é que 
a toxicidade é bem mais baixa, 
mesmo assim, a toxicidade só 
existe a longo prazo. Ela é boa 
porque ela é um potente anti 
inflamatório, ela poderia mini-
mizar o quadro no início. Nos 
pacientes graves, você já tem fa-
lência múltipla de órgãos, ela tem 
que ser utilizada no inicio. Sobre 
a politização das duas drogas, eu 
vejo com muita tristeza. Muitas 
pessoas que não são da área da 
saúde estão opinando a favor 
ou contra, tanto da ivermectina 
quanto da hidroxicloroquina, 
baseado no nosso presidente, 
que foi quem prescreveu inicial-
mente a cloroquina para todo 
mundo. Eu poderia até entender 
que são medicamentos baratos 
e os laboratórios não tivessem 
tanto interesse de fazer pesquisas 
com essas drogas. Ivermectina no 
Brasil geralmente é genérica, a 
cloroquina também. A gente pre-
cisa fazer drogas novas. A gente 
não sabe qual a duração da nossa 
defesa com esse vírus, se a vacina 
vai ser duradora, se vai demorar 
para ter um programa de vaci-
nação, se o Brasil vai ter dinheiro 
para vacinar todo mundo. 

ENTREVISTA | Pedro Cavalcante, ex-secretário 
de Saúde do RN, critica falta de articulação 
para o combate da Covid-19 

Era para ter chamado 
universidades, conselho de 
saúde, frente parlamentar, 
todo mundo sentar ao redor 
de uma mesa com uma 
coordenação que desse uma 
política única de saúde [para 
o Rio Grande do Norte]”

“
PEDRO CAVALCANTI
MÉDICO

REPRODUÇÃO
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PAGAMENTO | Presidente Jair Bolsonaro assinou decreto nesta terça-feira (30) ampliando o benefício para 
informais, desempregados, MEIs e beneficiários do Bolsa Família; custo total será de R$ 100 bilhões

Ogoverno vai manter o paga-
mento do auxílio emergencial 
em julho e agosto, mas deci-

diu dividir o valor em três parcelas. 
Em julho, os benecifiários vão rece-
ber a parcela de R$ 600, como ocorre 
atualmente. Em agosto, porém, esse 
valor de R$ 600 será pago em duas 
parcelas, uma no começo e outra no 
fim do mês.

Com essa mudança, o governo 
pretende passar a sensação de pro-
longamento do recurso para o bene-
ficiário do auxílio emergencial. Na 
prática, portanto, os valores continu-
am os mesmos já previstos.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse nesta terça-feira, 30, 
que a prorrogação do auxílio emer-
gencial será anunciada ainda nesta 
tarde pelo presidente Jair Bolsonaro 
e que será feita por decreto.

“Temos aquele dilema. Ou você 
dá um valor alto por pouco tempo 
ou dá valor mais baixo e estica um 
pouco. Vamos por essa solução”, afir-
mou, em audiência pública por vide-
oconferência na Comissão Mista do 
Congresso Nacional que monitora a 
execução orçamentária e financeira 
das medidas relacionadas à covid-19.

A lei que criou o auxílio emer-
gencial determina que, em caso de 
prorrogação do auxílio, o governo 
precisa manter o pagamento mensal 
de R$ 600. “A lei obriga o pagamento 
de R$ 600 em um mês e R$ 600 no ou-
tro. Então vamos fazer três meses de 
cobertura, com dois pagamentos em 
um mês”, detalhou. 

Na segunda-feira, 29, o secretá-
rio do Tesouro, Mansueto Almeida, 
informou que a extensão do auxílio 
emergencial custará R$ 100 bilhões 
ao governo.

Benefício chega a 65 milhões de brasileiros, entre desempregados e trabalhadores informais

Governo prorroga auxílio de R$ 600, 
mas julho e agosto terão 3 parcelas

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 013/2020 com início 16 de junho 
de 2020, realizada em 22 de junho de 2020 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, 
alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE EPI´S – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADAS AS 
AÇÕES PREVENTIVAS E COMBATIVAS À CORONA VÍRUS (COVID-19). Empresa - CIRURGICA 
ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI- CNPJ: 29.426.310/0001-54, saiu vencedora no item: 2; totalizando o 
valor de R$ 100,00 (cem reais). Empresa - PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES EPP- CNPJ: 
09.109.547/0001-02, saiu vencedora nos itens: 1, 3; totalizando o valor de R$ 15.290,00 (quinze mil, 
duzentos e noventa reais). Empresa - RAMON F DE OLIVEIRA- CNPJ: 32.759.332/0001-40, saiu 
vencedora no item: 4; totalizando o valor de R$ 1.794,00 (mil, setecentos e noventa e quatro reais).

Jardim do Seridó/RN, 30 de junho de 2020
Jose Amazan Silva - Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
RESULTADOS DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise da documentação de Habilitação, da licitação: Tomada de Preços n° 005/2020, onde objetiva a 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para realizar a reforma da Unidade Mista José 
Lucas Régis, no município de Rio do Fogo/RN, teve o seguinte resultado : Empresas Consideradas Inabilitadas : 
José Luiz da Silva Andrade Ltda, inscrita no CNPJ 24.621.931/0001-75, por deixar de apresentar o ato constitutivo 
e seus aditivos se houver, antes da sua última alteração em vigor, essa sem está devidamente consolidada, 
descumprindo a alínea “a”, do item 4.4.1 – Habilitação Jurídica; RC Construções e Serviços Eireli ME, inscrita no 
CNPJ 28.452.637/0001-38, por apresentar as Certidões de regularidade de débitos relativos a tributos federais, 
dívida ativa da União e contribuições sociais, emitida pela Secretaria da Receita Federal e de Regularidade Municipal 
vencidas, descumprindo as alíneas “c” e “f”, do item 4.4.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista;   Empresas 
Consideradas Habilitadas : IM Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60; José Assuério Costa 
Vieira, inscrita no CNPJ 24.542.255/0001-44; LT Construção de Edificios Eireli, inscrita no CNPJ 
34.808.943/0001-67, G S C Construtora e Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ 14.055.950/0001-28, Pelicano 
Comércio, Construções e Serviços Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-57, Varandas de Guamaré 
Ltda ME, inscrita no CNPJ 10.468.813/0001-64 e Agreste e Construtora e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ 
12.072.392/0001-83. Abre-se o prazo de cinco (05) dias, para que a empresa RC Construções e Serviços Eireli 
ME, apresente as Certidões Vencidas, citadas acima, uma vez que fora beneficiada pelas normas da Lei 
Complementar n° 123/2016, com suas alterações posteriores, conforme preceitua o § 1° do art igo 43 da citada Lei, 
por se enquadrar como micro empresa/empresa de pequeno porte, e ainda abre-se o prazo recursal de cinco (05) 
dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de habilitação, conforme preceitua a alínea “a”, inciso I, do 
artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. Caso, não haja interposição de recurso na 
fase de habilitação, desde já fica aprazada a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas 
consideradas Habilitadas para o próximo dia 09/07/2020, às 11:00 horas. 

Rio do Fogo/RN, 30 de junho de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO (LRO):

A C A DA SILVA GAS, CNPJ: 18.286.735/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
da  Operação - LRO com prazo de validade até 16/06/2022 para a revenda de gás liquefeito de petró-
leo-GLP, localizada na Rua João Cornélio Bezerra, S/N, Conceição de Upanema, CEP: 59.670-000, no 
município de Upanema-RN. 

CLAUDIO AGOSTINHO DA SILVA
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A DOIS A ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA., CNPJ: 03.092.799/0001-81, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma, a Licença Simplificada, com prazo de validade até 24/06/2025, em favor do empreendimento para 
Extração mineral de Saibro (piçarro) em uma área de 35,00 hectares, situada na Fazenda São José do 
Cumaru, zona Rural do Município de São Miguel do Gostoso/RN.

Antônio Medeiros de Oliveira
Sócio-Diretor Técnico

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FLOR E OLIVEIRA LTDA, CNPJ 12.689.295/0002-15, torna publico que está requerendo ao Insti-
tuto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a RLO para a 
Renovação de Licença de Operação para transporte de cargas perigosas, localizada na Av Governador 
Tarcísio de Vasconcelos Maia, 1450 – Candelária - Natal/RN.

Wellberson F de Oliveira
Sócio

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO – LRO

Julimar Nogueira de Queiroz Junior, CPF nº 852.584.314-87, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização 
e Operação – LRO para uma piscicultura não comercial, localizado quadra 06, lote 04, Rua Alameda 
do Juazeiro com Alamedo do Cajueiro no Condomínio Lagoa do Mato na Rodovia BR 226, 1061 Vila 
Timbaúba, Macaíba – RN.

Julimar Nogueira de Queiroz Junior
proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

MARIA GORETTI DO ROSÁRIO FREITAS, CPF: 140.614.654-49, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, 
a Licença de Instalação – LI, para extração de 300 m³/mês de feldspato, berilo e quartzo, em uma área 
de 2,50 hectares, localizada no Sítio Ipoeiras, s/nº, zona rural, Severiano Melo/RN. Processo DNPM nº 
848.010/2018.

Mari Goretti do Rosário Freitas
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

AUTO POSTO PADRE CICERO EIRELI, CNPJ: 26.698.386/0002-21 torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
LICENÇA PRÉVIA (LP) para a atividade de Posto Revendedor de Combustíveis líquidos, localizado no 
Sit. FERNANDO SN ZONA RURAL CEP: 59.215-000 no Município de NOVA CRUZ/RN.

DAISE DA SILVA ARAUJO
TITULAR DA EMPRESA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SANTA RITA I LTDA EPP, CNPJ: 09.196.733/0001-18, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação da Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Rodovia RN 
221 - KM 01, Bairro Cohab, Macau/RN, CEP: 59.500-000.

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA BEZERRA
Sócia Admnistradora

PEDIDO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MADEIREIRA O CACULINHA EIRELI, CNPJ: 06.994.657/0001-06, torna público que está reque-
rendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a 
Licença de Regularização de Operação,  para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), loca-
lizada No Lot. Bosque das Palmeiras, S/N, Quadra 02, Lote 6, BR 101, Novo Horizonte, Goianinha/RN;

LUIZ PADRE DA SILVA JÚNIOR
PROPRIETARIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MINERAÇÃO JU-BORDEAUX EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 03.864.151/0001-86, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
Idema, a Renovação de Licença de Operação Nº. 2019-134747/TEC/RLO-0138, com prazo de validade 
até 24/06/2026, para a atividade de extração mineral da substância Xisto (Granito), na localidade Sítio 
Solidão (Mina Pedra Preta), Zona Rural do Município de Currais Novos/RN. A área do empreendimento 
encontra-se inserida no processo ANM Nº 848.081/2009.

Sebastião Campos de Sebastião Campos de Melo 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.
POSTO TABAJARA LTDA, CNPJ: 28.446.336/0001-00, torna público que está requerendo ao Ins-

tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Licença 
de Operação, para Posto de Revenda de Combustível liquido, com capacidade de 75m3, Localizado na 
Rod. 304, Km 608, 2510, Zona Rural, Macaíba/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
RESULTADOS DA FASE DE HABILITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 

  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise da documentação de Habilitação, da licitação: Tomada de Preços n° 004/2020, onde objetiva a 
Contratação de empresa especializada, para realizar a revitalização da iluminação e Pórtico na entrada da cidade 
de Rio do Fogo/RN, teve o seguinte resultado : Empresas Consideradas Inabilitadas : José Luiz da Silva 
Andrade Ltda, inscrita no CNPJ 24.621.931/0001-75, por deixar de apresentar o ato constitutivo e seus aditivos se 
houver, antes da sua última alteração em vigor, essa sem está devidamente consolidada, descumprindo a alínea 
“a”, do item 4.4.1 – Habilitação Jurídica; RC Construções e Serviços Eireli ME, inscrita no CNPJ 28.452.637/0001-
38, por apresentar as Certidões de regularidade de débitos relativos a tributos federais, dívida ativa da União e 
contribuições sociais, emitida pela Secretaria da Receita Federal e de Regularidade Municipal vencidas, 
descumprindo as alíneas “c” e “f”, do item 4.4.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista e Castro & Rocha Ltda, inscrita 
no CNPJ 32.185.141/0001-12, por não apresentar o ato constitutivo e aditivos, bem como não apresentou as Cópias 
autenticadas do CPF e do RG dos sócios descumprindo as alíneas “a” e “c”, do item 4.4.1 – Habilitação Jurídica, 
respectivamente; Deixou de apresentar as declarações constantes das alíneas “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i”, do item 4.4.3 
– Qualificação Técnica, e ainda apresentou várias planilhas dos acervos técnicos apresentados sem estarem 
devidamente autenticadas, descumprindo o item 4.5 do presente edital;   Empresas Consideradas Habilitadas : 
BKL Construções Ltda – EPP, inscrita no CNPJ 03.372.105/0001-60, LT Construção de Edificios Eireli, inscrita 
no CNPJ 34.808.943/0001-67, G S C Contrutora e Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ 14.055.950/0001-28, 
Pelicano Comércio, Construções e Serviços Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-57, Varandas de 
Guamaré Ltda ME, inscrita no CNPJ 10.468.813/0001-64 e Agreste e Construtora e Comércio Ltda, inscrita no 
CNPJ 12.072.392/0001-83. Quanto ao resultado da impugnação (erroneamente citada como recurso administrativo)  
uma vez que fora impetrada tempestivamente antes da abertura da licitação, apresentada pela empresa BKL, 
Construções Ltda EPP, após Parecer da Assessoria Jurídica deste Município, devidamente ratificada pelo Exmo. Sr. 
Prefeito, decidiu pelo seu improvimento. Abre-se o prazo de cinco (05) dias, para que a empresa RC Construções 
e Serviços Eireli ME, apresente as Certidões Vencidas, citadas acima, uma vez que fora beneficiada pelas normas 
da Lei Complementar n° 123/2016, com suas alterações posteriores, conforme preceitua o § 1° do artigo 43 da 
citada Lei, por se enquadrar como micro empresa/empresa de pequeno porte, e ainda abre-se o prazo recursal de 
cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de habilitação, conforme preceitua a alínea “a”, inciso 
I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. Caso, não haja interposição de recurso 
na fase de habilitação, desde já fica aprazada a abertura dos envelopes de propostas de preços das empresas 
consideradas Habilitadas para o próximo dia 09/07/2020, às 09:30 horas. 

Rio do Fogo/RN, 30 de junho de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação  
 

Dados divulgados pela Or-
ganização Internacional do Tra-
balho (OIT) revelam que a Amé-
rica do Sul teve a maior perda 
de horas de trabalho no mundo 
no segundo trimestre do ano, 
com uma queda de 20,6%. Isso 
seria equivalente a 32 milhões 
de postos de trabalho em tempo 
integral. 

No caso do Brasil, de acordo 
com a organização, os números 
também apontam para uma per-
da de 20%, uma das maiores do 
mundo. A taxa corresponde a 11 
milhões de postos de trabalho.

PESQUISA

BRASIL TEVE PERDA 
DE 20% DE HORAS DE 
TRABALHO DURANTE A 
PANDEMIA
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REABERTURA | Brasileiros não estão entre os que poderão entrar na Europa a partir de 1º de julho; fronteiras 
estão reabrindo para estimular atividades do setor aéreo e retomar serviços destinos turísticos europeu

Os países da União Europeia (UE) 
reabrem as fronteiras a par-
tir desta quarta-feira (1º) aos 

turistas de 15 países. No entanto, os 
moradores do Brasil, Estados Unidos, 
Turquia e Rússia não podem ingressar 
e, por enquanto, têm o acesso proibido.

A lista de países permitidos, que se-
rá revisada a cada duas semanas, inclui 
Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, 
Japão, Montenegro, Marrocos, Nova 
Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do 
Sul, Tailândia, Tunísia e Uruguai, além 
da China, mas o gigante asiático sob 
critérios de reciprocidade, informou o 
Conselho da UE em um comunicado.

Foram usados critérios de saúde. 
Os países de residência dos turistas, e 
não a sua nacionalidade, será o fator 
chave para determinar se eles poderão 
entrar ou não na União Europeia, de 
acordo com as autoridades.

Os 27 países que compõem o bloco 
não são obrigados legalmente a adotar 
a resolução, mas se não fizerem isso, 
correm risco de ter as suas fronteiras 
com outros países da Europa fechada 
-portanto, dificilmente algum país terá 
uma política diferente.

FORA DA LISTA
Rússia, Brasil, Turquia e EUA estão 

entre os países onde a contenção do 
vírus é considerada pior que a média 
da União Europeia. Esses países terão 
que esperar uma revisão por ao menos 

mais duas semanas.
A medida visa dar apoio ao setor 

de viagens e aos destinos turísticos, 
particularmente os países do sul da 
Europa, que são os mais atingidos pela 
pandemia.

A lista precisava de uma maioria 
qualificada de países europeus para 
ser aprovada --ou seja, 15 países que 
representassem 65% da população.

Os países membros podem restrin-
gir a entrada de pessoas das 14 nações 
que foram liberadas.

Os esforços da UE para reabrir as 
fronteiras internas, especialmente en-
tre os 26 países da área Schengen, que 

geralmente não têm nenhum controle, 
tem sido desigual. Moradores de algu-
mas nações ainda têm acesso restrito a 
certos países.

A Grécia existe testes de Covid-19 
para quem chega da França, Itália, Es-
panha e Holanda. Os visitantes preci-
sam ficar em isolamento até que saiam 
os resultados desses testes.

A República Checa não aceita tu-
ristas de Portugal e da Suécia.

Os residentes do Reino Unido po-
dem viajar a muitos dos países da UE, 
mas aqueles que não estiverem fazen-
do viagens essenciais precisam se iso-
lar por duas semanas.

Reabertura das fronteiras na Europa tem o objetivo de estimular retomada do setor do turismo

União Europeia autoriza a entrada 
de 15 países; Brasil fica de fora

VINCENZO PINTO / AFP

Preocupado com o risco de a nu-
vem de gafanhotos, localizada na 
Argentina, entrar em território 

brasileiro e prejudicar produtores no 
Sul do país, o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento publicou, 
no Diário Oficial da União de hoje (30), 
portaria que estabelece diretrizes para 
“Plano de Supressão e medidas emer-
genciais” a serem aplicadas caso a pra-
ga (Schistocerca cancellata) chegue no 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Segundo a Portaria nº 208/2020, 
caberá ao órgão estadual de defesa 
agropecuária de cada estado estabe-
lecer o plano de supressão “a partir 
dos procedimentos gerais de controle 
estabelecidos pelo Departamento de 
Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas 
da Secretaria de Defesa Agropecuária 
do Ministério da Agricultura”.

Entre as medidas previstas, fi-
guram recomendações gerais para o 
uso de agrotóxicos, bem como meca-
nismos de controle das quantidades 
de agrotóxicos a serem distribuídos, 
comercializados e utilizados, caso a 
praga chegue ao país.

USO DE INSETICIDADES
Em anexo, a portaria apresenta ta-

belas com recomendações de uso e do-
sagem de inseticidas biológicos à base 
de Beauveria bassiana e Metarhizium 
anisopliae, bem como intervalos de 
aplicação, limites de resíduos e quanti-
dades máximas dos princípios ativos a 
serem usados no combate à praga.

A portaria prevê, ainda, a criação 
de canais para envio de informações 
relacionadas à identificação da praga 
em território brasileiro, com vistas à 
emissão de alertas fitossanitários. 

FENÔMENO
Nos últimos dias, milhões de gafa-

nhotos invadiram cidades e fazendas de 
parte da Argentina, formando verdadei-
ras nuvens de insetos. Embora não re-
presentem um risco direto para os seres 
humanos, estes ortópteros saltadores po-
dem, em grupo, causar grandes prejuízos 
econômicos, devorando plantações em 
questões de horas. Embora o fenômeno 
tenha ganhado destaque internacional 
quando a nuvem de gafanhotos já ame-
açava cruzar as fronteiras da Argentina 
com o Brasil e com o Uruguai.

Nos últimos dias, milhões de gafanhotos invadiram cidades e fazendas de parte da Argentina

Brasil traça diretrizes para eventual 
combate da “nuvem de gafanhotos” 

MEDIDA

REPRODUÇÃO
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MÚSICA QUE FLUI 
PELOS DEDOS 

MÚSICA | Baixista e tecladista, Vitória de Santi narra a 
própria trajetória artística – desde a primeira banda 
de escola, passando por Plutão Já Foi Planeta, até os 
atuais e futuros projetos. Em entrevista, a jovem também 
reconhece o valor da mulher na indústria musical  

NATHALLYA MACEDO 
SUBEDITORA DO ONLINE

Um dom é captado pelos dedos, 
� uindo naturalmente em um 
universo musicado por ins-

trumentos: o admirável talento. Para 
desenvolver a vocação, no entanto, 
é necessário estudo, esforço e afeto, 
acima de tudo. Vitória de Santi, de 
25 anos, expressa a dádiva da música 
através do baixo e do teclado em uma 
carreira já consolidada.  

Nascida em São Paulo, mas mo-
radora de Natal há 21 anos, Vitória 
começou a aprender sobre música 
ainda durante o ensino fundamen-
tal. No ensino médio, participou de 
uma banda amadora com alguns 

colegas. Por consequência, a carreira 
pro� ssional veio em 2014 com o con-
vite para participar da banda Plutão 
Já Foi Planeta. 

Em 2016, o grupo participou de 
um programa da Globo, o Superstar. 
“Deixamos de tocar apenas nos � ns 
de semana em eventos na capital po-
tiguar para viajar o país todo fazendo 
shows maiores. No Projac, conhece-
mos vários produtores e bandas de 
outros lugares, de outros estilos. Foi 
uma experiência muito enriquece-
dora, tanto pessoal quanto pro� ssio-
nalmente”, relembrou Vitória. 

Quando no � m do ano passado, 
após uma jornada de sucesso, ela de-
cidiu sair de Plutão para encarar ob-
jetivos pessoais. “Meu desejo passou 

a ser estudar música. Então, depois 
de 2 anos morando em São Paulo por 
causa da banda, voltei para Natal e 
passei no curso técnico de processos 
fonográ� cos na UFRN. Acredito que 
esse passo vai me dar toda a base te-
órica para produzir”, contou. 

Desde então, a artista partici-
pa de alguns projetos com amigos, 
tocando baixo e teclado na banda 
Camomila Chá e ao lado dos canto-
res Alexandre e Dias Blue. “Estamos 
compondo e gravando músicas jun-
tos, mas de forma online. Também 
posto no meu Instagram alguns 
vídeos com canções conhecidas, 
para movimentar e tentar inspirar 
as pessoas que estão em casa nessa 
quarentena”.  

Com inspirações co-
mo Lorde, Marisa Monte 
e Simona Talma, Vitória 
enxerga a relevância 
da presença feminina no mercado. 
“Uma das únicas bandas que co-
nheço com uma mulher baixista é a 
Talking Heads, dos Estados Unidos. 
Precisamos ocupar esses espaços 
aqui, ter representatividade. Quan-
do você vê uma de nós nesses luga-
res, você é inspirada a seguir seus so-
nhos. Sabemos, inclusive, que juntas 
somos mais fortes”.  

PROJETOS 
“Quero produzir, ver a melodia 

nascer no estúdio, dos primeiros 
acordes ao produto � nal”. Com o an-

seio 
em mente, Vitó-
ria planeja criar uma produtora mu-
sical para incentivar a arte local. “Vi 
em uma publicação na internet que a 
pro� ssão ‘artista’ estava em primeiro 
lugar como dispensável, mas acredito 
que podemos mudar essa percepção 
errônea. Todos estão começando 
a reconhecer a presença da arte, 
principalmente devido aos dias de 
isolamento social. Aliás, o cenário ar-
tístico potiguar é extremamente rico 
e quero valorizar essa característica 
através do meu trabalho”.  

da presença feminina no mercado. 
“Uma das únicas bandas que co-

seio 
em mente, Vitó-

LUANA TAYZE
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SEM SAÚDE, SEM EDUCAÇÃO
Em suas redes sociais, nesta 

terça-feira, o deputado federal 
Rafael Motta (PSB) fez críticas 
às indicações do governo Jair 
Bolsonaro para ocupar ministérios 
importantes para o País, como o da 
Educação e o da Saúde. “Na Saúde, 
nega-se a ciência. Na Educação, 
desrespeita-se a academia”, 
escreveu ele.

FAKE!
O parlamentar potiguar 

se referia ao último escândalo 
envolvendo fraude de currículo 
por ministros bolsonaristas: o 
desmentido do doutorado, do 
mestrado e do pós-doutorado de 
Carlos Alberto Decotelli da Silva, 
convidado por Bolsonaro para 
substituir Abraham Weintraub no 
Ministério da Educação.

CURRÍCULO 
A saída de Decotelli, que 

foi ministro sem ter sido, se 
soma a vários outros problemas 
acumulados no governo Bolsonaro, 
não apenas em meio à pandemia. 
São dois ministros da Saúde 
que deixaram os seus cargos na 
atual crise, fora problemas em 
outros períodos da gestão. Outros 
ministros também já foram pegos 
mentindo sobre seus currículos.

OPINIÃO
“Depois das constantes trocas 

na Saúde no meio da pandemia 
e de duas gestões desastrosas no 
MEC, presenciamos a demissão 
do ministro da Educação antes 
mesmo de tomar posse. A gestão 
pública precisa de seriedade e 
responsabilidade. Não dá mais 
para levar o Brasil na brincadeira”, 
a� rmou Rafael Motta.

PLACEBO
O prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, disse ontem no Twitter que 
a Prefeitura do Natal vai distribuir 
1 milhão de comprimidos de 
ivermectina para a população. 
O prefeito diz mais, na mesma 
publicação: “Está comprovado 
que esse medicamento é e� caz na 
prevenção do coronavírus e vamos 
usar essa arma em nosso favor 
para vencer a guerra contra essa 
pandemia!”.

CADÊ A EFICÁCIA?
O prefeito precisa informar à 

população que estudo realizado 
em humanos comprova que 
ivermectina consegue essa proeza. 
Ele também precisa explicar por 
que a medicação, com uma e� cácia 
como essa, não é utilizada para a 
conter a Covid-19 em países mais 
desenvolvidos do que o Brasil.

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a Food and Drug 
Administration (FDA) já disse que 
este medicamento ainda não é 
indicado para tratar a Covid-19.

VERIFICANDO
A Agência Lupa, primeira agência 

de fact-checking do Brasil, publicou 
uma ótima reportagem sobre o 
assunto “ivermectina” e a� rmou 
que as pesquisas em humanos que 
estão sendo conduzidas estão em 
fase inicial e os resultados ainda são 
inconclusivos.

DIFERENTE
“O que se tem até agora é a 

publicação apenas dos resultados 
de uma primeira etapa da pesquisa, 
e nem sempre o que é observado 
in vitro se repete quando o 
medicamento é testado em animais 
ou em humanos”, diz a matéria.

DOSAGEM
A checagem diz mais: “De 

acordo com alguns pesquisadores, 
a dosagem utilizada em laboratório 
para inibir a replicação do vírus foi 
muito alta, e di� cilmente se consegue 
aplicar essa mesma concentração em 
organismos vivos”.

PÉ ATRÁS
Vale ressaltar que, segundo 

a revista, os próprios autores 
da pesquisa disseram que são 
necessários estudos clínicos (em 
humanos) “para veri� car se é possível 
alcançar doses terapêuticas da 
droga e usá-las no combate ao novo 
coronavírus”. 

CALMA
Em tempo: “Entidades de saúde 

em diferentes países estão emitindo 
comunicados pedindo para as 
pessoas não usarem o medicamento 
com o objetivo de tratar a Covid-19 
até que haja evidências cientí� cas 
mais robustas”, diz a Lupa.

INOVANDO
Em tempos de pandemia de 

coronavírus e de mudança na 
vida social e no trabalho, colegas 
jornalistas estão buscando se 
adaptar à nova rotina e inovar nos 
conteúdos digitais. É o exemplo da 
jornalista Juliska Azevedo, que vem 
promovendo importantes debates 
em seus meios de comunicação 
virtual, como o que acontecerá 
nesta quinta-feira (2) numa 
transmissã o ao vivo pelo canal no 
YouTube do Blog da Juliska. Ela e 
os jornalistas Cledivânia Pereira 
e Diógenes Dantas irão discutir o 
“Jornalismo Pro� ssional na era das 
Fake News”.

TRANSFORMANDO
Outro exemplo é a dupla 

Gustavo Farache e Erika Zuza. Os 
jornalistas resolveram implementar 
o curso de media training, que 
criaram desde 2012 para versão 
on-line. E nos dias 7, 8 e 9 de julho, 
das 19h às 21h, via virtual, eles irão 
aplicar o curso com orientações 
para melhorar a performance em 
entrevistas de TV e rádio. E nas lives 
também.

DANIELAFREIREDANIELA

CRIANDO
Outra jornalista que tem buscado transmitir conteúdo e inovado durante o isolamento social é Mariana Pinto, que está 

preparando o 1º Meeting ON ao lado da empresária Larissa Borges. O evento, que tem apoio do Sebrae-RN, acontecerá no dia 
7 de julho e tem a proposta de trazer uma re� exão sobre as redes sociais em formato de conteúdo.

O projeto terá os formatos ON e OFF, e pretende colaborar e direcionar as pessoas a usarem a melhor arma de todas 
sempre: a comunicação.

A fashion stylist potiguar Dani Motta 
aproveitando toda a natureza da praia de 
Jacumã para manter a rotina ativa e 
saudável nesta quarentena 

Distanciamento: O trabalho remoto da Assembleia 
Legislativa ainda vai durar até o final do mês. 
Enquanto isso, a deputada Cristiane Dantas 
mantém o ritmo no home office

RÁPIDAS
>>Bolsonaro é 

aconselhado a trocar mais 
dois ministros: Salles e Araújo 
para “ampliar a sua agenda 
positiva”.

>>O ministro Gilmar 
Mendes será o relator de 
recurso do MP contra foro a 

quarentena. Desabamento da 
atividade registrado em abril 
não tem antecedentes na 
história do País.

>> O texto-base do 
projeto de lei sobre fake 
news foi aprovado no Senado 
ontem por 44 votos a 32.

Flávio Bolsonaro. Vem briga 
feia por aí!

>>Deu ruim: a China 
alertou para uma “pandemia 
potencial” de um vírus suíno. 

>>A Economia argentina 
encolheu 26% em um mês de 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

 O dia pode começar um pouco tenso por causa da 
briguinha da Lua com Urano no meio da madrugada 
e convém acordar com um pouco mais de paciência. 
Mas isso logo vai perder força e o dia promete ser bem 
positivo para o seu signo. 

Explore a diplomacia que herdou do seu signo e levante 
da cama com um pouco mais de paciência. O recado 
é da Lua, que se desentende com Urano e traz vibes 
tensas para o seu Horóscopo. O dia pode começar com 
contratempos para seus interesses e um astral nervosinho.

A Lua treta com Urano, que continua a leeeenta 
caminhada pelo seu signo, indicando altos e baixos 
logo no início dessa quarta-feira. Isso signifi ca que você 
pode ter imprevistos em casa ou confl itos com a família. 
Controle a impaciência para resolver as coisas.

Quem trabalha em equipe ou sociedade pode enfrentar 
alguns confl itos com os parceiros nesta quarta, ainda 
mais se agir de forma autoritária, querendo impor as suas 
vontades e opiniões. A Lua percorre sua Casa 10 e treta 
com Urano no começo do dia.

Nem tudo pode fl uir como você espera nas primeiras 
horas do dia, culpa da Lua e de Urano, que se estranham 
no céu durante a madrugada. Convém adotar a calma 
como lema, escolher bem as palavras para não arranjar 
atritos e não deixar que a negatividade alheia chegue.

Você pode se irritar um pouco com os compromissos 
de rotina, ainda mais se tiver que fazer sempre a mesma 
coisa. Quem cutuca sua rebeldia com vara curta é a Lua, 
que começa o dia mal-humorada e briga com Urano, 
deixando seu signo com pavio curto e impaciente.

Tensões podem marcar presença no início do dia e 
convém pegar mais leve para não se estressar logo 
cedo. A Lua se estranha com Urano e revela que talvez 
precise rever alguns planos, sobretudo se envolvem suas 
fi nanças. 

O dia pode começar meio fracassado e nem tudo terá 
a clareza e agilidade que deseja. A Lua se estranha com 
Urano, sinal de que pode se ver às voltas com sensações 
de insatisfação ou irritação. Mas as coisas devem fl uir 
melhor a partir da metade da manhã.

Seu lado confi ante e decidido dá as cartas hoje e você 
vai lutar com muita determinação pelos seus objetivos. 
Com a Lua em seu signo, você não medirá esforços para 
se destacar no trabalho e batalhar pelo que quer. Porém, 
será preciso ter mais jogo de cintura nas primeiras horas.

O astral tende a fi car tenso nas primeiras horas do dia, 
principalmente no lar. Culpa do aspecto arrastado que 
a Lua vai fazer com Urano logo no inicio desta quarta. 
Quem trabalha com parentes ou precisa resolver 
assuntos domésticos com familiares.

A Lua segue o rolê no signo anterior ao seu, o famoso 
inferno astral, e também se estranha com Urano logo 
cedinho, pedindo para você pegar mais leve na teimosia, 
melhorar o humor e não se indispor com quem pensa 
diferente. Hoje, o desejo de fugir de barulho.

Tensões da Lua com Urano em plena madrugada podem 
repercutir no astral das primeiras horas do dia e convém 
você ligar suas antenas! Evite julgamentos precipitados e 
procure ter cuidado com mal-entendidos. 

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)

Plano do “Band Repórter” 
só sairá do papel no ano que vem

O projeto do “Band Repórter” está pronto, mas 
ainda não saiu do papel.

Isto se dará a partir do instante em que o programa 
for viabilizado comercialmente. Há a necessidade, 
no mínimo, de um patrocinador máster, daí a quase 
certeza que só irá estrear em 2021.

Contar com a participação de Ana Paula Padrão, 
por enquanto, é apenas uma possibilidade. Mas uma 
boa possibilidade, ainda mais se considerarmos a 
ideia de dar um descanso ao “MasterChef ” no ano 
que vem.

Por outro lado, o plano desenvolvido pelos 
diretores Fernando Mitre e Rodolfo Schneider visa 
contar com o aproveitamento de todos os principais 
nomes do jornalismo da Band, especialmente da sua 
reportagem.

Sonia Blota, Gilberto Smaniotto, Juliano Dip e 
Rodrigo Hidalgo, entre eles, além de Yan Boechat, 
que está de volta ao Brasil depois de tantos anos de 
trabalho no exterior.

O lançamento deste produto desde já é 
considerado essencial para o fortalecimento da grade.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

LADO APRESENTADORA
Na espera das gravações de 

“Gênesis”, Ana Paula Tabalipa fará um 
novo trabalho como apresentadora, 
desta vez no canal Lifetime.

A partir do dia 4, 20h30, ela irá 
contextualizar os � lmes na estreia da 
faixa “Lifetime Movies” e o primeiro 
será “Escândalo Universitário”, 
baseado em uma história real.

PRESSÃO
Pressionada, com audiência ainda 

abaixo da expectativa, a CNN Brasil 
começa a realizar mudanças na sua 
programação. 

O lançamento do “CNN Tonight”, 
com Gabriela Prioli, Leandro Karnal e 
Mari Palma, agora em julho, se incluiu 
entre esses movimentos.

EXIBIÇÃO
O “CNN Tonight” será apresentado 

após o “Jornal da CNN”, de William 
Waack.

No ar, de segunda a quinta-feira.

REDOBRAR CUIDADOS
Após o registro de alguns casos, 

Eliana e pessoas do “Esquadrão da 

Moda” entre os principais, a direção do 
SBT decidiu suspender as gravações 
da maioria dos seus programas de 
entretenimento.

Exceções, por enquanto, Maisa e 
Ratinho.

PARA APROVAÇÃO
Ainda em se tratando de SBT, 

existe a possibilidade do “Roda a 
Roda”, da Rebeca Abravanel, voltar 
com inéditos, mas totalmente 
produzido de forma virtual. Já tem 
um piloto gravado, ainda sem a 
participação da apresentadora, para 
aprovação.

É o único jeito. Nem tem, 
considerando os perigos de agora, 
trabalhar presencialmente com as 
tantas pessoas.

SEGURANÇA
“A Fazenda” terá 20 participantes 

escalados e, inicialmente, também 
contará com 4 reservas. 

Uma medida preventiva já que 
entre a de� nição dos nomes e o 
con� namento, todos serão obrigados 
a passar por exames e um período de 
isolamento.

VENCEU A COVID
Tabalipa chegou a gravar cenas 
de “Gênesis” no Marrocos e na 
volta ao Brasil, no avião mesmo, 
começou a sentir os sintomas da 
Covid-19.
“Senti muitas dores e perdi olfato 
e paladar. Mesmo curada, ainda 
não os recuperei 100%”, revela. 
Na Record, no passado, ela apre-
sentou o “Troca de Família”.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

 A desistência da Glenda Kozlowski 
do projeto “Uma Vida, Um Sonho” 
poderia até ser um fato isolado ou só 
uma baixa importante...  .. Só que 
não...  ... Dentro do SBT mesmo, 
contratado para ser a exibidora, já 

não existe tanta certeza do programa 
seguir adiante...   ... São muitas 
as complicações, inclusive na sua 

produção.  Valem os elogios para 
“Diário de um Confi nado”, de Bruno 

Mazzeo e Joana Jabace, série do 
Globoplay...  ... Bem sacada e bem 
realizada.   Direção da Rede TV! vê 
como quase impossível uma reversão 

no caso do campeonato italiano...
 ... Mas admite, ainda para este ano, 
trabalhar com outras possibilidades.
 Silvio Santos, no passado, 

manifestou interesse em contratar 
Luís Ernesto Lacombe...  ... Mas 

não há nada neste momento. A 
prioridade do seu jornalismo é a 

contratação de uma apresentadora.  
Renato Aragão anunciou ontem sua 

saída da Rede Globo após 44 anos.  
José Luiz Datena, da Band, desistiu 

de se candidatar a prefeito de SP.
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O América  inicia nesta quarta-
-feira (1º) a retomada das ativi-
dades do elenco profissional. O 

clube viaja para  a cidadde de Cama-
ragibe, em Pernambuco, onde ficará 
no Centro de Treinamento do Retrô 
Futebol Clube Brasil. O objetivo é fazer 
intertemporada visando o restante do 
calendário previsto para o ano de 2020, 
com as finais do Campeonato Potiguar, 
além das Copas do Brasil e do Nordeste 
e o Campeonato Brasileiro.

Os exames na última segunda-feira 
(29) para detectar a Covid-19 deram 
negativo e todos os atletas e comissão 
técnica estão aptos para a viagem e a 
delegação contará com todos os atle-
tas. No CT da equipe pernambucana, 

serão seguidos os protocolos tanto do 
América, quanto do Retrô e só terão 
acesso ao local atletas e comissão téc-
nica. 

Para a retorno, o clube passará 
contar com o atacante Elias. O atleta 
foi apresentado oficialmente na segun-
da-feira. O novo jogador estava no São 
Luiz do Rio Grande do Sul, clube pelo 
qual se destacou em confronto contra 
o próprio alvirrubro, pela primeira fase 
da Copa do Brasil. 

A negociação foi iniciada logo 
depois da partida, na qual a equipe 
potiguar conquistou a classificação, e 
concretizada recentemente, com aval 
do técnico Roberto Fernandes, com 
quem trabalhou no CRB.

RETOMADA | Após elenco passar por testes de detecção da Covid-19, América 
viaja para retomar as atividades esportivas na cidade 
pernambucana de Camaragibe; clube potiguar também acertou contratação 
do atacante Elias para o restante da temporada

América viaja para  
Pernambuco e vai 
retomar treinos

ELENCO RUBRO DE MOMENTO: 
GOLEIROS: Ewerton, Vitor Paiva, Lucas Gomes 
(Sub-23) e Lucas Freitas (Sub-17);

ZAGUEIROS: Edimar, Edson, Geninho, Adriano 
Alves e Alisson Brand;

LATERIAS: André Krobel, Felipe Cordeiro, Renan 
Luís e Michael;

VOLANTES: Leandro Melo, César Sampaio, 
Wallace Rato, Juninho (Sub-23), Nikollas (Sub-20) 
e Rodrigo (Sub-17);

MEIAS: Lelê, Leilson, Romarinho, Dione, 
Rogerinho, Wilson e Beto (Sub-17);

ATACANTES: Wallace Pernambucano, Augusto, 
Rômulo, Tito, Adílio e Elias.

Técnico Roberto Fernandes vai iniciar a intertemporada do América a partir deste quarta-feira

CANINDÉ PEREIRA /  AMÉRICA

CANINDÉ PEREIRA /  AMÉRICA

OABC renovou o contrato com 
o meia Jailson até 2021. A infor-
mação foi confirmada na última 

segunda-feira (29).
O artilheiro da equipe no ano, que 

tinha contrato apenas até o final do 
mês de maio, acertou sua permanência 

no ABC e estendeu o seu vínculo até a 
temporada 2021.

“Estou muito feliz que deu tudo 
certo. Queria muito ficar, todos sabem 
do meu desejo, graças a Deus acerta-
mos os detalhes que faltavam e vou 
continuar mostrando o meu trabalho 

aqui no ABC. Agradeço a confiança e 
vamos trabalhar para ir atrás dos nos-
sos objetivos”, declarou o meia.

O meia Jailson fez 19 jogos pelo 
alvinegro na atual temporada, marcou 
oito gols e foi autor de quatro assistên-
cias.Meia Jailson fez 19 jogos pelo alvinegro na atual temporada: oito gols e quatro assistências

ABC anuncia a renovação de 
contrato do meia Jailson até 2021

VÍNCULO
LUCIANO MARCOS / ABC


