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CÂMARA DE NATAL APROVA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA EM PRIMEIRO TURNO
FINANÇAS. 3 | Antes de ir à 
sanção do prefeito Álvaro Dias, 
projeto de lei complementar 
ainda terá de passar por uma 

segunda votação, que está 
marcada inicialmente para quinta 
(30). No 2º turno, vereadores 
vão decidir se mantêm o texto 

original, enviado à Câmara pela 
prefeitura, ou se farão mudanças 
na proposta. Comissão aprovou 
alíquotas progressivas.

Enquanto Câmara ainda discute 
texto, Prefeitura do Natal vai à 
Justiça para evitar punições - 
que poderão ser aplicadas pelo 

Ministério da Economia caso 
reforma não seja aprovada até o 
dia 31 de julho, isto é, a próxima 
sexta-feira.

RN FECHA MÊS COM 
SALDO POSITIVO DE 
EMPREGOS FORMAIS

TRABALHO. 5 | Segundo o Caged, RN 
teve um saldo positivo de 1.746 vagas 
de emprego no mercado formal. Foi a 1ª 
vez este ano que Estado teve resultado 
positivo

CLUBE APOIA ATLETAS 
DURANTE PAUSA NO 
FUTEBOL FEMININO

TERMINAL DE PESCA DE 
NATAL ENTRA EM LISTA 
DE PRIVATIZAÇÕES

ESPORTE. 16 | Principal clube de 
futebol feminino do RN, Cruzeiro 
de Macaíba já se prepara para o 
retorno do Campeonato Brasileiro

EM NATAL. 10 | Decreto deixa a 
cargo do Ministério da Agricultura 
para que acompanhe do processo 
de privatização
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PARA NÃO ADIAR FESTA, 
CARNATAL ESTUDA
NOVOS FORMATOS
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PARA NÃO ADIAR FESTA, 

MICARETA. 13 | Diretor da 
Destaque, Ricardo Bezerra, diz 
que jogos de futebol sem público 
podem dar a fórmula do evento

JÚLIA MARIA / CRUZEIRO

CARGA 
PESADA

Justiça para evitar punições - 
que poderão ser aplicadas pelo 

CARGA 

INFRAESTRUTURA. 8 E 9 | Depois de 12 anos operando no 
Rio Grande do Norte, a empresa Fermac Cargo & AVale 
Overseas Consulting vai trabalhar diretamente no aeroporto dos 
Guararapes (PE), acompanhando a saída da Lufthansa Cargo 
do terminal de São Gonçalo do Amarante. Sem movimentação, 
aeroporto potiguar será devolvido pela atual concessionária,
que não suporta carga da operação deficitária no Estado

SOBE NÚMERO DE 
HOMICÍDIOS E CAEM 
ROUBOS DE CARRO
SEGURANÇA. 6 | Especialista 
diz que aumento no número 
de crimes violentos se 
deve ao fato de que grupos 
têm adotado outras táticas 
criminosas

PELA 6ª VEZ SEGUIDA, 
ASSEMBLEIA DO RN 
NÃO CONSEGUE
VOTAR REFORMA

SHOPPINGS DE NATAL 
TÊM MOVIMENTO 
TRANQUILO NA 
REABERTURA

PREVIDÊNCIA. 4 | São necessários 
15 deputados presentes para 
votar uma proposta de emenda à 
Constituição, como a da Reforma 
da Previdência, mas apenas 
10 deputados estavam aptos a 
analisar o texto nesta terça

RETOMADA. 11 | Após quatro meses 
fechados por causa da pandemia 
do novo coronavírus, os grandes 
centros de compra com serviço 
central de ar condicionado abriram 
as portas em Natal ao meio-dia 
desta terça (28)

BRUNO OLIVEIRA / FORTALEZA EC

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN



Um dos grandes sonhos do 
Rio Grande do Norte, como tantos 
outros, começa a se desfazer, 
pelo menos enquanto uma nova 
realidade não se impuser.

Este em especial foi dos 
grandes.

Teve início com o milênio 
e uma pista de dimensões 
privilegiadas, construída pelo 
Exército Brasileiro, e pronta para 
receber o maior cargueiro do 
mundo.

Mas eis que foi de� nhando 
aos poucos na medida em que o 
projeto ia ganhando contornos de 
concreto.

Assim, meio que aos trancos 
e barrancos, enfrentou uma 
enxurrada de processos pela falta 
de pagamento das indenizações 
por desapropriações de terras, até 
ganhar vida própria na Copa do 
Mundo de 2014.

Aquela mesma dos 7 a 1, para 
a qual foi erguido o estádio Arena 
das Dunas e recepcionado quatro 
jogos de seleção, às custas de um 
fundo garantidor com valorizados 
terrenos públicos, rendendo uma 
dividida que agora não queremos 
pagar.

Primeiro aeroporto totalmente 
privado do País, levou a nome 
do pai do político que conseguiu 
viabilizá-lo e que na inauguração, 
em 31 de maio de 2014, teve seu 
nome venerado publicamente por 
um executivo da Inframérica.

A empresa argentina que se 
meteu na aventura, mas ganhou 
o direito de abocanhar um � lé 
mignon – o aeroporto de Brasília, 
com um movimento de quase 20 
milhões de passageiros em 2015 
– e que agora quer sair, mas sem 
não receber de volta seus milhões 
investidos.

Outros delírios seguiram, 
como a criação de uma Zona de 
Processamento de Exportações, 
mais tarde transferida para 
Macaíba e, depois, para lugar 
nenhum; e a ideia ambiciosa de um 
hub de cargas que acabou não se 
concretizando.

Deu no que deu: um aeroporto 
de� citário.E a hoje a Inframérica 
quer se livrar desesperadamente 
dele.

Algo que pode ser ressuscitado, 
desde que saibamos como fazer, 
o que também não será nada fácil 
a persistir o ambiente das ilusões 
com as quais as elites políticas do 
RN costumam inebriar os incautos.

Não se trata de mais uma obra 
do coronavírus.

Esta doença veio de mais longe.

Após a saída do MDB e do DEM do chamado Centrão, o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou, nesta terça-
feira, que a divisão do grupo é “natural e segue um padrão 

estabelecido pela prática congressual”. “Nada tem a ver com a 
eleição para a Mesa Diretora em 2021, para a qual tradicionalmente 
são formados novos blocos”, afirmou Maia em nota.

No texto, o presidente da Câmara buscou afastar a ideia de que 
o desembarque do DEM e do MDB esteja ligado a “divergências 
internas entre as siglas” ou com o seu processo de sucessão, 
previsto para o próximo ano. O deputado Arthur Lira (Progressistas-
AL), que comanda o blocão, é pré-candidato à presidência da 
Câmara e conta com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro para 
assumir o posto.

“A respeito das afirmações de que a saída do MDB e do DEM 
do bloco partidário liderado pelo deputado Arthur Lira teria relação 
com divergências internas entre as siglas ou, ainda, com as eleições 
para a Mesa Diretora do próximo biênio, julgo importante esclarecer 
que a formação e desfazimento dos blocos no início de cada sessão 
legislativa é prática reiterada na Câmara dos Deputados”, disse Maia.

Líder dos dois partidos, no entanto, admitem que o afastamento 
tem como uma das motivações o alinhamento de Lira com o Palácio 
do Planalto. O alinhamento com Bolsonaro, dando as cartas sobre 
indicações para cargos no Executivo, acirrou a divisão e reforçou a 
decisão do desembarque. “Nós temos total independência. Então, 
não vamos a reboque de ninguém”, afirmou o líder do MDB na Casa, 
Baleia Rossi (SP).

A saída do DEM e do MDB do grupo escancara também a 
divisão dos partidos da Casa em votações cruciais, como a reforma 
tributária. Enquanto o Centrão de Lira age para emplacar o projeto do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, Maia e as bancadas do DEM 
e do MDB patrocinam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
apresentada por Rossi.

O mesmo confronto é esperado na sucessão na Mesa Diretora da 
Câmara, marcada para fevereiro. Maia não apoia Lira e quer fazer seu 
sucessor, lançando outro candidato com apoio do DEM e do MDB.
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EFEITOS DO 
DESEMBARQUE
DO CENTRÃO

A TRISTE ILUSÃO

RÁPIDAS
>> Hoje, 29 de julho, é Dia de 

Santa Marta.
>> Nesta data, em 1948 – há 

72 anos –, começavam os Jogos 
Olímpicos em Londres, após um 
hiato de 12 anos sem competições 
por causa da 2ª Guerra Mundial. 

>> Nesta quarta, às 9h, o 
Departamento de Comunicação 
da UFRN organiza mesa-redonda 

seu Instagram, conversa sobre 
consultoria linguística de textos 
científicos produzidos por surdos.

>> Nesta quarta, às 20h, 
no YouTube do Motyrum 
Penitenciário, será lançada a 14ª 
edição da Revista Transgressões. 
O tema da edição será a atuação 
de instituições não-estatais no 
combate à criminalidade.

sobre “Análise de Discurso: 
trajetórias metodológicas”. Com 
inscrição no site do Even.

>> O Departamento de 
Psicologia da UFRN exibe hoje, às 
14h, por meio da Conferênciaweb 
da RNP, debate com a temática 
“Luto em tempos de pandemia”.

>> O Sicoob Nordeste transmite 

nesta quarta, às 15h, no seu 
Instagram, live sobre a juventude e 
a empregabilidade.

>> Nesta data, no ano passado, 
uma rebelião no Centro de 
Recuperação Regional de Altamira, 
Brasil, deixava 57 mortos.

>> A Associação dos Surdos 
de Natal realiza hoje, às 20h, no 

Notas&Informes
TRANSPARÊNCIA

O Rio Grande do Norte 
alcançou o conceito “Ótimo” 
no novo ranking divulgado 
pela ONG Open Knowledge 
Brasil, que analisa o nível de 
transparência dos estados e da 
União nas informações prestadas 
relacionadas ao combate à 
Covid-19. O Estado agora tem 83 
pontos no ranking. O primeiro 
colocado, o Espírito Santo, possui 
100 pontos.

TOMA LÁ DÁ CÁ
A Câmara proibiu deputados 

de usarem o dinheiro da cota 
parlamentar para contratar 
serviços que gerem lucro na 
internet. A medida foi tomada 
após o jornal O Estado de S. Paulo 
revelar que parlamentares estavam 
transformando a divulgação de 
atividades no Congresso num 
negócio privado ao monetizar seus 
canais no YouTube, com vídeos 
que arrecadam recursos de acordo 
com o número de visualizações. A 
prática vinha sendo chamada de 
“toma lá, dá cá” nos corredores do 
Congresso.

VEREADORES NO PLENÁRIO I
Por causa da pandemia do 

novo coronavírus, a Câmara 
de Natal tem realizado sessões 
remotas. A resolução em vigor 
determina que as reuniões 
plenárias devem acontecer por 
videoconferência pelo menos até 
o dia 30 de julho. No plenário, 
devem estar presentes apenas 
os parlamentares com função 
na Mesa Diretora e servidores de 
apoio. Sem imprensa e sem público 
nas galerias.

VEREADORES NO PLENÁRIO II
Apesar disso, na sessão desta 

terça-feira, para votar a Reforma 
da Previdência em primeiro 
turno, pelo menos 10 vereadores 
sem função na Mesa Diretora 
estavam presentes. Um deles 
(Cícero Martins, do Progressistas) 
não usou máscara a maior parte 
do tempo.

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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Tem governador agora que quer 
pacto pelo emprego, mas ele 
continua com o estado dele fechado”“PRESIDENTE JAIR BOLSONARO

APÓS GOVERNADOR FLÁVIO DINO (MARANHÃO) PROPOR
PACTO NACIONAL PELO EMPREGO NO PÓS-PANDEMIA

EXTRAORDINÁRIA
O Sinsenat, sindicato que 

representa os servidores municipais 
de Natal, quer empurrar a votação 
em segundo turno da Reforma da 
Previdência para sexta-feira (31). 
Para isso, pediu ao presidente 
da Câmara, vereador Paulinho 
Freire (PDT), que convoque uma 
sessão extraordinária para a data. 
O presidente ainda não decidiu 
se acata. Caso não concorde, o 
texto deverá ser votado mesmo na 
próxima quinta-feira (30).

PREVENIDO
Como cautela e canja de galinha 

não fazem mal a ninguém, o prefeito 
Álvaro Dias se antecipou a qualquer 
possibilidade de punição que venha 
a ser aplicada ao Município caso a 
Câmara não conclua a análise da 
Reforma da Previdência até o dia 31 
de julho – prazo � nal concedido pelo 
Ministério da Economia. Foi à Justiça 
Federal pedir que Natal � que livre de 
sanções caso não aprove o texto na 
data. O caso está na 1ª Vara.

IVERMECTINA I
Médico oftalmologista, o 

deputado estadual Albert Dickson 
(Pros) informou nesta terça que vai 
à Justiça para derrubar a decisão 
da Anvisa que proibiu a venda de 
ivermectina no País sem receita 
médica. O uso do medicamento, 
um antiparasitário, é defendido por 
Albert para tratar a Covid-19, apesar 
de não haver comprovação cientí� ca 
de que é e� caz.

IVERMECTINA II
Durante sessão da Assembleia 

Legislativa, o parlamentar 
argumentou: “A ivermectina cumpre 
todos os itens apontados pelo 
boletim farmacológico da própria 
Anvisa, tem alta tolerância, baixa 
toxicidade e alta segurança. Está 
há 50 anos no mercado, nunca teve 
um óbito registrado. Enquanto, 
isso a Anvisa libera o uso de 119 
agrotóxicos durante a pandemia. 
Como pode liberar algo que faz mal 
e proíbe um medicamento que está 
dando certo?”.
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ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

TIAGO REBOLO

A Câmara Municipal de Natal apro-
vou na tarde desta terça-feira (28), em 
primeiro turno, o texto-base da Refor-
ma da Previdência Municipal. A vota-
ção foi simbólica e contou com o apoio 
dos 17 vereadores presentes, a maioria 
participando por videoconferência.

Antes de ir à sanção do prefeito 
Álvaro Dias, o projeto ainda terá de 
passar por uma segunda votação, que 
está prevista para quinta-feira (30). No 
segundo turno, os vereadores vão deci-
dir se mantêm o texto original, enviado 
à Câmara pela prefeitura, ou se farão 
mudanças na proposta.

Pela manhã, o projeto passou pela 
Comissão de Direitos Humanos. Foi 
a última etapa da tramitação antes 
do plenário. Na ocasião, foi aprovado 
o texto-base, com a inclusão de uma 
emenda proposta pelo vereador Mau-
rício Gurgel (PV), que estabelece um 
sistema de alíquotas progressivas de 
contribuição dos servidores para o re-
gime previdenciário municipal.

O texto-base eleva de 11% para 14% 
a contribuição de todos os servidores 

públicos municipais, sem distinção de 
renda. A proposta aprovada pela Co-
missão de Direitos Humanos – e que 
será submetida à análise do plenário 

– é que, em vez de uma alíquota linear, 
sejam cobradas alíquotas diferentes, 
a depender da remuneração recebida 
pelo servidor. Os percentuais, porém, 

ainda estão em negociação.
Ainda segundo a proposta, os apo-

sentados e pensionistas permanecem 
isentos da contribuição nas aposen-

tadorias e pensões até o teto, que hoje 
é de R$ 6.101,06. Só para quem recebe 
aposentadoria ou pensão acima desse 
valor há o aumento na alíquota, de 11% 
para 14%, e apenas na parcela que exce-
der esse teto.

A aprovação da reforma atende 
a uma determinação do Governo Fe-
deral. No ano passado, a Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia deu até 31 de 
julho para que estados e municípios se 
adequassem à reforma previdenciária 
geral, promulgada pelo Congresso Na-
cional no fim de 2019.

Caso a adequação não seja realiza-
da, a partir de 1º de agosto, governado-
res e prefeitos não poderão renovar o 
Certificado de Regularidade Previden-
ciária (CRP). Sem o documento, esta-
dos e municípios não podem receber 
verbas, celebrar convênios ou contra-
tar empréstimos com aval da União.

Além disso, estados e municípios 
podem sofrer outras punições, como a 
obrigatoriedade da aplicação imediata 
de regras gerais (não as específicas, como 
a das alíquotas) da reforma nacional, re-
sultado da Emenda Constitucional 103.

Câmara de Natal aprova Reforma
da Previdência em primeiro turno
UNANIMIDADE | Antes de ir à sanção do prefeito Álvaro Dias, projeto de lei complementar ainda terá de passar por uma segunda votação, que está marcada inicialmente para quinta 
(30). No 2º turno, vereadores vão decidir se mantêm o texto original, enviado à Câmara pela prefeitura, ou se farão mudanças na proposta. Comissão aprovou alíquotas progressivas

Câmara discutiu o assunto durante sessão nesta terça-feira. Maioria dos vereadores participou por videoconferência, mas muitos estiveram no plenário

Funfipre teve déficit de mais
de R$ 195 milhões em 2019

Além de atender à determina-
ção federal, a reforma tem o obje-
tivo de reduzir o déficit do regime 
próprio de previdência em Natal.

Em Natal, o regime previden-
ciário funciona segundo o modelo 
de “segregação de massas”, com 
dois fundos. Isso significa que 
quem ingressou no serviço público 
municipal até 2002 está ligado ao 
Fundo Financeiro de Previdência 
(Funfipre). Já quem foi contratado 
de 2002 para cá está segurado pelo 
Fundo Capitalizado de Previdência 
(Funcapre).

O Funcapre é superavitário. Ou 
seja, arrecada mais do que o que 

gasta com benefícios. De acordo 
com o Instituto de Previdência dos 
Servidores de Natal (NatalPrev), o 
saldo do patrimônio líquido desse 
fundo era, em 31 de dezembro de 
2019, de R$ 494,5 milhões.

O recurso, que segue guarda-
do, é fruto das contribuições dos 
servidores e da própria Prefeitu-
ra, que renderam a uma taxa de 
12,22% no ano passado. A verba 
servirá para pagar aposentadorias 
e pensões no futuro.

No outro fundo, o Funfipre, 
há déficit. Todos os meses, a Pre-
feitura do Natal precisa aplicar 
uma média de R$ 15 milhões para 

cobrir a diferença entre o que foi 
arrecadado e o que precisa ser pa-
go de benefícios previdenciários. 
Em todo o ano de 2019, foram R$ 
195,5 milhões extraídos do Tesou-
ro Municipal para cobrir o déficit 
financeiro desse fundo.

De acordo com o NatalPrev, 
no ano passado, foram aposenta-
dos 412 servidores, o que fez com 
que o regime próprio de Previdên-
cia de Natal encerrasse 2019 com 
4.417 aposentados e 1.120 pensio-
nistas, considerando os dois fun-
dos. O universo total de segurados 
é de mais de 17,6 mil servidores 
públicos. Vereadores presentes 

na hora da votação
A votação simbólica contou 

com a presença de 17 vereadores:
Ana Paula (PL), Ary Gomes 

(PDT), Bispo Francisco de Assis 
(Republicanos), César de Adão 
Eridan (PDT), Cícero Martins 
(Progressistas), Dagô de Andrade 
(PSDB), Divaneide Basílio (PT), 

Felipe Alves (PDT), Fernando Lu-
cena (PT), Franklin Capistrano 
(PSB), Júlia Arruda (PCdoB), Klé-
ber Fernandes (PSDB), Ney Lopes 
Júnior (PDT), Nina Souza (PDT), 
Paulinho Freire (PDT), Preto 
Aquino (PSD) e Raniere Barbosa 
(Avante).

Município vai à Justiça 
para evitar punições

Antes da sessão da Câma-
ra desta terça, a Prefeitura do 
Natal ingressou com uma ação 
na Justiça para evitar que o Mu-
nicípio sofra punições caso não 
aprove a Reforma da Previdên-
cia até o dia 31 de julho.

O processo foi protocola-
do na 1ª Vara Federal do Rio 
Grande do Norte e está sob 
os cuidados do juiz Magnus 
Augusto Costa Delgado. Até 
o fechamendo desta edição, o 

magistrado ainda não havia 
proferido decisão. Todo a ação 
tramita sob sigilo.

A ação da prefeitura foi 
protocolada porque há receio, 
na gestão do prefeito Álvaro 
Dias, de que a votação emperre 
na Câmara Municipal quando 
houver a discussão sobre as alí-
quotas progressivas.

Na ação judicial, o Municí-
pio não pede se livrar de even-
tuais punições.

R$ 494 mi 17,6 mil
NO FUNCAPRE, SALDO DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDO DO FUNDO ERA, EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019, DE

NÚMERO TOTAL DE SEGURADOS
DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL,

SEGUNDO O NATALPREV
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LIMINAR DA OAB NO STF 
BENEFICIOU A QUALICORP

ALUGUEL DE SEDE LUXUOSA 
DA FUNAI É R$1 MILHÃO 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

PELO DIREITO DE TENTAR
Enquanto a Anvisa inventa o 

factoide de receita médica para 
remédio contra lombriga, pacientes 
de ELA, que não têm tempo a 
perder, estão à espera de que os 
beócios dessa agência autorizem 
a importação de medicamentos 
promissores contra a doença, que 
ainda é incurável.

O VÍRUS DA FAKE NEWS
O presidente do STJ, João 

Otávio de Noronha, testou positivo 
para Covid-19, mas está bem, 
assintomático, em casa. A “fake 
news” de que ele teria dado entrada 
em hospital particular indignou o 
ministro, ontem.

LIBERDADE DE QUÊ?
Espertamente, o presidente do 

STF, Dias To� oli, repete a estratégia 
do colega censor, ao usar “fake news” 
e eventuais ameaças criminosas 
a ministros como pretextos para 
relativizar a liberdade de expressão.

AFRICANOS DO LADO DE CÁ
Durante webinar do IX Encontro 

Triângulo Estratégico América Latina 
e Caraíbas-Europa-África, o chanceler 

Ernesto Araújo agradou muito aos 
membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
ao a� rmar que “o Brasil é um país 
africano do outro lado do Atlântico.” 

O VÍRUS DA CENSURA
Facebook, Twitter e Google, 

controladores das maiores redes 
sociais, censuraram a coletiva de 
um grupo de médicos sobre o covid 
porque não gostaram de opiniões 
expressadas. Também apagaram os 
vídeos.

LUZ NO FIM DO TÚNEL
Segundo o painel de 

acompanhamento do covid-19 do 
site dos Cartórios de Registro Civil 
do Brasil, a média móvel do número 
total de mortes está caindo desde 25 
de maio (944) no Brasil. E está caindo 
em ritmo acelerado desde 15 de julho 
(787). No dia 27 foram 371 óbitos.

SÚBITO INTERESSE
Após a nomeação de Regina 

Duarte para a Cinemateca Brasileira, 
surgiu interesse de parlamentares 
sobre a situação do órgão que toma 
conta da história do audiovisual 
brasileiro. Todos de oposição, claro.

Após assumir, em janeiro de 2019, a ministra Damares Alves (Mulher, 
Direitos Humanos etc) logo descobriu que a Funai em Brasília � ca em prédio 
de luxo, com aluguel mensal de mais de R$1 milhão, incluindo o condomínio 
de R$211 mil, todo santo mês. Damares mandou a Funai procurar algo mais 
barato, até em respeito aos funcionários da ponta, onde estão os índios, 
que trabalham em condições precárias. Mas o Congresso tirou a Funai de 
Damares e tudo � cou como estava.

CAINDO AOS PEDAÇOS
“Eu vi sede da Funai em 

casinha, caindo”, disse Damares 
duas semanas após sua posse 
como ministra. De lá para cá, 
nada mudou. 

VIATURA COMO SEDE
Funcionários da Funai usam 

velhos veículos usados como 

“escritórios”. As sedes físicas, 
onde existem, não têm nada, nem 
ventilador.

VANTAJOSO PARA QUEM?
Por sua assessoria, a Funai 

garante que seu presidente, 
Marcelo Xavier, mandou fazer um 
estudo que indicou ser o aluguel 
“vantajoso”.

Como presidente da OAB nacional, Marcus Vinícius Furtado Coelho 
ajuizou ação para anular decreto de Dilma que autorizava a operadora 
de servidores Geap a vender planos de saúde sem licitação e baratos. 

A liminar foi concedida em 2014 pelo ministro Ricardo Lewandowski, do STF, 
que até hoje não a liberou para julgamento de mérito, e beneficiou diretamente 
a Qualicorp, de Luiz Seripieri Júnior, preso por corrupção há 8 dias. Agora, a 
mesma Qualicorp patrocina o atual evento da OAB.  Não por coincidência, 
Furtado Coelho ingressou com a ação durante o recesso. É que só o presidente 
da OAB tem essa prerrogativa. Para ex-dirigentes do Geap, a Qualicorp usou 
a OAB contra o plano de saúde dos servidores como parte da estratégia de 
dominar o mercado. A influência da Qualicorp na OAB é forte: sua marca foi 
exibida ao lado da imagem de ministros como Dias Toffoli (STF), nas redes 
sociais. Procurado para explicar suas relações com a Qualicorp e a liminar que a 
beneficiou, Furtado Coelho não atendeu nossas insistentes ligações. 

PREVIDÊNCIA | São necessários 15 deputados presentes para votar uma proposta de emenda à Constituição, 
como a da Reforma da Previdência, mas apenas 10 deputados estavam aptos a analisar o texto nesta terça

TIAGO REBOLO

Pela sexta vez consecutiva, a 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte não conseguiu 

votar a Reforma da Previdência Esta-
dual. Na sessão desta terça-feira (28), 
mais uma vez a proposta foi colocada 
em pauta, mas não foi votada porque 
os líderes de três blocos parlamentares 
apresentaram obstrução. Nesta quarta 
(29), o presidente da Casa, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), deverá fazer 
a sétima tentativa de votação.

As obstruções foram apresentadas 
pelos blocos PL/PT, Avante/Republi-
canos/Pros e PSB/PSOL. Dos 11 depu-
tados desses partidos, apenas Sandro 
Pimentel (PSOL) não seguiu a orienta-
ção do líder e � cou fora da obstrução. 
Com isso, 10 deputados não tiveram 
as presenças consideradas na hora da 
veri� cação do quórum para votação 
da reforma.

São necessários 15 deputados 
presentes para votar uma proposta de 
emenda à Constituição, como a da Re-
forma da Previdência. Como havia 20 
deputados ao todo, apenas 10 estavam 
aptos a analisar o texto – o que adiou a 
análise pela sexta vez.

Apesar de defender a aprovação 
da reforma, a bancada governista tem 
feito manobras para adiar a votação 
porque não tem votos su� cientes. 
Pelas contas do governo, apenas 13 
deputados apoiam a PEC, quando são 
necessários 15 votos, em dois turnos, 
para promulgar a proposta.

Líder do governo na Assembleia, 
o deputado George Soares (PL) voltou 
a cobrar apoio dos deputados de opo-
sição à aprovação da matéria. “Este 
projeto não é político-partidário. Go-
vernos de direita e de esquerda estão 
apresentando propostas neste sentido 
em todo o País. Lamento que o acordo 
não tenha avançado pela limitação 
que o governo tem de aprovar a PEC 
até 31 de julho”, disse, durante a sessão 
ordinária, realizada mais uma vez por 
videoconferência.

O deputado voltou a alertar para 
os riscos que o Estado correrá caso 
não aprove a reforma até 31 de julho. 
Uma portaria do Ministério da Econo-
mia estabelece que, caso não se ade-
quem à reforma previdenciária geral 
– promulgada pelo Congresso no � m 
do ano passado – até a data estipulada, 
estados e municípios não poderão re-
novar o Certidão de Regularidade Pre-
vidência (CRP), sem o qual o Estado 
não poderia, por exemplo, contratar 
empréstimos com aval da União.

“Haverá suspensão de transferên-
cias de recursos da União e impedi-
mento para celebrar acordos e convê-
nios”, completou.

A oposição não concorda com o 
texto e quer empurrar a votação ape-
nas para quando a Assembleia voltar 
às sessões presenciais, o que está pre-
visto apenas para agosto – depois do 
prazo � nal. Os parlamentares criticam 

Deputados estaduais discutem Reforma da Previdência durante sessão plenária desta terça (28)

Pela 6ª vez, votação da Reforma da 
Previdência é adiada na Assembleia

o governo, ainda, por não ter concor-
dado com uma emenda ao projeto que 
reduziria a contribuição previdenci-
ária dos servidores que recebem os 
menores salários. O governo considera 
essa proposta impraticável pois, em 
vez de reduzir o dé� cit previdenciário, 
essa medida aprofundaria o rombo 
nas contas públicas.

Alguns parlamentares, além disso, 
dizem que a portaria do Ministério da 
Economia não tem poderes para gerar 
punições tão severas para o Estado e 
acusam o governo estadual de usar 
a informação para aprovar a PEC às 
pressas.

“Minha decisão é irreversível e não 
vamos nos curvar à prepotência e à 
inverdade. Quando assumimos essa 
posição, � zemos um pacto, de homens 
livres, que prezam a sua liberdade e o 
exercício da democracia”, declarou o 
deputado José Dias (PSDB), em nome 
da oposição.

“O RN precisa de uma reforma 
previdenciária urgente, mas que não 

seja tão perversa quanto essa. Precisa 
de reforma que digni� que o servidor 
público. Sob a pressão de quem pensa 
que manda, não votaremos”, concluiu.

O deputado Tomba Farias (PSDB), 
por sua vez, a� rmou que tem informa-
ções de que o Ministério da Economia 
vai estender até 31 de dezembro o 
prazo para que estados e municípios 
aprovem suas reformas. Na semana 
passada, o Agora RN mostrou que, de 
fato, a Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho avalia pedidos para 
protelar a data.

“A governadora Fátima Bezerra 
vai ser desmentida, pois o prazo será 
prorrogado até o dia 31 de dezembro. 
Só tem 13 estados com a reforma 
aprovada. Nem Minas Gerais aprovou 
ainda. Mais de 50% dos estados não 
� zeram suas reformas. Você acha que 
esses estados vão ser penalizados pelo 
governo federal?”, colocou, durante 
entrevista à 98 FM nesta terça.

A REFORMA
Além de atender à regra federal, o 

Governo do RN defende a aprovação 
da Reforma da Previdência para que 
a gestão estadual atenue o dé� cit exis-
tente no sistema hoje.

O principal ponto da proposta 
do governo é subir a contribuição 
previdenciária dos servidores. Hoje, 
o funcionalismo contribui com 11% 
da remuneração bruta. O projeto do 
governo cria um sistema de alíquotas 
progressivas, com taxas variando de 
12% a 16%, com alíquotas maiores pa-
ra faixas salariais mais altas.

Além disso, pela proposta, todos 
os aposentados e pensionistas que 
recebem acima de R$ 2,5 mil seriam 
taxados – hoje, são isentos todos os 
que ganham abaixo de R$ 6.101,00. Na 
Assembleia, já há um acordo para � xar 
a isenção para quem ganha abaixo de 
R$ 3.050,00.

O sistema previdenciário estadual 
fechou o primeiro semestre de 2020 
com um dé� cit de mais de R$ 1 bilhão. 
Com a reforma, o governo potiguar 
espera economizar cerca de R$ 200 
milhões por ano.

DESTAQUE
DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL 

NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020
R$ 1 BILHÃO

Este projeto não
é político-partidário.
Lamento que o acordo
não tenha avançado
pela limitação que o
governo tem de
aprovar a PEC
até 31 de julho”

“
DEP. GEORGE SOARES (PL)
LÍDER DO GOVERNO NA ALRN
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O Rio Grande do Norte abriu em 
junho mais de 1,7 mil postos de 
trabalho com carteira assinada, 

segundo dados divulgados nesta ter-
ça-feira (28) pelo Ministério da Econo-
mia. De acordo com o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged), é a primeira vez neste ano que 
o Estado termina um mês com saldo 
positivo na geração de empregos.

No mês passado, segundo o 
Caged, foram 9.469 contratações e 
7.723 demissões. Com isso, o RN teve 
um saldo positivo de 1.746 vagas de 
emprego no mercado formal. Foi o 
segundo melhor resultado da região 
Nordeste, � cando atrás apenas do 
Maranhão – que gerou 3.907 postos 
de trabalho em junho.

O resultado do Rio Grande do Nor-
te foi na contramão da média do País. 
Em todo o Brasil, aponta o Caged, 
foram encerrados no mês passado 
10.984 postos de trabalho com cartei-
ra assinada. Mesmo assim, o resultado 
surpreendeu, já que o mercado espe-
rava uma perda de aproximadamente 
220 mil vagas de trabalho.

Mesmo com o resultado de junho, 

o Estado ainda segue com saldo ne-
gativo no acumulado do ano. Entre 
janeiro e junho, o RN fechou 15.761 
empregos com carteira assinada, re-
sultantes de 72.676 demissões e 56.915 
contratações.

No mês passado, a retomada do 
emprego no RN se deu principalmen-
te pelo setor de serviços, que apresen-
tou um saldo positivo de 1.234 postos 

de trabalho. Além disso, tiveram mais 
contratações que demissões a agri-
cultura (+885) e o setor de construção 
(+204). Por outro lado, a indústria 
(-467) e o comércio (-110) tiveram sal-
do negativo.

Na avaliação do secretário esta-
dual de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, os números do Caged 
demonstram que o setor produtivo 

Pela 1ª vez no ano, RN fecha mês 
com saldo positivo de empregos
TRABALHO | No mês passado, segundo o Caged, foram 9.469 contratações e 7.723 demissões. Com isso, o RN teve um saldo positivo de 1.746 vagas de emprego no mercado formal. 
Foi o segundo melhor resultado da região Nordeste. Segundo secretário de Finanças, números demonstram que Estado começa a dar sinais de reação após fase aguda da pandemia

Retomada das atividades do setor produtivo, com regras sanitárias, fez subir número de empregos

do Rio Grande do Norte começa a dar 
sinais de recuperação, apesar de con-
tinuarem em vigor diversas medidas 
restritivas para evitar a proliferação 
do novo coronavírus.

“De um lado, temos o início da 
safra de frutas e da cana de açúcar co-
mo importantes segmentos que irão 
gerar emprego nos próximos meses. 
Todavia, também tivemos saldos im-
portantes em segmentos tipicamente 
urbanos, como é o caso da construção 
civil (+ 204) e o setor de serviços (+ 
1.234)”, ressalta.

Segundo Aldemir, agora a expec-
tativa é pela recuperação de outros 
setores. “Nossa expectativa é que te-
nhamos nos próximos meses uma se-
quência de saldos mensais positivos e 
que outros setores (como o comércio 
e a indústria) também passem a apre-
sentar números positivos nos meses 
vindouros”, � nalizou.

Sétimo maior colégio eleitoral do 
Rio Grande do Norte, com mais de 
43 mil eleitores aptos a votar em 

15 de novembro, Caicó tem uma das 
prefeituras mais disputadas do Estado. 
Prova disso é que, a pouco mais de 100 
dias da eleição, a cidade tem pelo me-
nos nove pré-candidatos a prefeito.

O prefeito Batata (MDB) deverá 
ser candidato à reeleição e, para isso, 
conta com apoio do grupo do prefeito 
de Natal, Álvaro Dias, e do experiente 
vereador Lobão Filho.

O jovem médico Judas Tadeu forta-
leceu o PSDB e conta com o apoio do 
deputado Vivaldo Costa (PSD), consi-
derado como forte liderança local.

Já o ex-prefeito Roberto Germano 
tem incentivado, juntamente com 
o deputado estadual Nelter Queiroz 
(MDB), o nome do empresário Arthur 
Maynard (PSB).

O vereador Rangel Araújo (PDT) 
tem se colocado, mas pode também se 
compor com outros nomes. Nome do 
Solidariedade, o empreendedor Diogo 
Vale também é outro que não conse-
guiu ainda atrair forças para alavancar 

seu nome.
O PSL, por sua vez, ensaia o nome 

do policial Alexandre Cazuza, que 
conta com o apoio do deputado fede-
ral General Girão. O ex-secretário de 
Finanças do prefeito Batata Francisco 
Oliveira, o FAO, lançou seu nome pelos 
Republicanos. E ainda consta o folcló-
rico Cição Bandido, que já foi candi-
dato em várias campanhas. Este ano, 
Cição quer sair pelo PTB.

De acordo com informações de ob-
servadores políticos do Seridó, os três 
nomes que reúnem hoje mais força são 

Dr. Tadeu, Batata e Arthur Maynard.
Na última campanha em Caicó, 

cinco nomes disputaram a prefeitura. 
Pela primeira vez, uma terceira via 
conseguiu superar as duas principais 
forças e eleger o então vereador Ba-
tata, com 37,12%. O prefeito Roberto 
Germano, no MDB à época, alcançou 
28,58%.

Até agora, a esquerda não con-
seguiu um nome como em 2016. O 
advogado João Braz, do PCdoB, con-
seguiu 12% dos votos. O PT é dividido 
e nas sondagens não tem alcançado 
nenhum nome forte, mesmo tendo 
a governadora Fátima Bezerra como 
principal estrela. O PT não tem ne-
nhum vereador hoje em Caicó. A jo-
vem Danyelle Guedes preside o PT em 
Caicó. Parceiro do PT, o PCdoB tentou 
sem sucesso lançar a professora San-
dra Kelly a prefeita, mas o nome dela 
foi retirado o� cialmente em março.

Diante do cenário, a governadora 
Fátima Bezerra tem simpatia por uma 
composição com o deputado Vivaldo 
Costa, seu aliado na Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte.

Os nove pré-candidatos a prefeito de Caicó

Com 43 mil eleitores, Caicó tem 
nove pré-candidatos à prefeitura

ELEIÇÕES 2020

REEPRODUÇÃO

EMPREGO NO RN
JANEIRO:
-1.734

FEVEREIRO
-2.639

MARÇO
-1.874

ABRIL: 
-8.303

MAIO: 
-3.027

JUNHO: 
+ 1.746

FONTE: CAGED/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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SEGURANÇA | De acordo com 
Ivenio Hermes, coordenador de 
análises criminais do governo 
estadual, grupos têm adotado 
outras táticas criminosas e se 
aproveitado do baixo efetivo 
policial. No caso do roubo 
de carros e motos, queda é 
explicada pela diminuição no 
número de veículos circulando 
durante a pandemia

VIOLÊNCIA 
NA GANGORRA: 
no RN, sobe número de 
homicídios e cai registro 
de roubo de veículos

ANDERSON BARBOSA

A pandemia do novo coronavírus 
também tem causado efeitos 
na segurança dos potiguares. 

Atualmente se mata mais, mas também 
se rouba menos. Com exclusividade, o 
Agora RN teve acesso a relatórios que 
mostram as duas situações. Enquanto 
os casos de assassinatos registraram 
um aumento de mais de 10% nos últi-
mos seis meses - atravessando o período 
de maior ebulição da Covid-19 -, houve 
uma queda de praticamente 1% nos re-
gistros de roubo e/ou furtos de veículos.

Nos casos de CVLIs, como são cha-
mados os crimes violentos letais inten-
cionais (que são a somatória dos casos 
de homicídio doloso/feminicídio, lesão 
corporal seguida de morte/latrocínio, 
e mais as mortes decorrentes de ações 
policiais), o Estado somou 807 vítimas 
no período de 1º de janeiro a 30 de ju-
nho, totalizando 78 mortes a mais que 
o registrado no primeiro semestre de 
2019, quando 729 pessoas perderam su-
as vidas (+10,7%). O número de vítimas 
passou de 10,39 para 11,42 para cada 
grupo de 100 mil habitantes.

Os dados são da Coordenadoria 
de Informações Estatísticas e Análise 
Criminal da Secretaria Estadual da Se-
gurança Pública (Sesed) e farão parte da 
próxima edição da Obvium, revista de 
crimeanálise do Observatório da Vio-
lência do RN (Obvio).

De acordo com Ivenio Hermes, 
coordenador de análises criminais do 
Governo do Estado, existem alguns mo-
tivos para o aumento da criminalidade 
em tempos de pandemia. O primeiro 
deles está na dinâmica da violência, que 
tem se diversi� cado quanto ao modus 
operandis. “Há uma forte adaptação de 
grupos criminosos em buscarem ou-

tros meios de obtenção de ganho ilícito 
em épocas de pandemia, como jogos, 
rinhas, assalto à mão armada, saques 
e agiotagem”, diz. E também, segundo 
ele, há um aproveitamento por parte 
de grupos criminosos da suscetibilida-
de de recursos humanos das forças de 
segurança pública, “aproveitando esse 
momento para acirrar disputas territo-
riais, se envolver em vinganças contra 
desafetos e ainda se engajar em con-
frontos com policiais”.

Ivenio também considerou outros 
pontos relevantes que, na opinião dele, 
explicam o crescimento da violência: 
“Ausência de protagonismo do Governo 
Federal em prover ajuda para os estados, 
o que resultaria num alívio da sobrecarga 
do sistema de saúde e também na dimi-
nuição das condutas letais intencionais”, 
e também a falta de protagonismo do 
Governo Federal em prover auxílio célere 
aos menos assistidos, “que é outro fator 
que instiga as pessoas a irem às ruas em 
busca do sustento, rompendo com o iso-
lamento justamente nas concentrações 
urbanas onde tanto o vírus como a crimi-
nalidade se propagam”.

“A insustentabilidade da vida e a 
precariedade da sobrevivência, soma-
do ao maior tempo de con� namento, 
impactam na violência doméstica 
e nos suicídios. No primeiro caso, o 
agressor em potencial está em convívio 
prolongado com as potenciais vítimas, 
mantendo dentro de casa toda carga 
de energia emocional que deveria ser 
dissipada por um discurso equilibrado 
e uníssono entre gestores estaduais/
municipais e a gestão federal. No se-
gundo caso, há um agravamento das 
condições geradoras da depressão, das 
síndromes de pânico, do medo e da 
incerteza do futuro, aumentando os 
suicídios”, acrescentou.

A Delegacia Especializada de 
Defesa da Propriedade de Veículos 
e Cargas (Deprov) da Polícia Civil 
vem registrando números melhores 
no RN. Neste último semestre, por 
exemplo, houve uma redução de 
quase 1% no número de casos de 
roubos e/ou furtos de veículos (car-
ros e motos).

De acordo com o delegado 
Joacir Rocha, de 1º de janeiro a 30 
de junho, a Deprov registrou 3.478 
boletins de veículos roubados e/ou 
furtados somente na Grande Natal, 
que é onde se concentra a área de 
atuação da delegacia - com um total 
de 34  boletins a menos que os 3.512 
casos registrados nos primeiros seis 
meses do ano passado (-0,96%).

“A diminuição ocorrida nos fur-
tos e roubos de veículos na Grande 
Natal se deu em virtude da redução 
de veículos circulando e dos esta-
belecimentos comerciais fechados, 
incluindo os possíveis pontos de 
receptação de peças roubadas, di-
minuindo a oportunidade dos rou-
bos e das compras dos respectivos 
objetos”, destacou Joacir.

Ainda de acordo com o delegado, 
a polícia tem aproveitado o momento 
para traçar estratégias de manuten-
ção dos baixos índices de crimes des-
ta espécie, pretendendo mantê-los no 
mesmo padrão após a pandemia.

Do total de veículos roubados/
furtados no primeiro semestre de 
2019, 53.5% foram recuperados. Já 
este ano, o índice é de 54.9%.

Menos veículos 
roubados

no período de 1º de janeiro a 30 de ju-
nho, totalizando 78 mortes a mais que 
o registrado no primeiro semestre de 
2019, quando 729 pessoas perderam su-
as vidas (+10,7%). O número de vítimas 
passou de 10,39 para 11,42 para cada 
grupo de 100 mil habitantes.

Os dados são da Coordenadoria 
de Informações Estatísticas e Análise 
Criminal da Secretaria Estadual da Se-
gurança Pública (Sesed) e farão parte da 
próxima edição da Obvium, revista de 
crimeanálise do Observatório da Vio-
lência do RN (Obvio).

De acordo com Ivenio Hermes, 
coordenador de análises criminais do 
Governo do Estado, existem alguns mo-
tivos para o aumento da criminalidade 
em tempos de pandemia. O primeiro 
deles está na dinâmica da violência, que 
tem se diversi� cado quanto ao modus 
operandis. “Há uma forte adaptação de 
grupos criminosos em buscarem ou-

729 em 2019
807 em 2020

10,39 em 2029
11,42 em 2020

10,7%

VÍTIMAS DE CVLIS, ENTRE 1º
DE JANEIRO A 30 DE JUNHO:

VÍTIMAS 
(POR GRUPO DE 100 MIL HABITANTES)

AUMENTO DE

FOTOS: NEY DOUGLAS/ AGORA RN 

CARROS/MOTOS ROUBADOS/FURTADOS 
ENTRE 1º DE JANEIRO E 30 DE JUNHO

3.512 em 2019 
3.478 em 2020

QUEDA DE

0,96%
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O Rio Grande do Norte chegou a 
1.714 mortes pelo novo corona-
vírus desde o início da pande-

mia, segundo dados atualizados pela 
Secretaria do Estado de Saúde Pública 
(Sesap) nesta terça-feira (28).

O Estado também ultrapassou a 
marca de 48.374 casos confirmados 
de infecções pela Covid-19. Segundo a 
Sesap, ainda há outros 187 óbitos estão 
investigação se foram causados pela 
doença viral. 

Em relação a última segunda-feira, 
o Rio Grande do Norte registrou au-
mento de 1.083 casos registrados e 17 
óbitos.

Até esta terça-feira, o total de po-
tiguares internados em hospitais  por 
causa da Covid-19 é de 482. Deste total, 
245 estão em leitos críticos e 237 em 
leitos clínicos. 

A fila de regulação tem 6 pacientes 
para leitos críticos, 5 para leitos clínicos 
e 15 aguardando transporte sanitário. 
A taxa de isolamento social é de 39,5%.

A subcoordenadora de vigilância 
epidemiológica da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap), Alessandra 

Luchessi registrou que as ocorrências 
seguem a tendência de decréscimo 
em todas as regiões do Estado, mas 

alguns municípios precisam melhorar 
os seus procedimentos no enfrenta-
mento à Covid porque vêm apresen-

tando aumento de casos. “A Sesap está 
atenta e prestando apoio integrado aos 
municípios com todas as vigilâncias e 

assistências, verificando a dinâmica e 
processo de trabalho em cada cidade. 
Nosso objetivo é contribuir para que-
brar as cadeias de transmissão. Para is-
so é necessário o engajamento de toda 
a população com ações individuais e 
dos poderes públicos”, afirmou.

O Brasil registrou 921 mortes em 
decorrência da covid-19 de ontem pa-
ra hoje, informou nesta terça-feira , o 
Ministério da Saúde. O total de óbitos 
chegou a 88.539. No mesmo intervalo, 
os casos de contaminação tiveram au-
mento de 40.816, somando 2.483 191 
notificações.

O Estado de São Paulo segue como 
o mais afetado pela doença no País. Ao 
todo, são 487.654 casos e 21.676 mor-
tes. Contudo, o boletim do Ministério 
da Saúde não traz os dados referentes 
ao Estado nas últimas 24 horas.

No mundo, o Brasil só fica atrás 
dos Estados Unidos tanto em conta-
minações quanto em óbitos. Segundo 
o Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em inglês), 
4.280.135 americanos foram infectados 
e 147.672 morreram.0

RN passa das 1,7 mil mortes pela 
Covid-19; Brasil supera as 88 mil 
DADOS | Rio Grande do Norte ultrapassou a marca de 48.374 casos confirmados de infecções pelo novo coronavírus até esta terça-feira (28), segundo dados da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública; Brasil registrou 921 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas e número de casos da doença passa da marca de 2,4 milhões de notificações no País

Até esta terça-feira, o Rio Grande do Norte contabiliza 482 pessoas internadas em hospitais por causa da Covid-19, segundo a Sesap

Mais de 1 milhão de pessoas 
se candidataram para serem 
voluntárias nos testes da 

Coronavac, vacina chinesa que vem 
sendo testada no País desde a semana 
passada e que é fruto de uma parceria 
do Instituto Butantã e a empresa Si-
novac Biotech. A informação foi dada 
pelo secretário estadual da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

A vacina começou a ser testada na 
terça-feira passada em voluntários no 
Hospital da Clínicas. E a partir desta 
quinta e sexta-feira, dias 30 e 31, a va-
cina passará a ser testada em outros 
quatro centros: Instituto Emílio Ribas, 
Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Ribeirão Preto da USP, Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul e 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Fármacos da Universidade Federal 
de Minas Gerais.

Ao todo, nove mil voluntários, so-
mente profissionais de saúde, vão rece-
ber a vacina em 11 centros de pesquisa. 
Na capital paulista, participam do 
estudo também o Instituto de Infecto-
logia Emílio Ribas e o Hospital Israelita 
Albert Einstein Ainda no Estado de São 
Paulo, foram selecionadas a Universi-
dade Municipal de São Caetano do Sul, 

o Hospital das Clínicas da Unicamp 
(Campinas), a Faculdade de Medicina 
de Rio Preto e o Centro de Saúde Esco-
la da Faculdade de Medicina da USP de 
Ribeirão Preto. 

Para participar do estudo, o can-
didato não pode ter contraído o novo 
coronavírus, nem ter participado de 
outros estudos. Mulheres não podem 
estar grávidas ou estarem planejando 
uma gravidez nos próximos três me-
ses. Outra restrição é não ter doenças 

que precisem de medicações que alte-
rem a resposta imune. Entre os recru-
tados, metade recebe duas doses do 
imunizante num intervalo de 14 dias 
e a outra metade recebe duas doses de 
placebo. O governo estima que o estu-
do deverá ser concluído até setembro. 
Se os testes forem bem-sucedidos, a 
vaci0na pode começar a ser produzida 
no início de 2021. A primeira dose foi 
aplicada em 890 funcionários do Hos-
pital das Clínicas na terça-feira (21). 

Governador João Doria, de São Paulo, apresenta a vacina que será aplicada esta semana

Mais de 1 milhão se candidatam para 
testar a vacina contra o coronavírus

IMUNIZAÇÃO

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA O Ministério da Saúde autorizou 
a transferência de incentivos 
financeiros os municípios e 

ao Distrito Federal para o combate 
à emergência em saúde pública em 
razão da pandemia da covid-19. Es-
se incentivo financeiro, que envolve 
o total de R$ 454,331 milhões, será 
direcionado a todos os municípios 
brasileiros, para todas as escolas da 
rede básica pública de ensino, sejam 
municipais, estaduais ou federais, in-
cluindo creches, pré-escolas, ensino 
fundamental, ensino médio e educa-
ção de jovens e adultos, independente 
de serem aderidos ao Programa Saúde 
na Escola.

Segundo a Portaria publicada 

em edição extra do Diário Oficial da 
União desta terça-feira, os recursos 
devem ser utilizados para compra de 
materiais necessários à garantia da se-
gurança sanitária dos estudantes e dos 
profissionais de educação das escolas 
e para ações de promoção da saúde e 
prevenção à covid-19 “Com o incen-
tivo financeiro transferido por essa 
portaria podem ser adquiridos mate-
riais como produtos de higienização; 
material de limpeza; álcool em gel ou 
líquido 70%; máscaras; termômetros 
infravermelho, adesivos de marcação 
para distanciamento social, materiais 
educativos para a realização das ações 
de promoção da saúde e prevenção à 
Covid-19 e outros”, encerra.

Serão distribuídos R$ 454,331 milhões para compra de máscaras (fotos) e outros insumos

Ministério envia recursos para 
a compra de EPIs em escolas

PREVENÇÃO
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MARCELO HOLLANDA
JALMIR OLIVEIRA

Nesta quinta-feira (30), depois de 
12 anos de atividade entre o an-
tigo aeroporto de Parnamirim e 

o de São Gonçalo do Amarante, o prin-
cipal agente de cargas do Rio Grande 
do Norte, Antônio do Vale, da Fermac 
Cargo & AVale Overseas Consulting, 
transfere oficialmente seu escritório de 
Natal para Recife, onde vai se instalar 
ao lado do terminal internacional dos 
Guararapes.

Com a mudança, Toninho, como 
é mais conhecido, revezará com o seu 
sócio às idas para a capital pernambu-
cana duas vezes por mês, para não se 
distanciar por muito tempo da família, 
que continua em Natal.

Assim, ele protagoniza, pelo me-
nos temporariamente, o final de uma 
história que tinha tudo para dar certo, 
mas que, com a saída da Lufthansa 
Cargo do RN também para Recife, há 
duas semanas, põe um fim ao sonho 
de transformar São Gonçalo no grande 
hub de cargas do Nordeste por causa 
de sua localização privilegiada com a 
Europa.

Ao invés disso, o Aeroporto In-
ternacional Aluízio Alves, primeiro 
terminal totalmente privado do País, 
construído e operado pela empresa ar-
gentina Inframérica, que também arre-
matou o cobiçado aeroporto de Brasí-
lia, voltou novamente a ser um projeto 
para o futuro - e não para o presente.

Para piorar as coisas, ao mesmo 
tempo em que a Lufthansa decidiu tro-
car a operação local por Recife, a TAP, 
responsável pela rota internacional 
entre Natal e Portugal, anunciou voos 
em agosto para Recife, São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e Fortaleza, 
deixando o RN de fora. Mais um sinto-
ma da anunciada saída da Inframérica.

Especializado na exportação de 
frutas frágeis e consideradas exóticas 
pelos europeus, com a manga e o ma-
mão, presos aos exigentes padrões de 
qualidade europeu do “Read to eat”           
(Pronta para consumo), Antonio do 
Vale lembra que já chegou a exportar 
num único dia pelo terminal de São 
Gonçalo 80 toneladas durante a alta 
temporada, que vai de setembro ao 
começo do ano seguinte.

Até 2019, as exportações ali eram 
em média de 200 toneladas por sema-
na com cargas não só de produtores 
locais, como também de Pernambuco, 
Paraíba, Ceará e Bahia. Mas o especia-
lista reconhece que as instalações do 
aeroporto internacional Aluízio Alves 
são melhores do que as dos Guarara-

pes. Ele explica as causas do encerra-
mento da operação. “Talvez seja a falta 
de uma política de longo prazo para 
um equipamento tão estratégico e de 
uma atuação mais assertiva da classe 
política, que fez evaporar um empre-
endimento tão ambicioso como o ae-
roporto de São Gonçalo do Amarante”, 
analisa.

A professora dos cursos de logística 
do Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte (IFRN), Karla Mota, doutora em 
engenharia da produção nessa área, 
explica que o projeto do aeroporto po-
tiguar foi concebido para ser de cargas 
aeroviário, cuja primeira etapa estaria 
concluída ainda em 2004. Só que isso 
só viria a ocorrer 10 anos depois com 
um foco totalmente distinto do trans-
porte de passageiros voltado para a Co-
pa do Mundo de 2014, tendo em vista a 
relevância de um bom terminal aéreo 
para o turismo local.

“Embora não se negue a importân-
cia do transporte de passageiros para 
a indústria do turismo, não se pode 
desconhecer também a relevância do 
modal aéreo de cargas, já que, trans-
portando diretamente para o destino, 
o custo cai bastante, atraindo fornece-
dores de todo o Nordeste”, acrescenta.

Karla Mota considera que, nesse 
sentido, a concepção original do ae-
roporto que veio substituir o Augusto 
Severo foi totalmente correta, já que 
manter essa operação em Parnamirim, 
com essa função de transporte de car-
gas, seria um equívoco. “Diferentemen-

te de Parnamirim, a área escolhida em 
São Gonçalo tinha tudo para se trans-
formar numa cidade portuária e o ter-
minal num aeroporto cidade, atraindo 
diferentes interesses econômicos a 
partir de uma Zona de Processamento 
de Exportações”, acentua.

Para a especialista, no entanto, 
faltou um planejamento integrado 
para que houvesse um escoamento de 
cargas, o que foi acontecendo com o 
tempo e não de uma maneira assertiva 
e coordenada. 

“E esse voo da Lufthansa, inaugu-
rado nem 2015 e que foi embora este 
ano, era essencial para marcar esse 
diferencial do RN tanto para os expor-
tadores de frutas quanto de pescados”, 
lembra.

Mas com o desejo da Inframérica 
de deixar o terminal, mais a pandemia 
do coronavírus, outras empresas que 
poderiam se instalar no entorno do ae-
roporto acabaram redirecionando seus 
investimentos, o que, segundo Karla 
Mota, foi realmente muito ruim para a 
economia local.

Assim, as frutas produzidas pelo 
RN para abastecer cerca de 300 cidades 
europeias e outros países ao redor do 
mundo perderam competitividade, já 
que pagarão a partir de agora um custo 
adicional por terra até o aeroporto de 
Recife. “De duas, uma: ou esse lucro 
é repassado para o produto, prejudi-
cando sua competitividade, ou sairá 
da margem de lucro dos produtores”, 
afirma.

Principal agente de exportações de cargas do 
aeroporto Aluízio Alves se muda para Recife
EXPORTAÇÃO | Depois de 12 anos 
operando no Rio Grande do 
Norte, a empresa Fermac Cargo 
& AVale Overseas Consulting 
vai trabalhar diretamente no 
aeroporto dos Guararapes (PE), 
acompanhando a saída da 
Lufthansa Cargo do terminal de 
São Gonçalo do Amarante   

Empresa Fermac Cargo & AVale Overseas Consulting, que vai transferir oficialmente escritório de Natal para Recife, chegou a transportar 80 tonelas através do Aeroporto Internacional Aluízio Alves

Exportações têm queda de 60% 
no Rio Grande do Norte, diz Ministério

O volume de valores das exportações 
caiu 60% no Rio Grande do Norte ao lon-
go de 2020, segundo dados do Ministério 
da Economia, ao se comparar com o mes-
mo período do ano passado. O primeiro 
semestre do ano fechou com um total de 
U$ 127,9 milhões em vendas ao exterior, 
contra os US$ 205,2 milhões de 2019.

A queda nas vendas para além das 
fronteiras foi motivada pela pandemia do 
novo coronavírus. A crise sanitária afetou 
todo o setor produtivo potiguar voltado 
para o exterior. O setor de frutas foi um 
dos mais impactados, de acordo com as 
informações do Ministério, ao longo do 
ano. O principal produto da pauta de ven-
das potiguar, a fruticultura teve redução 
de 63% este ano.

Entre janeiro e junho deste ano, o Rio 
Grande do Norte vendeu US$ 43,2 mi-
lhões em melões, melancias e mamões. 
No mesmo período do ano passado, o vo-
lume de vendas foi de US$ 70,7 milhões.

As exportações por via aérea também 
apresentaram redução ao longo do ano. 
Em 2020, o volume de produtos enviados 
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Principal agente de exportações de cargas do 
aeroporto Aluízio Alves se muda para Recife

Proprietários de terras utilizados para a construção do terminal aéreo brigam na justiça há mais de 20 anos para obter indenizações

Empresa Fermac Cargo & AVale Overseas Consulting, que vai transferir oficialmente escritório de Natal para Recife, chegou a transportar 80 tonelas através do Aeroporto Internacional Aluízio Alves

Exportações têm queda de 60% 
no Rio Grande do Norte, diz Ministério

Proprietários de terra cobram indenizações após 
anúncio de relicitação do terminal aéro potiguar

através do Aeroporto Internacional Aluí-
zio Alves, em São Gonçalo do Amarante, 
foi de US$ 10 milhões, contra US$ 17 mi-
lhões do ano passado. O cálculo não leva 
em consideração a saída da Lufthansa do 
terminal aéreo potiguar, ocorrida em 21 
de julho. A empresa holandesa, que era 
responsável pelo transporte de boa parte 
da fruticultura potiguar, agora está ope-
rando no terminal aéreo de Recife (PE).

Em 2020, os meses de abril, maio e 
junho foram péssimos para a exportação 
potiguar. O período somado gerou US$ 
27 milhões. A soma dos valores destes 
três meses é menor que o mês de março, 
inclusive, que alcançou US$ 35 milhões.

Apesar da redução dos valores em 
exportação em 2020, o Rio Grande do 
Norte segue com superávit na balança 
comercial. No primeiro semestre do ano, 
o Estado importou US$ 82,3 milhões em 
produtos, contra os US$ 127,9 milhões 
exportados. Desta forma, o saldo do pe-
ríodo é de US$ 45 milhões. O principal 
produto importado é o trigo, que repre-
sentou US$ 29,7 milhões.

Os proprietários de terrenos 
desapropriados para a construção 
do Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amaran-
te, cobram R$ 28 milhões de inde-
nização pelo uso da terra cedida ao 
Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte e à União para a constru-
ção do terminal aéreo.

Em 05 de junho, os advogados 
Diógenes da Cunha Lima, Ese-
quias Pegado Neto e Marly Bahia, 
subscreveram uma noti� cação ao 
Ministério da Infraestrutura, com 
cópias ao Ministério do Desen-
volvimento Regional, Governo do 
Rio Grande do Norte, Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac), In-
framérica e Infraero. O documen-
to pede a suspensão do processo 
relicitação do aeroporto potiguar, 
iniciado em março passado, para 
que a União resolva as questões 
relacionadas com as indenizações 
de posse do terreno.

O terminal áereo foi idealizado 
ainda na década de 1990 pela Infra-
ero e pelo Exército. Boa parte dos 
terrenos no entorno do que seria 
o futuro aeroporto foram desapro-
priados no início desta década. No 
entanto, desde 1996, parte dos pro-
prietários insatisfeitos com os va-
lores da indenização ingressaram 
com ação judicial pedindo repara-

ção do valor. Uma ação deste tipo, 
por sinal, ainda aguarda decisão no 
Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte. O processo movido por 
representantes da Fazenda Arvore-
do, em São Gonçalo do Amarante, 
está concluso para decisão desde 
janeiro de 2019.

Em 2011, o projeto do terminal 
aéreo foi transferido para a inicia-
tiva privada – sendo o primeiro 
aeroporto federal a ser construído 
do zero pelo setor. O Aeroporto 
Internacional Aluízio Alves foi 
inaugurado em maio de 2014. O 
aeroporto foi construído em áreas 
que não pertenciam nem à União 
nem ao governo do Rio Grande do 
Norte. A administração estadual 
desapropriou 1,5 mil hectares que 
pertenciam a cerca de 300 proprie-
tários. 

Segundo o advogado Diógenes 
da Cunha Lima, que representa um 
dos proprietários, houve uma imis-
são precária de posse, o que permi-
te uso do espaço mas não transfere 
a propriedade. Desta forma, os 
donos do terreno terão de receber 
indenização caso o terminal aéreo 
passe para um novo administra-
dor. De acordo ele, um terço do 
território é alvo de uma disputa 
judicial reclamando recálculo das 
indenizações.

A polêmica ganhou mais força 
a partir de março, com o anúncio 
de devolução da concessão do ter-
minal pela empresa Inframérica, 
que pediu indenização por supos-
tos prejuízos ao administrar o ter-
minal. A concessionária alegar ter 
investido mais de R$ 700 milhões. 

A defesa dos proprietários ava-
lia que o valor total para a indeni-
zação é de 4% do recurso investido 
no aeroporto. Ou seja, R$ 28 mi-
lhões. “Se a Inframérica pediu esta 
indenização de R$ 700 milhões, os 
proprietários devem ter priorida-
de. Não se pode conceder uso do 
espaço para quem não é dono”, 
reforça Diógenes da Cunha Lima.

Atualmente, o Ministério da 
Infraestrutura iniciou o processo 
de relicitação do aeroporto. A pre-
visão é de que o processo aconteça 
no segundo semestre de 2021. Co-
mo o governo ainda não quitou a 
dívida e, desta forma, o processo 
de desapropriação não foi � nali-
zado o� cialmente, Cunha Lima 
diz que os proprietários seguem 
como os donos das terras. “Temos 
todo o interesse de que o aeroporto 
continue a funcionar, mas os pro-
prietários de terra, que há 20 anos 
aguardam por uma de� nição, não 
querem � car por último no paga-
mento de indenização”, encerrou.

$82.307.298

US$ 43.277.113
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$77.927.066

US$ 205.243.450

US$ 25.305.855

US$ 10.686.334

US$ 6.943.5314

US$ 6.160.516

US$ 70.745.964

US$ 25.582.822

US$ 21.726.000
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US$  11.028.803

IMPORTAÇÃO 
(JANEIRO ATÉ JUNHO) 

2020

PAUTA DE EXPORTAÇÕES
2020 - MELÕES, MELANCIAS E MAMÕES

EXPORTAÇÕES 
(JANEIRO ATÉ JUNHO)

 2020

20219

20219

SAL

ÓLEOS DE PETRÓLEO 
OU DE MINERAIS BETUMINOSOS

TECIDOS DE ALGODÃO

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

2019 - MELÕES, MELANCIAS E MAMÕES

VEÍCULOS AÉREOS

TURBORREACTORES

SAL

COCOS, CASTANHA DO BRASIL 
E CASTANHA DE CAJU

FOTOS: JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2020 – SIN
PROCESSO Nº 02210300.000086/2020-61

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 TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para obra “EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES DE NATAL/RN”, a qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de  1993, com as alterações posteriores. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de 
Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 14 de agosto 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, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL 
PROCESSO LICITATÓRIO – LEILÃO  Nº. 001/2020 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2020, torna público que realizará certame licitatório na 
modalidade LEILÃO, registrado sob o n.º 01/2020, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, com o objetivo da alienação 
de 03 (três) veículos de propriedade do SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e 
Documentação: 17 de agosto de 2020, às 09:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, na Rua Dom 
José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 
às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200; e-mail cpl@senarrn.com.br. O Edital encontra-
se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 28 de julho de 2020. Larissa Hermínia Augusta 
Bezerra. Presidente da CPL.   

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

PROCESSO Nº 304.022/2020

A Prefeitura Municipal de Serra Caiada/RN, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores torna público que realizará processo licitatório para contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução das obras/serviços de reforma 
e revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição, município de Serra 
Caiada/RN. Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta serão entregues até 
as 09h00min do dia 13 de agosto de 2020, na Sala da CPL na sede da Controladoria Municipal de 
Serra Caiada, sito a Rua Getúlio Vargas, 47 – Centro – Serra Caiada/RN. Sessão pública: 09h00 
horas do dia 13 de agosto de 2020. O edital e seus anexos estão disponíveis na página 
www.serracaiada.rn.gov.br; Informações cpl.pmsc@gmail.com e pelo telefone (0**84) 3293-0038. 

Serra Caiada/RN, 28 de julho de 2020.
João Maria de Oliveira Junior

Presidente da CPL

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ABRANTE CONFECÇÕES EIRELI ME, 12.161.371/0001-34), torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
Simplifi cada, com prazo de validade até 15/06/2026, em favor do empreendimento facção de peças do 
vestuário, exceto roupas íntimas, localizada em Avenida Santa Luzia, nº2013B, Cobé, Vera Cruz/RN.

Rômulo de Abrante Cardozo
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO, CPF 009.874.964-17, torna público que está 

requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
o PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração de saibro e cascalho, numa área de 10ha, 
inserida na poligonal do Processo DNPM 848102/20, localizada na Fazenda Mar e Terra, Município de 
Areia Branca-RN 

ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO, CPF 009.874.964-17, torna público que está 

requerendo ao Instituto Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
o PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS, para extração de saibro e cascalho, numa área de 6,01ha, 
inserida na poligonal do Processo DNPM 848101/20, localizada na Fazenda Bela Vista, Município de 
Areia Branca-RN 

ANTONIO ARENILDO MACEDO FIRMINO FILHO 
Requerente

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PERFIL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 10.913.971/0001-86, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDE-
MA a Licença de Operação para o Posto de Combustível, localizado na Av. Jerônimo Rosado, N° 417, 
Centro, Baraúna/RN, CEP 59.695-970.

Charlie Batista dos Santos Schumaikel
Administrador

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

POSTO DE COMBUSTÍVEL SV EIRELI, CNPJ: 37.107.706/0001-67, torna público está requeren-
do ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Prévia, para um Posto de Revenda de Combustíveis, localizado a Rua Expedito Alves, S/N, 
Centro, CEP: 59.695-000, Baraúna/RN.

VICTOR EMANOEL PEREIRA DE MORAES
Proprietário

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 

está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório 
Nº. 039/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE 
COVID-19, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 04/08/2020 às 07h30min, 
através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos 
estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min 
às 13h00min. Macaíba/RN, 28/07/2020. Pregoeiro/PMM. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

VENDE-SE | Decreto federal deixa a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que 
acompanhe do processo de privatização; custo total do terminal potiguar está estimado em R$ 45 milhões

O presidente Jair Bolsonaro publi-
cou decreto federal que coloca 
cinco terminais pesqueiros do 

país na lista de privatizações do gover-
no federal, dentre eles o de Natal.

Segundo o documento, � ca a cargo 
do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento a responsabilidade 
de “promover e acompanhar os pro-
cedimentos licitatórios das desestati-
zações”.

Além de Natal, os outros terminais 
pesqueiros públicos estão localizados 
em Aracaju (SE), Vitória (ES), Santos 
e Cananeia, ambos no Estado de São 
Paulo.

O domínio do terreno utilizado 
pela estrutura de processamento de 
pesca é da União. O local pertence à 
Companhia Brasileira de Trens Urba-
nos (CBTU).

O secretário estadual de Agricul-
tura e Pesca, Guilherme Saldanha, ex-
plica que o uso do local é cobiçado por 
empresas internacionais. “Temos gru-
pos chineses e americanos interessa-
dos. Há também empresas brasileiras 
de olho, principalmente dos estados 
do Ceará e de Santa Catarina”, detalha.

A construção do Terminal Público 

Pesqueiro (TPP) foi iniciada em 2009, 
com a concessão de uso para o governo 
estadual. 

Em 2011, após falhas no cumpri-
mento do cronograma para entrega do 
empreendimento, o Governo do Esta-
do rescindiu o contrato com a emprei-
teira responsável, a Constremac. 

Por sua vez, a empresa decidiu 
ingressar com ação judicial pedindo 
ressarcimento. Após anos de disputa 

nos tribunais, o Estado efetuou o pa-
gamento de R$ 500 mil à Constremac 
e quitou a dívida.

Sem o término das obras, o domí-
nio do espaço voltou para as mãos do 
governo federal.

O secretário de Agricultura do Rio 
Grande do Norte estima, também, que 
o espaço ainda necessite de R$ 3 mi-
lhões em obras. O terminal foi orçado 
em R$ 42 milhões.

Terminal de Natal e de outras quatro cidades do país irão para a iniciativa privada

Bolsonaro coloca terminal de pesca 
de Natal em lista de privatizações

Com os avanços nas pesquisas da 
vacina contra a Covid-19, o Mi-
nistério da Saúde espera que até 

dezembro deste ano os medicamentos 
sejam aprovados para que o primeiro 
lote da vacina de Oxford seja aplicado 
na população. O secretário de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério da Saúde, 
Arnaldo Correia de Medeiros, explica 
que o Brasil deve receber um primeiro 
lote de vacinas – total de 15,2 milhões 
de doses – em dezembro e que, caso 
os testes e estudos sobre a e� cácia do 
medicamento sejam aprovados até 
lá, o processo de vacinação poderá se 
iniciar.

“Fechamos acordo para o envio de 
100 milhões de doses da vacina em três 
lotes. O número se baseia na campa-
nha de vacinação contra a in� uenza no 
Brasil. O primeiro lote deve chegar na 
primeira quinzena de dezembro, com 
15,2 milhões de doses, e o segundo terá 
o mesmo número de aplicações e che-
ga entre dezembro em janeiro”, disse.

Questionado se 15 milhões de bra-
sileiros poderiam passar a virada do 
ano já vacinados, Medeiros respondeu: 
“A gente espera que sim, esse é o nosso 
sonho. Estamos trabalhando ardua-
mente para isso.”

Medeiros explica que os primeiros 
grupos a receberem a vacina serão os 

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros

15 milhões de brasileiros podem 
virar o ano vacinados, diz Ministério

COVID-19

TV  GLOBO

idosos, aqueles com comorbidades e 
os pro� ssionais da saúde da linha de 
frente. Segundo ele, o Ministério da 
Saúde já está mobilizando suas equi-

pes para montar uma estratégia de 
aplicação das vacinas para “não criar 
pânico nem tumulto” na população pa-
ra que seja um processo seguro.

CONSTREMAC
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COMÉRCIO | Após quatro meses fechados por causa da pandemia do novo coronavírus, os grandes centros 
de compra com serviço central de ar condicionado abriram as portas em Natal ao meio-dia desta terça (28)

Após quatro meses fechados por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, os shopping cen-

ters com serviço central de ar condi-
cionado abriram as portas em Natal 
ao meio-dia desta terça-feira (28), cau-
sando longas � las na porta de entrada 
dos centros comerciais horas antes 
da abertura e movimento intenso na 
área interna, especialmente nas lojas 
de departamentos, que estavam com a 
maior demanda de clientes durante o 
primeiro dia de retorno das atividades.

Apesar da autorização para voltar 
a funcionar das 12h às 20h, algumas lo-
jas permaneceram fechados. As praça 
de alimentação seguem proibidas de 
funcionar. Por enquanto, os serviços de 
alimentação estão disponíveis apenas 
para consumo nos modelos take away 
e delivery. A reabertura dos shoppings 
acontece depois de a Prefeitura de 
Natal publicar decreto municipal na 
última segunda-feira (27) autorizandp 
a abertura das portas do Natal Sho-
pping, Midway Mall e Partage Norte 
Shopping.

No entanto, os centros comerciais 
terão que seguir uma série de regras 
biossanitárias. A principal delas é o li-
mite 30% da capacidade. A reabertura 
levou em consideração os dados mais 
recentes sobre a Covid-19 na capital 
potiguar. Um dos fatores foi a redução 
nos números de ocupação de leitos 

hospitalares para doença, que chegou 
a 40% em Natal.

Além da limitação, os shoppings 
têm de cumprir protocolo com 20 
regras. Entre as normas, os estabeleci-
mentos terão manter distanciamento 
físico mínimo de 1,5 metro entre ca-
da cliente ou funcionários. Também 
têm de delimitar mesas e bancos que 
podem ser usados, respeitando o dis-
tanciamento, inclusive em elevadores, 
bem como desinfetar áreas públicas, 
interior e painel de elevadores, corri-
mãos de escadas e escadas rolantes, 
balcões de informação, sanitários, 
áreas de descarte de lixo por, no mí-

nimo, quatro vezes ao dia. Dentro dos 
shoppings, os clientes e funcionário só 
poderão circular de máscaras dentro 
do shopping.  De acordo com o decreto 
municipal que permitiu a reabertu-
ra, a � scalização das atividades nos 
shoppings caberá à Secretaria Muni-
cipal de segurança Pública e Defesa 
Social (Semdes), Procon, Secretaria de 
Meio Ambiente e Urbanismo de Natal 
(Semurb), Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (Semsur) e Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Os órgãos 
poderão, inclusive, interditar o estabe-
lecimento que descumprir as regras 
sanitárias previstas.

Consumidores percorrem corredores de shopping de Natal no primeiro dia de reabertura 

Shoppings têm movimento intenso e 
longas filas na reabertura em Natal

A barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, localizada entre os 
municípios de Assu, Itajá e São 

Rafael, acumula 64,67% da capacidade 
total até o dia 23 de julho, com um total 
de 1,53 trilhão de litros. O volume é o 
dobro do registrado no mesmo perío-
do de 2019. Com o resultado, a Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Bási-
co (ANA) ampliou o uso dos recursos 
hídricos para a atividade de agricultura 
irrigada.

Para o período da alocação, a 
média anual para captação direta 
no reservatório será de 300 litros por 
segundo, enquanto a vazão liberada 
média a jusante do Armando Ribeiro 
Gonçalves para o rio Açu e o canal do 
Pataxó passará dos atuais 4,7 mil litros 
por segundo para 12,05 mil litros por 
segundo, entre julho de 2020 e fevereiro 
de 2021.

Segundo a ANA, a maior oferta de 
água permitirá o aumento das ativi-
dades econômicas na região – como 
agricultura, carcinicultura, indústria e 
abastecimento público de água –, con-
tribuindo para o desenvolvimento do 

Rio Grande do Norte num contexto de 
pós-pandemia.

A alocação de água de� ne regras 
de utilização de recursos hídricos com 
o objetivo de distribuí-los entre os usu-
ários por um determinado período. Es-
te processo conta com a participação 
do Poder Público, sociedade civil e usu-
ários. No caso dessa videoconferência, 

o encontro virtual ocorreu em parceria 
com o Comitê da Bacia Hidrográ� ca 
dos Rios Piancó-Piranhas-Açu (CBH 
PPA) e com o Instituto de Gestão das 
Águas (IGARN). Para agricultura irri-
gada, as outorgas são emitidas para 
empreendimentos que possuem uma 
e� ciência mínima global no uso da 
água igual ou superior a 75%.

Barragem Armando Ribeiro alcançou 64,67% do volume total no dia 23 de julho

Barragem Armando Ribeiro amplia 
vazão para a agricultura irrigada

RECUPERAÇÃO
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitantes: o Sr. MIGUEL BERNARD GAGE, francês, casado, empresário, portador do CPF/MF n° 753.265.151-72, 
Passaporte n° 11AC99261, e a Sra. NADJANE ALMEIDA DOS SANTOS, brasileira, casada, autônoma, portadora do RG n° 
0141928298  SSP-BA, inscrita sob o CPF/MF n° 314.013.335-91, ambos residentes e domiciliados na Rua das Pedrinhas, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia 
da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Pedrinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.100,26m² (mil e cem metros e vinte e seis decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.024.02.0788.0000.0 e sequencial número 1.002541.3, CEP: 
59.178-000.  Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto 
P1 ao P2 com 61,77m, com a Sra. Marie Christine Andree Massabo; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 39,32m, com a Sra. 
Lia Mônica Rodrigues; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 34,10m, com o Sr. Leonardo Gomes Pinheiro Marques; Ao Oeste, do 
ponto P4 ao P5 com 10,01m e do ponto P5 ao P1 com 10,19m com a Rua das Pedrinhas, toralizando 20,20m de limite Oeste. 
Segue as Coordenadas Geográficas de GPS para UTM: P1-X=273400,05 Y=9309617,85 P2-X=273453,93 Y=9309587,74 
P3- X=273415,03 Y=9309582,03 P4-X= 273387,65 Y=9309602,37 P5- X=273392,44 Y=9309611,16.  Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 260.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. LIA MONICA RODRIGUES, MARIE CHRISTINE 
ANDREE MASSABO, LEONARDO GOMES PINHEIRO MARQUES, bem como terceiros eventualmente interessados 
cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes 
de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 29.07.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório 
à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo 

Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 
SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento parti cular de 23/07/2012, no qual 
fi gura como Fiduciante JOSÉ JORGE BARBOSA, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 17.199.977 SSP/SP, CPF nº 
056.449.538-74, residente e domiciliado à Rua Presidente Leão Veloso, 799, Alecrim, Natal/RN, levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, arti go 27 e parágrafos, no dia 18 de agosto de 2020, às 10:00 horas, 
exclusivamente online através do site www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 338.807,06, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor 
Fiduciário, consti tuído um prédio residencial situado na Rua Presidente Leão Veloso, o qual tomou ofi cialmente 
o nº 799, no bairro do Alecrim, zona urbana de Natal, com 70,00m² de área construída em alvenaria de ti jolos, 
cobertura em telha colonial, fachada com um portão de ferro, composto de terraço, estar, banheiro social, três 
dormitórios, copa/cozinha e área de serviço, pintado nas paredes em ti nta hidracor e as esquadrias com ti nta a óleo, 
com instalações elétrica, hidráulica, sanitária (fossa). Imóvel objeto da matrícula nº 1.418 do 6º Ofí cio de Notas-2ª 
CRI- Natal/RN. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 19 de agosto de 2020, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 233.409,52. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total 
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 
 

FARO ENERGY DESENVOLVIMENTO E LOCACAO DE PROJETOS LTDA, 24.494.187/0001-95 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as 
seguintes licenças:  
Licença Simplificada para a Usina Fotovoltaica Ponta do Mel I e Usina Fotovoltaica Ponta do Mel II, localizadas na 
Rodovia RN-076, s/nº, Sítio Cumarú, Riacho da Cruz/RN; 
Licença Simplificada para a Usina Fotovoltaica Ponta do Mel III e Usina Fotovoltaica Ponta do Mel IV, localizadas 
na Rodovia RN-177, s/nº, Sítio Santa Terezinha,  Riacho da Cruz/RN; 
Licença Simplificada para a Usina Fotovoltaica Ponta do Mel V e Usina Fotovoltaica Ponta do Mel VI, localizadas 
na Rodovia BR-405, nº 1.000, Sítio São Benedito, Apodi/RN. 
 

Pedro Miguel de Araújo Mateus 
Representante Legal  

 

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 por razões administrativa, fica ADIADA 
(SINE DIE) a Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2020- SIN, do tipo menor preço, em 
regime de empreitada por preço unitário, tendo como Objeto “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”, conforme disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de  1993.

Natal/RN, 28 de julho de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

NEY DI0UGLAS/ AGORA RN
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REABERTURA | Entidade representativa dos profissionais de educação no Rio Grande do Norte defende a 
criação de protocolos biossanitários rígidos para garantir a segurança de toda a comunidade escolar 

JALMIR OLIVEIRA

O Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação do Rio Grande do 
Norte (Sinte) é contra o retorno 

das aulas presenciais para os estudan-
tes potiguares a partir de 17 de agosto. 
A data foi estipulada pela Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura (Seec) 
para a possível retomada do calendário 
escolar para escolas das redes pública 
e privada.

Segundo Bruno Vital, coordena-
dor-geral do Sinte, a data delimitada 
para a reabertura precisa ser revista. A 
entidade representativa dos profissio-
nais de educação acredita que as redes 
pública e privada tenham protocolos 
sanitários – e em execução – para a 
retomada segura das aulas.  “Entende-
mos que o retorno não pode acontecer 
em 17 de agosto, tanto pela situação da 
pandemia no estado quanto por não 
haver nenhuma condição no momen-
to das escolas receberem os membros 
da comunidade escolar”, disse ele.

No Rio Grande do Norte, as aulas 
das redes pública e privada estão sus-
pensas desde o dia 18 de março.  

A entidade também aponta que a 
data prevista para reabertura das salas 
de aula será adiada. O Sinte é, hoje, par-
te integrante do comitê estadual que 
discute o retorno às aulas. “Tem sido 
afirmado e reafirmado pelo governo 

que o dia 17 de agosto é apenas uma 
previsão, não a data de retorno. Isso, in-
clusive, foi feito em decretos anteriores. 
Pelos debates do comitê, temos clareza 
que o retorno não acontece nessa da-
ta”, reforçou.

Para o coordenador-geral do Sinte, 
o governo deve iniciar a elaboração de 
protocolos e regras para biossegurança 
de toda a comunidade escolar – alu-
nos, professores e demais trabalha-
dores da educação. “Esses protocolos 
ainda não foram elaborados nem re-
passados às redes de ensino. Portanto, 
não há condição de retorno e também 
consideramos muito cedo ainda pra 

isso”, justificou.
Para a Secretaria Estadual de Edu-

cação, o Sinte tem cobrado garantias 
de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI), reestruturação dos prédios 
escolares, organização do transporte 
escolar e, acima de tudo, que a orien-
tação para a retomada seja feita com 
base exclusivamente na ciência. “De-
pois do protocolo feito, exigimos a 
concretização do protocolo, pois sem 
segurança não haverá retorno. Muitos 
profissionais têm morrido e adoecido 
mesmo no isolamento. Não permitire-
mos que a vida das pessoas seja colo-
cada em risco”, encerrou.

No RN, as aulas das redes pública e privada estão suspensas desde o dia 18 de março

Sindicato dos Professores é contra a 
volta das aulas presenciais no dia 17

As missas presenciais em Natal 
e Mossoró já têm data para 
retomada. De acordo com os 

representantes da  Igreja Católica 
no Rio Grande do Norte, o dia 15 de 
agosto marcará o retorno nestas duas 
cidades. Em Caicó, a previsão é para o 
dia 16. A Igreja também divulgou um 
Plano de Reabertura, onde define que 
as dioceses decidam sobre os melhores 
momentos para o reinício das missas 
presenciais em cada uma delas.

O documento é assinado pelo ar-
cebispo metropolitano de Natal, Dom 
Jaime Vieira Rocha, o bispo da diocese 
de Mossoró, Dom Mariano Manzana, 
e o bispo da diocese de Caicó, Dom 
Antônio Carlos Cruz. Junto ao decreto, 
os bispos da Província Eclesiástica de 
Natal também publicaram um conjun-
to de orientações para os padres e fiéis 
acerca da volta às celebrações presen-
ciais.

De acordo com o Plano, nas ar-
quidioceses de Natal e Mossoró, o 
calendário aponta para a abertura 
das igrejas para oração pessoal no dia 
10 de agosto, enquanto o reinício das 

celebrações das missas nas igrejas 
matrizes, igrejas dos municípios que 
não são sede de paróquias e capelas de 
institutos religiosos ocorrerá no dia 15 
de agosto.

O início das atividades celebrativas 
nas capelas que compõem a paróquia 

está marcado para 19 de setembro, 
com número reduzido de fiéis. Na 
diocese de Caicó, estará permitida a 
abertura das igrejas somente para ora-
ção pessoal no dia 16, enquanto no 31 
ocorrerá o reinício das celebrações de 
missas em todas os espaços próprios.

Reinício das celebrações das missas nas igrejas está marcado para o dia 15 de agosto 

Igreja Católica define que as missas 
serão retomadas apenas em agosto

DECISÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de informatica para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Municipal de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de 
Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do 
tipo “MAIOR DESCONTO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 30/07/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 11/08/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 11/08/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
13h30min do dia 11/08/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E 
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta 
e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de 
Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, 
de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 28 de Julho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 – SRP
OBJETO: Registro de preços objetivando a Aquisição de Equipamentos Hospitalares para manutenção do 
HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TERESINHA  e  HOSPITAL DE CAMPANHA (Unidade Básica de Saúde  VII) 
do Município de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 014/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento 
dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO (COM PRAZO 
REDUZIDO NOS TERMOS DO ART. 4º-G, DA LEI Nº 13.979/2020, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS 
PELA MP 926/2020), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a execução do objeto acima em epígrafe, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 30/07/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 06/08/2020. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 06/08/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: Às 09h30min do dia 06/08/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, 
HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para 
consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de 
Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de 
segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 28 de Julho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 020/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0239/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação, dia 17/08/2020 as 08h30min. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO SOCIETY 
NO DE MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar encontra-se a disposição 
o edital e seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 
1000, Centro, o edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 - SRP
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Materiais de Construção e Eletricos para 
atendimento às diversas Secretarias e órgãos da Prefeitura Municipal de Tangará, conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do 
tipo “MAIOR DESCONTO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 30/07/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 11/08/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 11/08/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h30min do dia 11/08/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E 
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta 
e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de 
Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, 
de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 28 de Julho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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NATHALLYA MACEDO

Em meio a tantas incertezas 
sobre o futuro, um dos eventos 
natalenses mais tradicionais 

do ano passa também por questiona-
mentos. Por causa da pandemia da 
Covid-19, muitas celebrações já foram 
canceladas para evitar aglomerações 
e, assim, prevenir o aumento de contá-
gios pelo coronavírus. Para o Carnatal, 
no entanto, talvez ainda exista a 
possibilidade de realização em 2020. 

Segundo o diretor da Destaque 
– empresa responsável pela festa –, 
Roberto Bezerra, o novo formato das 
partidas de futebol aplicado em outros 
países poderá dar a resposta sobre 
a readequação do Carnatal. “Alguns 
países já começaram a voltar com 
a torcida nos estádios, claro, com a 
capacidade reduzida de público nas 
arquibancadas e com outras medi-
das de segurança adotadas, como a 
aferição de temperatura e o distancia-
mento”, relatou ao Agora RN. 

De acordo com Bezerra, a equipe 
do Carnatal vai observar estes casos 
para conceber um novo modelo. 
“Sabemos que a vacina pode não ser 

oferecida ainda este ano, é imprová-
vel. Então, o nosso evento não será 
possível nos antigos moldes. Vamos 
acompanhar os erros e acertos dos 
jogos esportivos para ter um direcio-
namento viável com um protocolo 
ideal: é essa nossa expectativa”.  

Caso seja admissível, o evento po-
de ocorrer com a apresentação de ar-
tistas, porém com o público presente 
apenas nas arquibancadas, praticando 
o distanciamento recomendado pelas 
autoridades de saúde. “As atrações 
estão reservadas e possuímos o 
planejamento para a primeira semana 
de dezembro. Estamos aguardando e 
analisando os mais variados cenários”, 
contou Bezerra.  

“Adiar de dezembro para maio, por 
exemplo, não acontecerá. Descartada 
a proposta, há uma alternativa: pro-
mover uma comemoração online atra-
vés das conhecidas lives”, continuou. 
Isso porque esta será a 30ª edição do 
Carnatal, consagrado como o maior 
carnaval fora de época do mundo. 
Bezerra reforça que é necessário en-
tender como o setor vai se adaptar aos 
protocolos de segurança e convivência 
social durante a pandemia. 

INCERTEZA | Ainda marcada para 
acontecer na primeira semana 
de dezembro, a festa pode ter 
um novo formato – estudado pela 
equipe da Destaque e baseado 
nas partidas esportivas que 
permitem a presença do público. 
Ou, em outra hipótese, ocorrer de 
maneira online 

CARNATAL 2020, SERÁ?

O primeiro Carnatal 
ocorreu no ano de 1991 e foi 
realizado no centro de Natal, 
com apenas 3 blocos, entre 
eles o Bloco Caju, animados 
por Netinho, Banda Mel e 
Banda Cheiro de Amor. No 
circuito, havia 12 camarotes 
e nenhuma arquibancada. 
A festa cresceu e, devido a 
reivindicações de morado-
res do bairro, teve que ser 
transferida para o largo do 
estádio Machadão em 1994, 
onde foram montados 525 
camarotes: já eram 14 blocos 
e mais de 50 mil foliões. Des-
de 2014, o evento é realizado 
na área externa da Arena das 
Dunas.

Mais 
sobre o 
Carnatal  

Adiar de dezembro para 
maio, por exemplo, não 
acontecerá. Descartada 
a proposta, há uma 
alternativa: promover uma 
comemoração online através 
das conhecidas lives”

“
ROBERTO BEZERRA
DIRETOR DA DESTAQUE

FOTO: NEY DOUGLAS/AGORA RN
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daniela.freirecosta@yahoo.com.br

DIVULGAR 
O deputado estadual 

Vivaldo Costa alertou, 
durante pronunciamento na 
sessão remota da Assembleia 
Legislativa desta terça-feira, 
que o tratamento que vem 
sendo sugerido pela OMS 
para a Covid-19 - uso de 
anti-in� amatórios e oxigênio 
em pacientes em estado grave - 
precisa ser melhor “publicizado” 
entre a população.  

É PRECISO 
“Vamos nos orientar 

pela OMS, que preconiza a 
dexametasona e o oxigênio, 
e proporcionar uma maior 
divulgação desse tratamento 
para que a população tome o 
devido conhecimento”, a� rmou 
o parlamentar. 

CONTRASTE 
Na mesma sessão desta 

terça, o deputado Albert 
Dickson reclamou da decisão 
da Anvisa que recentemente 
proibiu a venda de ivermectina 
sem receita médica. E avisou: 
vai questionar a mudança na 
Justiça. Ele disse que não existe 
motivo para a postura adotada 
pela entidade e ainda defendeu 
o uso do medicamento como 
tratamento pro� lático contra o 
coronavírus.  

ZERO INTERFERÊNCIA 
“Houve In� uência da 

Terapêutica Preconizada pela 
Prefeitura (de Natal) sobre a curva 
epidêmica do RN?”. Essa pergunta 
foi respondida por seis professores 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, que lançaram 
um release a� rmando, com 
base cientí� ca e dados reais, 
que a Ivermectina distribuída 
pela gestão do prefeito Álvaro 
Dias – ou o uso em massa do 
medicamento pela população - 
em nada mudou a trajetória da 
curva de óbitos no RN. 

ISOLAMENTO QUE FUNCIONOU 
“A resposta é não”, dizem 

os professores, que mostram o 
verdadeiro motivo da queda da 
curva da Covid-19 no Estado: 
isolamento social e uso de 
máscara. “A trajetória da curva 
foi mudada principalmente 
pelo isolamento social (mesmo 
que abaixo do requerido)”, diz o 
documento. 

LÓGICA 
Os professores confrontam 

o ideal posto pela prefeitura 
da capital, de que o uso do 
vermífugo contribuiu paro o 
novo cenário. “Se funcionasse, 
teria aumentado muito o 
número de recuperados. Natal 
não tem mais recuperados que 
outros lugares”.

REDES SOCIAIS EM PESO 
O ministro das 

Comunicações do governo 
Bolsonaro, o potiguar Fábio 
Faria, participou nesta terça-
feira de uma videoconferê ncia 
com representantes do 
Facebook (Murillo Laranjeira), 
Google (Marcelo Lacerda), 
Twitter (Fernando Gallo) e 
WhatsApp (Pablo Bello).  

COMPROMISSO 
Em pauta: “Debate sobre 

as temidas Fake News e sobre 
a legislaç ã o acerca das redes 
sociais”. “Rea� rmei meu 
compromisso com a defesa 
da liberdade de expressã o e 
estabeleci um diá logo com 
os representantes da á rea”, 
a� rmou o ministro nas suas 
redes sociais. 

OPINIÃO 
Do jornalista Antero Greco: 

“Quando alguém diz ‘não 
gosto de política’ ou ‘Político é 
tudo igual, tudo ladrão’, pode 
ter certeza de que se trata 
de alguém que sempre vota 
em ‘político tudo igual, tudo 
ladrão’. Cai fácil na conversa 
do mau político, justamente 
porque não se interessa por 
política”. 

FRANCO CRESCIMENTO 
A Netflix está cada vez 

mais próxima de se tornar 
o principal serviço de TV 
por assinatura nos Estados 
Unidos, informa a revista 
Exame. “De acordo com 
uma pesquisa realizada 
pela Variety, a plataforma 
digital já conta com quase 70 
milhões de usuários pagantes, 
enquanto todas as operadoras 
de TV a cabo no país somam 
77,5 milhões de assinantes”, 
diz a matéria.  

SEM INTERFERÊNCIA 
Deu na imprensa nacional 

que o presidente da Câmara 
Federal, Rodrigo Maia, 
minimizou o rompimento do 
DEM e MDB do Centrão. Ele 
desvincula o movimento da 
eleição da Casa, da qual ele 
é candidato à reeleição. Em 
nota, o deputado disse que “a 
formação de blocos busca mais 
representação na Comissão 
Mista de Orçamento”. 

IDEIA 
Deputado do PSB e 

presidente da Comissão do 
Meio Ambiente da Câmara, 
Rodrigo Agostinho vai propor 
lei para a Amazônia. A ideia do 
parlamentar é construir, para a 
Amazônia, algo como a Lei da 
Mata Atlântica, que tramitou 
durante 14 anos, e a Lei do 
Pantanal.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Podem abrir o que for, mas 

os “terreiros” na Bahia não vão 
funcionar de forma presencial 
durante a pandemia. Ordem que 
veio de cima, dos Orixás, segundo 
líderes religiosos. A Prefeitura de 
Salvador já autorizou o retorno de 
atividades em templos e espaços 
religiosos. 

>> Nos próximos dias, 
quatro centros de testagem 

entrevista coletiva no Palácio 
dos Bandeirantes. 

>> Olha só quem busca 
parceria com o Brasil para 
produzir vacina por aqui: a 
Rússia. “Os russos estão em 
discussões com laboratórios 
farmacêuticos brasileiros para 
um acordo de produção local da 
vacina”, informou o jornal Valor 
Econômico.  

para a vacina produzida por 
um laboratório chinês contra 
o novo coronavírus entrarão 
em funcionamento no Brasil 
— três deles no estado de 
São Paulo. A informação 
foi divulgada ontem pelo 
secretário estadual de Saúde 
de SP, Jean Gorinchteyn, em 

Hoje é dia de celebrar o aniversário do 
Tabelião Substituto do Cartório Único 
de Tibau do Sul, Matheus Oliveira 
Fagundes

Deputada federal Natália Bonavides 
encontrando tempo para os exercícios 
físicos em casa em meio à agenda 
corrida de trabalho em Brasília
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Grandes notícias chegam dos astros hoje e a principal 
vem do Sol, que logo cedinho começa a brilhar em Leão, 
morada do seu paraíso. Isso signifi ca que você vai contar 
com mais sorte, criatividade e as coisas devem fl uir com 
maior facilidade em sua vida. 

Ótimas notícias chegam do Sol, que hoje muda de signo 
e cenário, iluminando seus planos, sonhos e esperanças. 
Com a entrada do Sol em Leão, você estará ainda mais 
sociável do que já é, cativando a todos com sua simpatia 
e gentileza. 

 Mercúrio e Urano formam aspecto exato e positivo, 
indicando um bom período para realizar as mudanças 
que deseja. Sua criatividade e sorte se elevam e podem 
render boas oportunidades. Você vai esbanjar energia 
mental, habilidade para convencer.

 Suas habilidades e competências serão mais valorizadas a 
partir de hoje e quem avisa é o Sol, que ingressa no ponto 
mais alto do seu Horóscopo ao raiar do dia. Confi e na 
sua experiência e profi ssionalismo para brilhar e ganhar 
pontos importantes junto aos chefes e superiores. 

O Sol amanhece em Leão e traz belas novidades para 
a sua vida. Agindo em sua Casa 3, o astro-rei eleva a 
sua simpatia, sociabilidade e deixa a sua comunicação 
ainda mais poderosa do que já é. Vai ser fácil atrair a 
admiração alheia, argumentar, convencer, multiplicar.

Seu ânimo, sua sede de conhecimento e sua energia 
espiritual fi cam mais fortes a partir de hoje graças às 
boas vibes do Sol, que começa a agir em Leão. O astro-
rei promete ampliar seus horizontes, suas oportunidades 
e revela que o momento é propício para investir.

Hoje as estrelas estão inspiradas e anunciam um dia 
perfeito sem defeitos. Mercúrio segue em seu signo e 
troca boas vibes com Urano, dando sinal verde para você 
realizar seus sonhos. Ótimas perspectivas surgem em seu 
horizonte, podendo realizar mudanças positivas.

Hoje o céu está lotado de energias e alguns astros trazem 
belas surpresas para o seu signo. Mercúrio forma aspecto 
exato e positivo com Urano, que segue o rolê em seu 
paraíso, indicando uma fase oportuna para consolidar 
conquistas e atrair novas oportunidades. 

O Sol brilha especialmente para você e inaugura uma 
fase de mais alegria, felicidade e realizações ao ingressar 
em seu signo às 5h37. A partir de agora, as características 
mais marcantes da sua personalidade ganham evidência 
e você vai receber o destaque.

Grandes novidades chegam hoje do Sol, que começa 
a brilhar em Leão, no lado oposto do seu Horóscopo, 
ativando seu lado generoso, criativo, sociável e animado. 
Um novo ciclo começa e seus relacionamentos passam a 
ter mais importância em seu universo. 

Mercúrio, seu astro regente, forma aspecto exato e 
maravilhoso com Urano, dando sinal verde para você 
mudar o que deseja em sua vida. Terá boas ideias, 
encontrará soluções engenhosas e poderá encaminhar 
seus planos e projetos com muita criatividade. 

Mercúrio e Urano fazem um aspecto maravilhoso, 
indicam um período de sorte e dão carta branca para 
você resolver uma porção de coisas. Use e abuse da sua 
simpatia, comunicação assertiva e pensamento positivo 
para conseguir o que quer. 

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)

Silvio Santos é dono de uma imbatível 
coleção de mudanças no SBT

Ainda há quem se surpreenda com as 
costumeiras intervenções de Silvio Santos na 
programação do SBT, mudanças que muitas vezes 
saem do nada e não levam a lugar nenhum.

Só que nunca foi diferente. A intensidade pode 
variar um pouco, mas desde o começo da TV S, ainda 
nos tempos da Vila Guilherme, sempre foi assim. De 
tudo, já teve um pouco. Uma vasta coleção. Por exemplo:

- transmissão de futebol, mas só o segundo tempo 
do jogo, “é o que decide”

- Exibição de “Pássaros Feridos” e do � lme 
“Rambo”, “depois da novela da Globo”

- sessão corrida de “King Kong”
- “Sessão das Dez” à meia-noite
- transformação das produções em “lojinhas”
- “Telefone e Ganhe”, da Helen Ganzarolli, estreou 

e acabou no mesmo dia

- “Viva a Noite”, de dia, em quatro domingos, 
como um quadro do “Programa Silvio Santos”

- “Programa Livre”, do Serginho Groisman, que 
mudou de horário exatas 45 vezes.

- lançamento do “Jornal das Pernas”, com Analice 
Nicolau e Cynthia Benini

- Reprise de “Carrossel”, tirada do ar depois de 15 
capítulos por causa da baixa audiência

- Pior ainda a mexicana “Destilando Amor”. 
Durou só 4 dias

- E o “Chaves” entrando e saindo o tempo todo, 
entre tantas e não tão boas. 

De uns tempos para cá, os seus movimentos 
� caram restritos ao “Triturando”, “Alarma TV” e 
“Primeiro Impacto”, produtos de qualidade duvidosa, 
que nada signi� cam na ordem das coisas. Mas que 
acabam provocando enorme estrago nos resultados.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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TENTATIVA
Entre essas tantas do Silvio San-

tos, um belo dia ele resolveu colocar 
o programa da Adriana Galisteu, 
“Charme”, à uma e meia da manhã, ao 
vivo. Isso, também, depois de muitas 
mudanças. Ela revoltada, apresentou 
de pijama e pantufas. Pior: ele gostou. 
Ligou no dia seguinte, elogiando. E 
pediu para manter o � gurino.

ENTREVISTA
Para a série especial dos 70 anos 

da televisão brasileira, Lucélia Santos 
será a entrevistada de Pedro Bial no 
“Conversa” da próxima sexta-feira.

Dona de um currículo repleto de 
sucessos, Lucélia é sempre lembrada 
pelo trabalho em “A Escrava Isaura” 
(1976), exibida pela Globo. Uma das 
novelas mais vendidas da história.

DE VOLTA
A partir do próximo sábado, a 

Globo passa a reprisar a série “To-
ma Lá, Dá Cá” após o jornal “Hoje”. 
Escrita por Miguel Falabella e Maria 
Carmem Barbosa, a sitcom reúne, 
além do próprio Falabella, Arlete 
Salles, Alessandra Maestrini, Diogo 
Vilela, Adriana Esteves, Marisa Or-
th, entre outros.

PROCURA
A produção do “Game of Clo-

nes”, da Sabrina Sato, está em busca 
de uma casa, onde o programa será 
gravado já a partir de agosto. 

Tudo feito fora da Record. O 
detalhe é que tem que ser dentro de 
um condomínio.

PACOTE FECHADO
Quando voltar ao ar, no ano que 

vem, “Amor de Mãe” terá um diferen-
cial em relação às produções inédi-
tas das nove dos últimos tempos.

Será exibida, com seus 23 capítu-

los restantes, inteiramente gravada.

ESFORÇO
O elenco de “Amor de Mãe”, isso 

se constata na maioria dos atores, 
não gostaria de retomar as grava-
ções no momento atual. Há uma 
preocupação enorme com os casos 
de Covid-19 no Rio de Janeiro.

No entanto, também estão 
convencidos que é necessário cola-
borar, diante de todos os esforços 
feitos pela Globo.    

CAÇA-NÍQUEL
As lives, criadas com o melhor 

propósito, foram transformadas em 
negócio, agora com direito a sor-
teios e o uso de entidades assistên-
cias como pano de fundo.

A “prenda” é apenas uma Merce-
des zero-quilômetro. Só neste último 
� nal de semana, Bruno & Marrone, 
Bell Marques e Wesley Safadão.

 Suzana Pires conversa com 
Mateus Solano no Instagram do 

Teatro PetroRio Online, nesta quarta-
feira, às 20h...   ... E Fernanda 

Paes Leme embarcou em uma 
websérie, “Fake Live”, em cartaz 
no seu Instagram.   A abertura 
da próxima “Dança dos Famosos” 
também começa a ser gravada...
  ... Mas, claro, de uma forma 

bem diferente das edições anteriores.
 Record ainda não defi niu 

quem será o repórter da próxima 
“Fazenda”...  ... Decisão deve sair 
nesses próximos dias.  Em todas 
as quartas-feiras, Marina Machado 
exibe nas redes sociais um episódio 
novo de uma série com os repórteres 

do “Jornal da Band”...  ... As 
histórias são sempre curiosas...
 Por exemplo, Filipe Peixoto 
disse que já tentou ser calouro do 
Raul Gil...  .. Hoje é a vez do 
Juliano Dip.  Difícil demais 

escrever uma coluna de televisão, 
no dia em que perdemos Rodrigo 

Rodrigues. Complicado.
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Um “abraço” ao futebol feminino 
do Rio Grande do Norte. Foi 
assim que a volante Fernanda 

Santos, de 19 anos, descreveu a impor-
tância do Cruzeiro de Macaíba para 
a modalidade futebolística potiguar. 
No clube há quatro anos, Fernanda é 
tratada como inspiração e motivação 
pelas colegas de equipe e membros da 
comissão técnica.

“O Cruzeiro de macaíba abraçou 
e abraça o futebol feminino do RN. É 
importante que o Time se mantenha 
� rme, para que com o passar do tempo 
possa dar oportunidades para outras 
meninas que estão por vir. Até porque 
o Cruzeiro faz um trabalho excelente 
quando se fala de futebol feminino, 
não conheço nenhum trabalho igual 
aqui no estado, e espero que continue 
sempre forte para crescer e ser o sonho 
para as próximas meninas”, contou. 

Principal clube da categoria no es-
tado atualmente, as meninas da equipe 
da Grande Natal já se preparam para o 
retorno do Campeonato Brasileiro A2. 
Bicampeãs do Campeonato Potiguar 
Feminino (2018-2019), as atletas são a 
esperança do RN para tentar uma vaga 
na elite do futebol feminino do Brasil.  

Esta já é a segunda vez que o clu-
be representa o RN a nível nacional. A 
última participação foi na edição de 
2019, em que a equipe � cou em quar-
to lugar no Grupo C, com sete pontos, 
dois a menos que o segundo colocado e 
classi� cado direto para a segunda fase, 
Botafogo da Paraíba. 

Apesar dos bons resultados, di� cul-
dades fazem parte da rotina do clube. 
Como todo praticante de esporte no 
RN, a falta de reconhecimento e apoio 
são situações de costume encontradas 

pelo Cruzeiro. Com a pandemia, a par-
te � nanceira da equipe também sofreu 
perdas nas receitas. De acordo com 
o diretor de planejamento da equipe, 
Sócrates Garcia, de 38 anos, a perda de 
patrocínios foi uma das circunstâncias 
que fez com que as contas não “fechas-
sem” durante a parada. 

“O clube perdeu todas as suas re-
ceitas, que provinham de aluguel do 
campo e patrocínios. Isso pesou muito 
pois as despesas não pararam, apenas 
diminuíram, entretanto a conta não 
fechou”, relatou. 

Mesmo com problemas nas � nan-
ças, o time honrou com seus compro-
missos e realizou todos os pagamentos 
para as jogadoras que moram no RN e 
� rmou um acordo para as que residem 
fora do estado. O benefício creditado 
pela Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF) de R$ 50 mil reais auxiliou 
a equipe para que pudesse arcar com 
suas dívidas. 

“O auxílio foi o que salvou o ano 
praticamente. Apesar de algumas 
despesas não poderem ser pagas com 
esse auxílio, ele foi providencial para 
que hoje o Cruzeiro tenha um planeja-
mento para o restante da temporada”, 
explicou.  Não apenas na parte admi-
nistrativa, mas di� culdades também 
apareceram para as atletas. Os times 
do RN só conseguiram a liberação para 
treinamentos no estado no dia 15 de 
julho. Foram quase quatro meses sem 
atividades. 

Segundo Fernanda Santos, a ma-
nutenção da rotina de treinos foi o que 
mais di� cultou durante a pandemia. 
Não poder treinar em campo e com a 
bola atrapalhou com que a atleta pros-
seguisse com seu trabalho de costume. 

“Manter uma rotina de treinos foi 
a principal di� culdade, já que temos 
que treinar em casa, não há tantos ma-
teriais, tem que usar da imaginação e 
criar algo pra realizar o trabalho. Fora 

que não temos contato com bola, en-
tão � ca mais difícil”, falou. 

O clube faz um importante traba-
lho de apoio ao futebol feminino no 
estado, tanto que, boa parte das atletas 
que atuam pelo Cruzeiro, também re-
presentam a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), em com-
petições nacionais.

A Série A2 do Brasileirão Feminino 
está programada para retornar entre o 
� nal de setembro e o início de outru-
bro. No grupo C, o Cruzeiro de Macaí-
ba tem como adversários: Bahia, Auto 
Esporte (PB), Sport (PE), Náutico (PE) 
e UDA (AL). 

O diretor de planejamento do 
Cruzeiro informou que todos os testes 
serão custeados pela CBF, no período 
de pré-jogos, e o clube terá que seguir 
o protocolo estabelecido pela entidade. 
Um trabalho cauteloso de retomada 
será feito, para evitar que as atletas so-
fram com lesões. 

CRUZEIRO DE MACAÍBA: 
a voz do futebol feminino no RN
ESPORTE | Principal clube de 
futebol feminino do Rio Grande 
do Norte, a equipe sediada no 
município de Macaíba, na Grande 
Nata. já se prepara para o retorno 
do Campeonato Brasileiro A2

 Com a pandemia, a parte financeira da equipe feminina de futebol também sofreu queda de receitas, por conta da perda de patrocinios


