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ECONOMIA TEM 
“DEBANDADA”
COM A SAÍDA DE
DOIS SECRETÁRIOS

“GOLPE DO DON JUAN” 
TOMA DINHEIRO DE 
VÍTIMAS EM APLICATIVOS 
DE NAMORO EM NATAL

FÁTIMA BEZERRA PEDE 
AFASTAMENTO DE PM QUE 
LIDEROU AÇÃO CONTRA 
ESTUDANTES NO IFRN

REDE ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO ANALISA 
PROJETO PARA UNIR DOIS 
ANOS LETIVOS 

RN PASSA DAS 2 MIL 
MORTES PELA COVID-19; 
BRASIL TEM 103 MIL 
ÓBITOS NO TOTAL

SAÍDA EM MASSA. 2 | Secretários 
especiais de Desestatização e 
Privatização, Salim Mattar, e o de 
Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital, Paulo Uebel, pediram demissão 
nesta terça-feira ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes

CUIDADO. 6 | Polícia Civil do RN 
alertou nesta terça que golpistas 
criam um perfil em sites/aplicativos de 
relacionamento ou redes sociais, com 
o objetivo de se aproximar das vítimas 
e pedem recursos por transferência 
bancária

CONFUSÃO. 8 | Estudantes protestavam 
contra intervenção na reitoria do no 
IFRN quando PM foi acionada para 
dispersar manifestação; reitor pró-
tempore elogia a ação dos policiais 
e diz que o grupo de manifestantes é 
minoria que “faz muito barulho”

REFLEXO DA PANDEMIA. 8 | Medida, que 
ainda está em fase embrionária, prevê a 
criação de ciclos educacionais, unindo 
dois anos letivos, o que permite aos 
estudantes da rede estadual obter o 
certificado de conclusão somente ao 
término de 2021.

PANDEMIA. 12 | Dados da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública mostram 
que o Rio Grande do Norte tem 57.931 
casos de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus; Governo abre novos leitos 
hospitalares em Currais Novos para 
atender pacientes com coronavírus

FINANÇAS. 3 | Estado dá sinais 
de que começa a reaquecer 
a economia. Os principais 
indicadores fiscais no mês de 

julho, marcado pela retomada 
das atividades não essenciais, 
já estão sendo considerados 
os melhores dos últimos cinco 

meses. O recolhimento de 
tributos no sétimo mês do ano 
atingiu a marca de R$ 478 
milhões.

Apesar de representar uma 
redução de 9% em relação ao 
volume arrecadado em julho de 
2019, quando o RN somou R$ 

525 milhões em recolhimento de 
tributos, este é o maior montante 
que entrou para os cofres 
estaduais desde março.

ARRECADAÇÃO DO ESTADO 
MELHORA APÓS RETOMADA 

PARA LUCENA, NATAL 
TERÁ 2º TURNO ENTRE 
ÁLVARO E JEAN PAUL

LEI OBRIGA LACRE EM 
EMBALAGEM DE COMIDA 
PARA ENTREGA EM CASA

ANÁLISE. 2 | Vereador avalia que 
eleição municipal deste ano 
será em dois turnos, devido à 
quantidade de pré-candidatos

ELEIÇÕES 2020. 5 | Pré-candidato 
do PRTB à Prefeitura do Natal 
em 2020 pretende fazer gestão 
alinhada ao Governo Federal

SANCIONADO. 6 | Meta é garantir 
que o produto comprado pelo 
consumidor não será violado
entre a produção e a entrega

“DAREMOS CONTINUIDADE 
ÀS AÇÕES DE BOLSONARO”, 
DIZ CORONEL HÉLIO

 ALEX VIANA

“DAREMOS CONTINUIDADE 
ÀS AÇÕES DE BOLSONARO”, 

VERÔNICA MACEDO / CMN

ABC FC / REPRODUÇÃO

NO RETORNO DO ESTADUAL, 
ABC APLICA 5 A 1 NO SANTA

FUTEBOL. 16 | Com a vitória, equipe alvinegra chegou 
aos 12 pontos em quatro jogos disputados e se isolou na 
liderança no Estadual. Atrás está o América, com 10 pontos
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O vereador Fernando Lucena 
a� rmou na noite desta terça-
-feira (11) que o seu partido, 

o PT, vai trabalhar duro para ir ao 
segundo turno das eleições em Natal 
contra o prefeito Álvaro Dias (PSDB), 
que deverá ser candidato à reeleição.

Destacando que, até agora, o 
atual prefeito da cidade tem levado 
vantagem segundo as pesquisas, o 
vereador acredita que o represen-
tante do PT nas eleições municipais, 
o senador Jean Paul Prates, irá supe-
rar os demais adversários e chegar 
à segunda fase do pleito municipal, 
enfrentando e derrotando o atual 
prefeito. 

“Sobre as eleições majoritárias de 
Natal, vamos afunilar para o segundo 
turno com Álvaro e Jean. Álvaro está 
levando todas vantagens até agora. 
Tínhamos [a deputada federal] Natá-
lia Bonavides, que nunca assumiu [a 
pré-candidatura a prefeita], mas está-
vamos colados nela. Vamos trabalhar 
para que o nosso candidato assuma o 
espaço [que era] de Natália”, a� rmou 
Fernando Lucena, em entrevista a es-
te Agora RN.

Lucena disse achar que a eleição 
municipal deste ano será em dois tur-
nos, devido à quantidade de précan-
didatos anunciados. Matéria recente 
do Agora RN apontou que já chegou 
a 15 o número de pré-candidaturas a 
prefeito. “Acho que é muito candida-
to. Para garantir segundo turno. E se 
der, será com Jean”, frisou. 

A se con� rmar o cenário, haverá 
em Natal repetição da polarização 
política nacional tradicional entre PT 
e PSDB. “Teremos em Natal um repe-
teco da polarização PT versus PSDB, 
embora o PSDB tenha se acabado em 
nível nacional”. Segundo Lucena, Je-
an Paul e Álvaro Dias são os dois mais 
fortes candidatos do pleito. Mais até 
do que nomes tradicionais nas elei-
ções de Natal, como os deputados 
estaduais Hermano Morais (PSB) e 
Kelps Lima (Solidariedade). 

“Jean é senador da República. Es-
tá na TV Senado, na mídia. Da mes-
ma forma que o prefeito está aí fazen-
do obras. Os dois, por terem mandato 
– um no Senado e outro no Executivo 

– levam vantagem frente aos demais 
candidatos. Os deputados Hermano 
Morais e Kelps Lima têm mandato, 
são deputados estaduais, mas não 
têm a mesma visibilidade que um 
senador e um prefeito. Álvaro criou 
raiz. E o PT vai para o segundo turno”, 
declarou o parlamentar.

Cria política do ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves (PDT), Ál-
varo Dias deu mostras de que não 
depende mais do seu criador para 
ter sobrevida política. A avaliação 
é do vereador Fernando Lucena 
(PT). “Diria que Álvaro é menos 
ruim que Carlos Eduardo. É di-
ferente, tem jeitão de seridoense 
e passa con� ança para a popula-
ção. Enquanto que Carlos é uma 
cobra: se con� ar, leva mordida no 

gogo”, compara o vereador. 
Sobre a possibilidade de 

Carlos Eduardo indicar o vice de 
Álvaro, Lucena a� rma que Álvaro 
não precisa mais de Carlos. “Em 
termos de administração, Álvaro 
é menos ruim que Carlos Eduar-
do. Álvaro não precisa de Carlos 
para nada mais, já se � rmou co-
mo candidato. Vamos ter muita 
di� culdade para derrotá-lo [com 
Jean Paulo], mas vamos trabalhar 
para isso”, acrescentou. 

Em relação ao governo es-
tadual, Lucena destacou que 
a governadora Fátima Bezerra 
tem liderança nacional. “Ela é 
uma verdadeira heroína. Está se 
� rmando num caos total, numa 
pandemia, com o estado falido, 
com um governo [ federal] con-
trário e perseguidor”, acusou. 

Indagado se Fátima terá pa-
pel preponderante nas eleições 
em Natal, Lucena ressaltou: “Um 
governador, seja ele qual for, é 
forte e sempre um bom eleitor. 
Terá importância”.

Vereador afirma que Natal 
terá segundo turno entre
Álvaro Dias e Jean Paul
ELEIÇÕES 2020 |  Fernando Lucena avalia que eleição municipal deste ano será em dois turnos, devido à quantidade de pré-candidatos já 
anunciados. Matéria recente do Agora RN apontou que já chegou a 15 o número de pré-candidaturas a prefeito. “Acho que é muito candidato”

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB)

Os secretários especiais de 
Desestatização e Privatização, 
Salim Mattar, e o de Desburocra-
tização, Gestão e Governo Digital, 
Paulo Uebel, pediram demissão 
nesta terça-feira (11) ao minis-
tro da Economia, Paulo Guedes 
( foto). O ministro con� rmou a 
informação aos jornalistas depois 
de se reunir com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Segundo Guedes, Salim - um 
dos fundadores da Localiza - deixa 
o governo porque está insatisfeito 
com o ritmo das privatizações no 
governo. “O que ele me disse é 
que é muito difícil privatizar, que 
o estabilishment não deixa a pri-
vatização, que é tudo muito difícil, 
tudo muito emperrado”, declarou 
Guedes.

O ministro a� rmou que 
apontou a Salim a necessidade de 
“lutar” para que as privatizações 
aconteçam. “O que eu digo para o 
Salim, o que eu sempre disse foi o 
seguinte: para fazer a reforma da 
Previdência cada um de nós teve 
que lutar. Para privatizar, cada um 
de nós tem que lutar. Não adian-
ta esperar ajuda do papai do céu. 
Nossa proposta foi de transforma-
ção do estado. Então, nós vamos 
tentar e vamos correr até conse-
guir”, declarou.

Já Uebel pediu demissão por 
discordar da estratégia do go-
verno federal de deixar parada a 
reforma administrativa, que faz 
uma reformulação do RH do Es-
tado. Guedes disse que o “timing” 
da reforma, engavetada pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro por mexer 
com o funcionalismo público, é 
“político”.

Agora, a equipe econômica 
soma cinco baixas. Nas últimas 
semanas, Mansueto Almeida já 
havia deixado o Tesouro Nacional, 
Caio Megale deixou a diretoria de 
programas da Secretaria Espe-
cial da Fazenda e Rubem Novaes 
anunciou que deixará a presidên-
cia do Banco do Brasil.

BAIXAS

ECONOMIA TEM 
“DEBANDADA”
COM A SAÍDA DE
DOIS SECRETÁRIOS

15
é o número de pré-candidados
à Prefeitura do Natal em 2020

Diria que Álvaro é menos 
ruim que Carlos Eduardo. 
É diferente, tem jeitão 
de seridoense e passa 
confiança para a população. 
Enquanto que Carlos é 
uma cobra: se confiar, leva 
mordida no gogo”

“
FERNANDO LUCENA
VEREADOR DE NATAL - PT

“ÁLVARO DIAS NÃO 
PRECISA DE CARLOS 
EDUARDO PARA MAIS 
NADA”, DIZ LUCENA

VERÔNICA MACEDO / CMN ROQUE DE SÁ / SENADO

Vereador de Natal Fernando Lucena (PT) Pré-candidato a prefeito Jean Paul Prates (PT)

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASIL



O ministro da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendonça, se 
antecipou e encaminhou ao 

Congresso nesta terça-feira (11) cópia 
do relatório sobre opositores do gover-
no Jair Bolsonaro.

O material impresso foi entregue 
ao presidente da Comissão Mista de 
Controle das Atividades de Inteligên-
cia (CCAI), senador Nelsinho Trad (PS-
D-MS) antes que o órgão fizesse uma 
solicitação. Em nota, a pasta também 
informou que determinou que a Po-
lícia Federal abra um inquérito para 
investigar o vazamento do “dossiê”.

A existência do documento feito 
pela Diretoria de Inteligência da Secre-
taria de Operações Integradas (Seopi) 
com informações sobre 579 servidores 
identificados com o movimento anti-
fascista foi revelada pelo portal UOL no 

mês passado.
Na última sexta-feira (7), o ministro 

da Justiça negou o termo “dossiê”, afir-
mando que remete a algo ilegal, mas 
admitiu que a pasta monitorou oposi-
tores ao governo.  Pressionado a dizer 
claramente qual relatório o órgão do mi-
nistério elaborou e quem foram os alvos, 
Mendonça, segundo parlamentares que 
estiveram na reunião, recusou a entrar 
em detalhes. O ministro nega.

Ao encaminhar a cópia do relató-
rio ao Congresso, o ministro enviou um 
ofício convidando os parlamentares 
para conhecerem pessoalmente a área 
de inteligência da Seopi e acompanhar 
uma apresentação sobre o trabalho re-
alizado pelo órgão. O gesto do ministro 
tem intenção de demonstrar que não 
há nada ser escondido e, portanto, não 
há motivo para assombros.
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Após retomada econômica, Estado 
recolhe R$ 478 milhões em impostos
ARRECADAÇÃO |  Apesar de representar uma redução de 9% em relação ao volume arrecadado em julho de 2019, quando o RN somou R$ 525 milhões em recolhimento de tributos, 
valor de julho deste ano é o maior montante que entrou para os cofres estaduais desde março, quando foram decretadas as medidas de contenção ao avanço do novo coronavírus

NEY DOUGLAS / AGORA RN

O Rio Grande do Norte dá sinais 
de que começa a reaquecer a 
economia. Os principais indica-

dores fiscais no mês de julho, marcado 
pela retomada das atividades não es-
senciais, já estão sendo considerados 
os melhores dos últimos cinco meses. 
O recolhimento de tributos no sétimo 
mês do ano atingiu a marca de R$ 478 
milhões.

Apesar de representar uma redu-
ção de 9% em relação ao volume arre-
cadado em julho de 2019, quando o RN 
somou R$ 525 milhões em recolhimen-
to de tributos, este é o maior montante 
que entrou para os cofres estaduais 
desde março, quando foram decreta-
das as medidas de contenção ao avan-
ço do novo coronavírus no Estado.

Em junho deste ano, o total re-
colhido do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS), Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) e Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCD) foi de 
R$ 442 milhões. Já em maio, esse valor 
foi de R$ 421 milhões e, em abril, de R$ 
429 milhões. A receita de julho superou 
até mesmo a de março, quando foram 
arrecadados pelo Estado R$ 475 mi-
lhões em função dos três tributos.

Os números estão na décima edi-
ção do Boletim de Atividade Econô-
mica, divulgado nesta terça-feira (11) 
pela Secretaria Estadual de Tributação 

(SET-RN). A publicação reúne informa-
ções sobre os principais indicadores 
das operações comerciais realizadas 
no estado.

O informativo, cujo monitora-
mento era semanal, passou a avaliar o 
nível das atividades econômicas men-
salmente diante da volta ao funciona-
mento gradual dos principais segmen-

tos da economia potiguar. O material 
está disponível para download no site 
da SET-RN (www.set.rn.gov.br).

Segundo dados do boletim, em 
julho, a arrecadação de ICMS, que é o 
principal tributo estadual, chegou a 
R$ 420 milhões, volume 11% inferior 
aos R$ 470 milhões recolhidos no séti-
mo mês de 2019. No entanto, quando 

comparado a junho deste ano, houve 
um aumento superior a 10% no reco-
lhimento desse imposto.

PARTICIPAÇÃO SETORIAL
O setor que mais impulsionou essa 

alta na arrecadação de ICMS foi o co-
mércio varejista. A arrecadação desse 
setor superou a do atacado, que vinha 

desde o início da pandemia apresen-
tando as maiores altas. O varejo acu-
mulou no mês passado R$ 98 milhões, 
o maior montante entre os principais 
segmentos avaliados. Esse resultado 
traduz uma alta de aproximadamente 
36% no comparativo com junho e o vo-
lume chega a ser maior até que o que 
foi arrecadado em julho do ano passa-
do (R$ 93 milhões).

No caso do atacado, o recolhimen-
to subiu de R$ 88 milhões para R$ 96 
milhões entre junho e julho deste ano 
e, nesse intervalo em 2019, o montante 
foi menor: R$ 75 milhões. Os demais 
segmentos apresentaram níveis está-
veis de arrecadação.

O informativo econômico da SET-
-RN também sinaliza uma tendência de 
aquecimento da economia do Rio Gran-
de do Norte, considerando as transações 
comerciais feitas em julho deste ano. Os 
valores médios diários chegaram a cerca 
de R$ 289,4 milhões. O varejo foi o setor 
que obteve melhores negociações em 
termos de valores médios diários por 
operação: cerca de R$ 82 milhões. Já no 
atacado, esse valor foi de R$ 51 milhões 
e, no setor de combustíveis, R$ 41,8 mi-
lhões. Já na indústria o valor médio diário 
foi de cerca de R$ 38 milhões.

Quanto à emissão de documentos 
fiscais, foram emitidas 873 mil notas 
fiscais, em média, por dia no mês, um 
volume ainda 11% menor do que o 
mesmo período de 2019, quando se ob-
teve uma média diária de 984 mil notas 
fiscais emitidas.

Segurança mede a temperatura de clientes que aguardam para entrar no shopping Midway Mall: centros comerciais reabriram em julho no RN

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO

Ministro André Mendonça (Justiça)

Governo envia relatório ao Congresso 
e manda PF investigar “vazamento”

DOSSIÊ

O conselho curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viços (FGTS) aprovou nesta 

terça-feira (11) a proposta do governo 
para distribuição de R$ 7,5 bilhões en-
tre os trabalhadores cotistas, referen-
tes a parte do lucro do fundo em 2019. 
Os valores serão depositados até 31 
de agosto de forma proporcional aos 
saldos de cada conta do FGTS que 
detinha recursos em 31 de dezembro 
do ano passado.

O montante equivale a 66,23% do 
resultado global do FGTS em 2019, 
que foi superavitário em R$ 11,324 
bilhões. No ano passado, o governo 
distribuiu 100% do lucro do fundo, 
com a repartição de R$ 12,22 bilhões 
entre as contas ativas e inativas do 
fundo. Ainda no fim de 2019, o presi-
dente Jair Bolsonaro vetou uma nova 
distribuição integral do resultado 

neste ano.
De acordo com o conselho curador 

do fundo, a repartição de R$ 7,5 bilhões 
com os trabalhadores e o acréscimo de 
juros e atualizações monetárias signifi-
cam uma rentabilidade total de 4,90% 
para as contas no ano passado. Por lei, 
o rendimento é de R$ 3 para cada R$ 
100 depositados na conta até o dia 31 
de dezembro de 2019. Com a distribui-
ção de lucros, será de R$ 4,90 para cada 
R$ 100 depositados.

Conselho do FGTS aprova 
distribuição de R$ 7,5 bi

AOS TRABALHADORES

R$ 11,3 bi
foi o superávit do FGTS no ano 
passado, segundo o governo



A Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte divulgou nesta terça-fei-
ra (11) um alerta à população 

potiguar sobre um golpe romântico 
virtual que está sendo aplicado por 
meio das redes sociais. Conhecido 
como “Golpe do Don Juan”, ele vem 
sendo aplicado desde 2019.

De acordo com as investigações, 
os golpistas criam um per� l em si-
tes/aplicativos de relacionamento 
ou redes sociais, com o objetivo de 
se aproximar das vítimas. O golpista 
demonstra ser uma pessoa bem-su-
cedida que almeja ter um relaciona-
mento sério e, no futuro, formar uma 
família. Além disso, na maioria dos 
casos, eles se apresentam como um 
policial estrangeiro, militar ou em-
presário.

Após o contato inicial e, con-
sequentemente, conquista da con-
� ança da vítima com declarações de 
amor, fotos e experiências pessoais, 
o golpista informa que precisará de 
dinheiro, pois alguém da família está 
em apuros ou porque ele deseja via-
jar para encontrar a vítima. Utilizan-
do-se de alguma desculpa, pede para 
ela depositar dinheiro em uma conta 
corrente. Logo depois que as mulhe-
res realizam o depósito com o valor 
solicitado, o golpista para de manter 
contato com a vítima.

Em um dos casos que chegou ao 

conhecimento da Polícia Civil, uma 
mulher de 68 anos, residente em 
Natal, manteve conversas por meio 
de uma rede social, com um homem 
de aproximadamente 75 anos, que se 
apresentava como uma pessoa resi-
dente em Israel, militar da reserva, 
divorciado, que desejava iniciar um 
relacionamento sério. Nas conversas, 
o golpista falava de sua família e de 
sua vontade de vir ao Brasil. Após 
descon� ança de familiares e diversos 
pedidos de videochamada negados, a 
mulher procurou a Polícia Civil, que 
veri� cou se tratar de um per� l falso.
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SENADO SE APROVEITA 
DO LUTO PARA GOZAR FOLGA

A PEDIDO DA LAVA JATO, 
PGR JÁ COMPARTILHOU DADOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SOB OBSERVAÇÃO
O ministro Dias To� oli está 

bem, inclusive trabalhando, 
mas como não é sua primeira 
internação hospitalar por infecção 
pulmonar, os médicos acharam 
melhor não conceder alta para 
aprofundar a investigação.

É ASSIM QUE SE FAZ
Um juiz de Minas condenou 

um casal a indenizar em R$21 
mil, por danos morais, a dois 
homens injuriados na internet. 
Ofendidos, eles acionaram a 
Justiça. Sem Congresso, consórcio, 
“veri� cadores” ou o xerife do STF.

PEC NO LIXO
O senador Randolfe Rodrigues 

(Rede-AP) retirou sua proposta de 
emenda que suspendia o Teto de 
Gastos por dois anos. Ele concluiu 
que a medida, agora, poderia 
levar o País à “irresponsabilidade 
� scal”. 

TEMER AOS 80
Filho de libaneses, o ex-

presidente Michel Temer completa 
80 anos em 23 de setembro. Na 
viagem ao Líbano representando 

o Brasil, Temer pode aproveitar 
para visitar Betabura (Koura), onde 
nasceram seus pais.

DEDO NA FERIDA
O procurador gaúcho Rodinei 

Candeia acha que a política 
indígena do governo atual, com 
a qual concorda, enfrenta todo o 
tipo de oposição manipulada por 
ONGs com interesses partidários 
ou � nanciadas por empresas e 
governos estrangeiros interessados 
na Amazônia.

SALDO POSITIVO
Dados do Índice Cielo de 

Varejo mostram que o faturamento 
do e-commerce saltou 22,2% na 
semana do Dia dos Pais, sem 
contar os setores de turismo e 
transporte. Já as vendas físicas 
caíram 8,8%.

PRIORIDADE NA PANDEMIA
Levantamento Demanda 

Pesquisa indica que 37% dos 
desempregados a� rmam que 
perderam o emprego devido ao 
isolamento. Um terço deles admite 
que a sua prioridade agora não é 
arrumar nova posição.

A força-tarefa da Lava Jato se recusa a ceder suas informações à própria 
che� a, na Procuradoria Geral da República (PGR), mas não faz muito tempo 
solicitou e obteve o compartilhamento do sistema usado pela Odebrecht 
para pagamento de propina (“operações estruturadas”), que estavam sob 
custódia da repartição che� ada por Augusto Aras, conforme previa o acordo 
de leniência negociado com a empreiteira baiana.

ACESSO PERMITIDO
Após a homologação do 

acordo, a força-tarefa da Lava 
Jato pediu cópia do sistema e 
a PGR concordou, com aval do 
então juiz Sergio Moro.

SOLUÇÃO LÓGICA
Chamavam-se “My 

Webday” e “Droussys” os 
sistemas da Odebrecht 

custodiados pela PGR, do qual 
a força-tarefa pediu e obteve 
cópias.

RESISTÊNCIA
Presidente do STF, 

Dias To� oli autorizou o 
compartilhamento de dados, 
mas o ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato, cassou 
essa decisão.

Apesar de todas as regalias e privilégios, como salários até 15 vezes 
maiores que o mercado privado, o Senado não perde a oportunidade 
de levar vantagem em tudo. Até no momento em que seu presidente, 

Davi Alcolumbre, decreta luto para marcar as 100.000 mortes por coronavírus, 
ao contrário do que ocorre no Poder Executivo, por exemplo, todos ficaram 
dispensados do trabalho, mesmo em home office. Uma beleza. O Senado “é igual 
ao céu”, como já definiu cinicamente um veterano parlamentar. A diferença é que 
se pode usufruir do Senado em vida. O custo do Senado, superior a R$3 bilhões, 
em torno de 81 senadores, é o maior de uma casa legislativa no hemisfério. 
Sem contar as regalias. Cerca de 80% dos custos do Senado são em salários, 
quase todos nas alturas. Apesar disso, a entrega em serviço é irrisória. Com os 
servidores em casa, dispensados de ponto, o Senado admitiu ontem não fazer 
ideia de quantos trabalham, mesmo em home office.

EDUCAÇÃO | Corte vai na contramão das demandas apontadas pelos gestores estaduais e municipais para 
dar conta da volta as aulas após a pandemia. Secretários têm sinalizado a necessidade de aportes extras

O governo Jair Bolsonaro pre-
tende cortar R$ 4,2 bilhões do 
orçamento do Ministério da 

Educação para 2021. De acordo com o 
MEC, o Ministério da Economia infor-
mou à pasta uma possível redução das 
despesas discricionárias, ou não obri-
gatórias, da ordem de 18,2% em relação 
à lei orçamentária de 2020.

O MEC a� rmou que a Economia  
já encaminhou à pasta o referencial 
monetário, ou seja, o informe sobre a 
previsão de recursos estabelecida para 
o órgão antes de ser � xada no Projeto 
de Lei Orçamentária a ser enviado ao 
Congresso Nacional.

“Em razão da crise econômica em 
consequência da pandemia do novo 
coronavírus, a Administração Pública 
terá que lidar com uma redução no 
orçamento para 2021, o que exigirá um 
esforço adicional na otimização dos 
recursos públicos e na priorização das 
despesas” , argumentou o MEC em no-
ta publicada nesta terça.

O corte vai na contramão das de-
mandas apontadas pelos gestores es-
taduais e municipais para dar conta da 
volta as aulas após a pandemia. Secre-

tários têm sinalizado a necessidade de 
aportes extras da União para dar conta 
da retomada do ensino presencial, o 
que deve se estender ao próximo ano.

O Conselho Nacional dos Secretários 
de Educação (Consed) estima que as des-
pesas extras em função do fechamento 
das escolas já somaram R$ 2 bilhões para 
as redes escolares estaduais neste ano.

No ano passado, a perspectiva de 
contingenciamento do orçamento do 
MEC causou reação e protestos em to-
do o País. Na ocasião, o então ministro 
Abraham Weintraub chegou a a� rmar 
que congelaria especialmente os re-
cursos destinados às universidades 
que, em suas palavras, promovessem 
“balbúrdia”.

Ano passado, anúncio de cortes na educação geraram protestos por todo o País

Aplicativos de relacionamento no celular

Governo quer cortar R$ 4,2 bilhões 
do orçamento do MEC para 2021

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

“Golpe do Don Juan” toma 
dinheiro por apps de namoro

ALERTA MAIS UMA VÍTIMA

O senador Styvenson Valen-
tim (Podemos-RN) informou que 
teve o número do seu celular clo-
nado e que criminosos têm usado 
o aplicativo WhatsApp para pedir 
dinheiro a contatos da agenda te-
lefônica dele.

A assessoria de comunicação 
do senador disse que ele percebeu o 
golpe na noite de segunda-feira (10) 
e que, já na manhã desta terça (11), 
registrou um boletim de ocorrência.

Styvenson gravou um vídeo 
alertando para que ninguém caia 
no golpe. “Gente, quem tiver meu 
WhatsApp e tiver recebendo men-
sagem pedindo dinheiro, 5 mil ou 
10 mil reais, clonaram meu telefo-
ne. Não sou eu. É um vagabundo, 
safado e bandido, que deve estar 
usando meu número para pedir 
dinheiro para vocês”, falou.

O senador reforça para que 
não seja depositado “nenhum re-
al” na conta do golpista.

O golpe acontece quando os 
fraudadores se apropriam do có-
digo de ativação do mensageiro, 
enviado por SMS ao celular do usu-
ário. Roubos de informações em 
sites famosos também podem ser 
utilizados para clonar seu número.

STYVENSON TEM 
WHATSAPP CLONADO; 
CRIMINOSO PEDE 
DINHEIRO
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O deputado estadual Kelps 
Lima (Solidariedade) propôs ao 
Governo do Rio Grande do Nor-
te a criação de um 4º ano para o 
Ensino Médio em 2021. O objetivo 
seria oferecer aos estudantes que 
participarão do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) – e fo-
ram prejudicados pela paralisa-
ção das aulas devido à pandemia 
-, uma preparação adequada para 
conquistar uma vaga nas univer-
sidades públicas.

“O estado de São Paulo já ado-
tou e está se organizando. O aluno 
que quiser concluir agora recebe 
o diploma, mas, para o aluno que 
desejar ter a opção do 4º ano, 
seria oferecido”, explicou o depu-
tado em pronunciamento nesta 
terça-feira (11) na sessão virtual 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte.

Ainda de acordo com Kelps, o 
4º ano seria algo oferecido excep-
cionalmente em 2021 e exclusivo 
para alunos do 3º ano de 2020 que 
tenham se sentido prejudicados 
com a pandemia, que poderiam 
optar por mais um ano de estudo 
ou não.

Os motoristas de ônibus fretados 
realizaram um protesto nesta ter-
ça-feira (11) na BR-101, próximo ao 
Centro Administrativo do Governo 
do Estado, na Zona Sul de Natal, para 
reivindicar medidas que os ajudem 
no enfrentamento da crise econômi-
ca causada pelo novo coronavírus.

O ato começou com uma 
carreata dos ônibus na BR-101, 
sentindo Natal-Parnamirim. An-
tes de seguirem para o prédio da 
Governadoria, alguns veículos 
que participaram do protesto fi-
caram estacionados na marginal 
da Av. Salgado Filho, próximo ao 
túnel da UFRN. Apesar da ação, o 
trânsito fluiu normalmente.

Os motoristas querem ser rece-
bidos por representantes do gover-
no estadual e ameaçam fazer nova 
paralisação caso não haja o convite. 
Alguns profissionais confirmaram 
ao Agora RN estão há mais de 180 
dias sem realizar nenhuma viagem.

Manifestantes carregavam 
faixas com frases de reivindica-
ções, como “Governadora, olhe 
para quem tanto ajuda a econo-
mia do Estado girar”.

KELPS LIMA
PROPÕE 4º ANO
DO ENSINO MÉDIO
NO RN EM 2021

MOTORISTAS DE 
ÔNIBUS FRETADOS 
REALIZAM PROTESTO 
NA BR-101 EM NATAL

O coronel-aviador Hélio Olivei-
ra, pré-candidato do PRTB 
a prefeito de Natal, deverá 

conduzir sua campanha nas eleições 
deste ano tendo como objetivo dar 
continuidade às ações desenvolvidas 
pelo Governo Federal, levando em 
consideração o resgate dos valores 
da família e cristãos, com ações bem 
definidas nas áreas de educação, saú-
de e desenvolvimento econômico, 
com forte viés na geração de empre-
go e renda.

“Quero conduzir minha campa-
nha dando continuidade às ações 
que o Governo Federal tem desenvol-
vido junto aos estados e municípios. 
Nossa intenção é nos aliarmos às 
pautas da União e trazer para o mu-
nicípio projetos em parceria com os 
ministérios”, frisou Hélio, em entre-
vista ao jornal Agora RN. 

Mantendo azeitada uma rede de 
contatos políticos com personali-
dades como o ministro da Ciência e 
Tecnologia, astronauta Marcos Pon-
tes, o presidente da Embratur, Gilson 
Machado, o vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, e o de-
putado federal Eduardo Bolsonaro, 
o pré-candidato do PRTB a prefeito 
de Natal entende que as eleições na 
capital potiguar precisarão de uma 
candidatura que demonstre total 
alinhamento com o Governo Federal. 

“A população de Natal merece 
que tenhamos um aproveitamento 
do êxito, tendo alinhamento com 
uma coisa que está dando certo, 
combatendo a corrupção, as regalias, 
resgatando os valores, confrontando 
a ideologia de gênero, os privilégios”, 
ressalta.

“Vamos administrar o município 
de Natal realizando uma reforma ad-
ministrativa, enxugando a máquina 
pública e com pautas voltadas para 
a qualidade de vida do cidadão. Uma 
pauta liberal na economia, com de-
senvolvimento de emprego e renda, 
focada no primeiro emprego e renda 
para os jovens; estimulando a Zona 
Norte para que tenha empresas que 
consigam dar emprego a quem para 
quem mora lá para evitar o deslo-
camento de duas horas de ônibus; e 
incentivando o Plano Diretor para 
que gere emprego e renda na Zona 
Norte”, destacou.

Integrante do estafe da campanha 
presidencial do presidente Jair Bolso-
naro no Rio Grande do Norte em 2018, 
Hélio Oliveira, hoje no PRTB, se consi-
dera o pré-candidato mais identificado 
com o presidente da República. Em 
2019, coube a Hélio a coordenação es-

“Daremos continuidade às 
ações do governo Bolsonaro 
em Natal”, diz Coronel Hélio
ELEIÇÕES 2020 |  Pré-candidato do PRTB à Prefeitura do Natal em 2020, coronel-aviador é aliado do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte e 
pretende fazer gestão na capital potiguar seguindo as diretrizes do Governo Federal. Ele fala de metas para saúde, educação e geração de emprego

ALIADOS: Cornel Hélio Oliveira (PRTB), presidente Jair Bolsonaro e deputado federal General Girão (PSL-RN) durante cerimônia em Brasília

Vamos administrar o 
município de Natal
realizando uma reforma 
administrativa, enxugando 
a máquina pública e com 
pautas voltadas para a 
qualidade de vida do 
cidadão. Uma pauta 
liberal na economia, com 
desenvolvimento de 
emprego e renda, focada no 
primeiro emprego e renda 
para os jovens, estimulando 
a Zona Norte”

“

CORONEL HÉLIO
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

“MINHA META NA 
EDUCAÇÃO É MELHORAR 
EM 50% O IDEB E
VOU PERSEGUIR”

ARQUIVO PESSOAL

Entre os projetos defendidos 
pelo pré-candidato do PRTB a 
prefeito de Natal, Hélio Oliveira, 
está melhorar os índices educa-
cionais da cidade do Natal, que, 
na avaliação dele, deixam muito 
a desejar e são responsáveis pelo 
atraso secular da cidade. Além do 
projeto educacional, Coronel Hé-
lio defende o projeto “Saúde na 
Praça”, um dos destaques de sua 
plataforma eleitoral. 

“Temos em Natal 260 praças 
que estão abandonadas. Nós va-
mos cuidar das praças e, nelas, 
vamos trazer propostas para artis-
tas locais, que vão ter vez. Temos 
muitos bons aqui, não precisamos 
trazer caros de fora. Precisamos 
valorizar os da terra”, observa, 
acrescentando que o programa 
levará para as 260 praças da ci-
dade equipamentos de ginástica, 
música, cultura e, “acima de tudo, 
parcerias com o istema S para for-
mação e qualificação de mão de 
obra para que as pessoas possam 
ter o primeiro emprego”. 

Outro destaque do banco de 
projetos do pré-candidato inclui 
investimento nas orlas das praias 

da capital, inclusive as da Zona 
Norte, e a busca por melhores 
projetos que os que estão sendo 
desenvolvidos atualmente para 
ampliar faixa de areia em Ponta 
Negra. “Ponta Negra merece mais. 
Inclusive, o Ministério Público es-
tá condenando esse projeto, que 
não foi a melhor técnica, nem 
método. Existem soluções muito 
mais modernas, inclusive esteti-
camente falando”, adverte.

O item sobre as orlas da cida-
de turística de Natal inclui ainda 
o projeto “Orla Mais Segura”, com 
posto de salvamento, e presen-
ça da Guarda Municipal junto 
aos turistas, que passarão a ter a 
quem recorrer em caso de neces-
sidade. “Sem contar com as faixas 
próprias para ciclistas na Zona 
Norte, para poder dar opções ao 
ciclista da cidade”. 

Sobre a inovação tecnológica, 
Hélio Oliveira destaca projetos 
como o que ligará, por satélite, 
escolas municipais, para que as 
crianças possam, numa situação 
como a atual de pandemia, que 
levou à ausência de sala, não ficar 
sem aulas, interligando as esco-
las públicas. “E um projeto forte 
de qualificação continuada para 
professores e funcionários públi-
cos, para que a motivação possa 
existir junto aos servidores nesses 
espaços de prestação de serviços 
à comunidade”, finaliza.

tadual de criação do Aliança pelo Bra-
sil, partido idealizado por Bolsonaro. 
Diante das dificuldades para coleta de 
assinaturas, o projeto do partido deve 
ser retomado apenas em 2021.

Para disputar a eleição de Natal, 
Coronel Hélio filiou-se ao partido do 
vice-presidente e defende a mesma 
pauta da gestão federal.
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) publicou um 
guia com novos critérios para 

a triagem clínica e epidemiológica de 
candidatos a doação de sangue. Em 
vigor desde o dia 7 de agosto, o mate-
rial atualiza as orientações aos serviços 
de hemoterapia. A norma elimina, 
por exemplo, a restrição de doação 
de sangue por homens que tiveram, 
nos 12 meses antes do procedimento, 
relações sexuais com outros homens 
ou com mulheres que se relacionaram 
com mais de um parceiro.

“Além de formalizar novas reco-
mendações para o setor, o guia será 
um instrumento para coleta de contri-
buições da sociedade sobre a proposta 
de inclusão dos novos critérios. Para 
isso, foi disponibilizado um formulário 
para o envio de sugestões”, informou a 
Anvisa. O prazo da consulta será de 180 
dias, contados a partir de segunda-feira 
(10), ou seja, até 5 de fevereiro de 2021.

MUDANÇAS
O fim da restrição de doação de 

sangue por homens que tiveram rela-
ções sexuais com outros homens e ou 
com mulheres que tiveram mais de um 
parceiro sexual atende a uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que 

considerou a medida inconstitucional.

RECOMENDAÇÕES
Além da inclusão de novos critérios 

a serem aplicados, o guia traz sugestões 
de requisitos que possam ser avaliados 
na história da pessoa candidata à do-
ação, independentemente dos grupos 

populacionais que represente, buscan-
do a triagem de indivíduos de baixo 
risco na população geral para a doação 
de sangue.

Propostos na forma de recomen-
dações, os critérios, segundo a agência, 
foram pactuados com especialistas da 
Rede Nacional de Serviços de Hema-
tologia e Hemoterapia e já vêm sendo 
aplicados desde a formalização da de-
cisão do STF, em junho deste ano.  

INFORME
A Anvisa também coordena a ela-

boração de um informativo destinado 
à sociedade sobre a doação e a trans-
fusão de sangue mais seguras, com 
participação de especialistas e de re-
presentantes da comunidade LGBTI+ 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais, intersexo e outras orienta-
ções sexuais e grupos).

“O objetivo é esclarecer e reforçar 
informações importantes para a pes-
soa que queira doar sangue”, informou 
a agência.

Guia traz novos critérios para
triagem de doadores de sangue
RECOMENDAÇÕES  | Material foi publicado pela Anvisa elimina, por exemplo, a restrição de doação de sangue por homens que tiveram, nos 12 meses antes do procedimento,
relações sexuais com outros homens ou com mulheres que se relacionaram com mais de um parceiro. Sociedade pode enviar sugestões de novos critérios até fevereiro de 2021

SOLIDARIEDADE: Servidor público Paulo Néris realizou em julho doação de número 300. Ele é conhecido como o maior doador de sangue do mundo

Em pouco mais de um ano, o 
número de alvarás provisórios 
emitidos pela Secretaria de 

Meio Ambiente e Urbanismo de Natal 
(Semurb) aumentou 500%. Os dados 
são da própria secretaria, que afirma 
também que subiu 300% o número de 
alvarás definitivos expedidos.

De acordo com o secretário Thia-
go Mesquita, o aumento é reflexo da 
lei geral da micro e pequena empre-
sa, sancionada há pouco mais de um 
ano pelo prefeito Álvaro Dias.

O novo regramento permitiu ao 
investidor condições especiais no 
que diz respeito a licenciamentos, 
tributos, incentivos, informações 
e segurança jurídica, para abrir ou 
manter aberto um empreendimento 
na capital potiguar.

A nova lei desburocratizou a 
legalização para quem tem lotes 
pequenos. Lotes de até 300 m² com 
frente menor do que 15 metros, por 
exemplo, não precisam mais ter es-
tacionamento - o que dificultava a 
legalização de empreendimentos. 
Além disso, passou a ser permitida 

a flexibilização na acessibilidade de 
pequenos negócios. A acessibilidade 
agora é obrigatória apenas nas áreas 
de atendimento ao público.

Os empreendedores também 
passaram a contar com o aumento 
da validade do alvará provisório, que 
agora é válido por até um ano e meio, 
período em que o empreendedor 
trabalha coberto pela lei e se capita-
liza para efetivar alguma adequação 
física no estabelecimento e providen-
ciar os documentos para a legaliza-
ção de todo o empreendimento.

Outras medidas importantes 
já implantadas na Semurb são a 
emissão automática para MEI, ME 
e pequenas empresas do alvará de 
funcionamento provisório para 
usos de baixo risco, a instituição da 
fiscalização educativa e a criação do 
processo unificado de licenciamen-
to, ato administrativo que está sendo 
implementado com toda a digitaliza-
ção dos sistemas da prefeitura, bem 
como da unificação do rito de licen-
ciamento com todas as secretarias 
envolvidas.

Sobe número de alvarás 
emitidos pela Semurb

LEGALIZAÇÃO

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
sancionou na semana passada 
uma lei que obriga os estabe-

lecimentos comerciais a adicionarem 
um lacre invioável nas embalagens de 
alimentos entregues em domicílio. A me-
dida já havia sido aprovada pela Câmara 
Municipal por iniciativa do vereador Ra-
niere Barbosa (Avante).

Segundo o parlamentar, o selo de 
segurança tem a finalidade de garantir 
que o produto comprado pelo consu-
midor não vai sofrer nenhuma interfe-
rência entre a produção e a entrega. De 
acordo com a lei, ficam os restauran-
tes, pizzarias, lanchonetes, quiosques 
e demais empresas que fazem entrega 
de alimentos para consumo imediato 
obrigados a criar e utilizar selo de segu-
rança (lacres invioláveis).

A medida serve para impedir a en-
trega de alimentos e bebidas violados e a 
possível contaminação por pessoas que 
não participam do processo de produção 
do alimento. Caso o lacre inviolável seja 
removido, deve deixar evidências da sua 
violação, tornando-o inutilizável. Além 

disso, deve constar a informação de que, 
se o lacre estiver violado, o produto deve 
ser devolvido pelo consumidor. 

O alimento ou bebida que tenha o 
lacre rompido deve ser inutilizado pelo 
estabelecimento logo após a devolução 
pelo consumidor e em hipótese algu-

ma pode ser reaproveitado. “O selo de 
segurança (lacre inviolável) pode ser 
um adesivo de papel ou qualquer arti-
go que obrigue a ruptura ao ser aberto. 
Ou seja, o lacre não pode continuar 
íntegro após a sua retirada”, destaca 
Raniere Barbosa.

Lei já sancionada pelo prefeito Álvaro Dias é de autoria do vereador Raniere Barbosa (Avante)

Lei obriga restaurantes a colocar 
lacre em embalagem de comida

EM NATAL

1,6%
é o percentual da população 
brasileira que doa sangue, 

segundo o Ministério da Saúde



O governo do Paraná deve anun-
ciar nesta quarta-feira (12)acor-
do com o ministério de saúde 

russo para a produção de uma vacina 
contra o coronavírus. O acordo prevê 
que o Estado realize testes, produza e 
distribua a vacina. O presidente Vladi-
mir Putin afirmou que a Rússia se tor-
nou o primeiro país do mundo a provar 
a regulamentação da vacina.

O embaixador da Rússia no Brasil, 
Sergey Akopov, tem encontro agenda-
do com o governador do Paraná, Rati-
nho Junior (PSD), nesta quarta-feira, às 
14h. A expectativa é de que o encontro 
defina a parceria para a produção da 
vacina. Embora tenha sido registrada, 
o imunizante ainda será submetido a 
ensaios clínicos para testar sua segu-
rança e eficácia.

Após a assinatura do acordo, o 
próximo passo é o compartilhamento 
do protocolo russo com a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
no Brasil para a liberação das outras 
etapas. 

O protocolo de intenções foi en-
tregue no final de julho, data em que 
Akopov recebeu, em Brasília, o secretá-
rio-chefe da Casa Civil do Paraná, Guto 
Silva. O Instituto de Tecnologia do Pa-
raná (Tecpar), que já atua em parceria 

com o Ministério da Saúde, deve um 
dos polos de produção e distribuição 
da imunização para a América Latina.

Os estudos sobre a vacina russa 
geram dúvida na comunidade cientí-
fica. O Ministério da Saúde da Rússia 
informa que as pesquisas para a vacina 
estão na fase 3, a última e mais impor-
tante das etapas de produção de uma 
vacina, mas não divulgou estudos em 
nenhuma revista científica sobre os 
resultados, duração e os detalhes das 

fases anteriores.
O presidente da Rússia, Vladimir 

Putin, anunciou nesta terça-feira (11) 
que seu país desenvolveu a “primeira” 
vacina que provoca uma “imunidade 
duradoura” contra o coronavírus. Ele 
afirmou inclusive que uma de suas fi-
lhas foi inoculada com a vacina. A ver-
dade é que a corrida pela vacina contra 
a Covid-19 trouxe de volta uma espécie 
de guerra fria dando caráter político 
para o medicamento.
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COVID-19 |  Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a aplicação de reforço para os voluntários dos 
testes da vacina britânica, além da ampliação da faixa etária dos voluntários - que agora vai de 18 a 69 anos

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) autori-
zou a aplicação de uma dose 

de reforço para os voluntários dos 
testes da vacina da Universidade de 
Oxford, além da ampliação da faixa 
etária dos voluntários - que agora vai 
de 18 a 69 anos. A segunda dose será 
dada às pessoas que já haviam sido 
vacinadas e também às que ainda 
vão entrar para o estudo. O imuni-
zante está na fase 3 de testes, como 
possível proteção contra a covid-19.

O intervalo para a segunda dose 
dos participantes deve ser de quatro 
semanas. Para os voluntários que já 
passaram pelo estudo, o reforço deve 
ser aplicado no prazo de quatro a seis 
semanas. 

Neste caso, de acordo com a An-
visa, a variação do tempo se deve à 
necessidade de entrar em contato 
com os voluntários e mobilizá-los 
novamente para uma segunda apli-
cação.

A Agência informou que a inclu-
são da segunda dose na pesquisa foi 
motivada pela publicação de alguns 
resultados que mostraram que o re-
forço aumenta a chance de imuniza-
ção. “A expectativa é que a segunda 

dose acrescente informação aos estu-
dos e sobre a forma pela qual essa va-
cina poderá ser utilizada no futuro.”

Além dessa alteração, a Anvisa 
aprovou a ampliação da faixa etária 
para a realização dos estudos - volun-
tários com idade entre 18 e 69 anos 
poderão participar da pesquisa. A 
faixa inicialmente autorizada era dos 
18 aos 55 anos. 

De acordo com a Anvisa, a va-

cina em teste era a única que ainda 
não possuía dados para justificar a 
vacinação de voluntários com idade 
entre 55 e 69 anos de idade. “Após a 
apresentação das informações ne-
cessárias pela empresa, a autoriza-
ção para testes em voluntários com 
até 69 anos foi deferida”, informou. 

A autorização foi aprovada pela 
Resolução 2.895/2020, publicada no 
Diário Oficial da União.

Expectativa é que a segunda dose acrescente informação aos estudos sobre a imunização

Presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou vacina para enfrentar a Covid-19

Anvisa autoriza 2ª dose para a vacina 
de Oxford contra o novo coronavírus

OXFORD UNIVERSITY 

Paraná deve assinar acordo com a 
Rússia para fabricação de vacinas

PANDEMIA

MIKHAIL SVETLOV

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - SRP
OBJETO: Registro de preços para aquisição de equipamentos de refrigeração e eletrodoméstico para 
atendimento da demanda do Municipio de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – 
Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020 - 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 “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 13/08/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 26/08/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 26/08/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h30min do dia 26/08/2020. 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, 11 de Agosto de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPN 27.184.936/0004-19, torna-se que recebeu 
do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença de Operação 
Nº 2019-135970/TEC/RLO-0238 com prazo de validade até 21 de julho de 2026, em favor do empreendimento para 
extração mineral de calcário, localizado na zona rural denominado Barro / Mossoró/RN.

João Marques Neto
Gerente Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EÓLICA JOÃO DE BARRO LTDA, 18.726.559/0001-69, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença de Instalação, com prazo 
de validade até 07/08/2024, em favor do empreendimento Central Eólica João de Barro, localizada na Fazenda 
Agrícola Famosa, zona rural do município de Tibau/RN.

José George de Melo Lima
Diretor

ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSIÇÃO FLORESTAL
AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL

EOL POTIGUAR B61 SPE S.A., CNPJ 34.109.229/0001-80, torna público que firmou com o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA  O COMPROMISSO PARA 
REPOSIÇÃO FLORESTAL, referente a Supressão Vegetal através da Autorização de Supressão do Solo, com 
prazo de validade até 5 de agosto de 2021, em favor do empreendimento Rede de Média Tensão do Parque Eólico 
Ventos de Vila Mato Grosso I, localizada na Vila Pernambuco, Zona Rural, Serra do Mel-RN.

Robert David Klein -  Diretor Geral



A pós cinco meses de paralisação 
causada pela pandemia do no-
vo coronavírus, a Secretaria de 

Estadual de Educação (SEEC) analisa 
a possibilidade de adotar um novo 
sistema para cumprir o calendário 
acadêmico de 2020. A medida, que 
ainda está em fase embrionária, prevê 
a criação de ciclos educacionais, unin-
do dois anos letivos, o que permite aos 
estudantes da rede estadual obter o 
certificado de conclusão somente ao 
término de 2021.

Na prática, segundo o titular da 
Pasta, Getúlio Marques, o sistema vai 
garantir a continuidade do sistema 
educacional, combatendo a evasão 
escolar no período do pós-pandemia, 
bem como possibilita que os estudan-
tes afetados pela pandemia – prin-
cipalmente os que não conseguiram 
acompanhar as atividades de ensino 

remoto – não percam o ano letivo. Ho-
je, segundo a SEEC, 82% das unidades 
ensino da rede estão cumprindo um 
calendário de atividades de educação 
a distância.

“Se colocarmos uma conclusão 
num período curto, alguns alunos, 
principalmente os que se encontram 
em maior fragilidade, poderão deixar 
os estudos. É uma medida para com-
bater a evasão escolar. Queremos que 
todos os alunos sejam acolhidos. Não 
podemos deixar ninguém para trás”, 
disse ele.

Atualmente, a proposta do ciclo 
educacional é analisada pelo grupo 
formado para Seec para normatizar 
as atividades da educação potiguar  ao 
longo do período da pandemia do no-
vo coronavírus. O colegiado é formado 
por integrantes de entidades sindicais, 
escolas, municípios e outras institui-

ções ligadas à educação. No entanto, 
ressaltou o secretário Getúlio Mar-
ques, a medida unir dois anos letivos 
em apenas um será aplicada apenas 
para a rede estadual de educação. “A 
proposta é para rede estadual, e não 
será obrigatória para outras redes. A 
proposta dialoga com o atual momen-
to de anormalidade. Não podemos 
encerrar o ano letivo dentro de uma 
normalidade”, explicou.

Ainda de acordo com a Seec, a ini-
ciativa vai unificar dois anos letivos, 
permitindo que os alunos sejam ava-
liados em 2021. Desta forma, a turma 
do no 6º ano do ensino fundamental 
também receberia conteúdo do 7º 
ano. Com isso, ao final do processo, o 
aluno estaria apto para receber o certi-
ficado das duas séries. A rede estadual 
de ensino tem hoje 216 mil estudantes, 
615 escolas e 15 mil professores. 
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REPRODUÇÃO

Um protesto de estudantes do 
Instituto Federal do Rio Gran-
de do Norte (IFRN) resultou 

em intervenção da Polícia Militar 
nesta terça-feira (11). O grupo de alu-
nos protestava  contra o processo de 
intervenção no cargo de reitor da ins-
tituição de ensino – que se prolonga 
há cinco meses. Com a presença de 
policiais militares, que foram chama-
dos para garantir a saída de servido-
res do prédio da reitoria, na Zona Sul 
de Natal, houve princípio de tumulto, 
com uso de spray de pimenta por 
parte dos agentes de segurança.

Após publicação das imagens da 
ação policial nas redes sociais, a go-
vernadora Fátima Bezerra anunciou 
o afastamento pelo responsável por 
conduziu as ações contra o protesto 
estudantil. A medida foi anunciada 
por ela através do microblog Twit-
ter. Ela solicitou do secretário esta-
dual de Segurança Pública, coronel 
Francisco Araújo, e do comandante 
da Polícia Militar, coronel Alarico 
Azevedo, “prioridade na apuração do 
episódio”.

Segundo os estudantes que parti-
cipavam da atividade, o objetivo era 
aproveitar o Dia do Estudante, cele-
brado em 11 de agosto, para protes-
tar contra a nomeação do reitor inte-
rino da instituição, Josué Moreira de 
Oliveira, indicado pelo ex-ministro 

da Educação, Abraham Weintraub.
Os manifestantes comentam 

que os policiais utilizaram spray de 
pimenta e, em alguns momentos, 
entraram em confronto físico com os 
estudantes. Há relatos que os acessos 
do prédio foram fechados e que via-
turas avançaram sobre os manifes-
tantes.

Um servidor, que não quis se 
identificar,  detalhou que celulares 
foram recolhidos pelos PMs, visto 
que a maioria dos presentes filma-
vam a ação. Em um trecho de um 
vídeo feito pelos alunos é possível 

identificar uma pessoa gritas para os 
demais: “gente, a polícia está queren-
do pegar meu celular”. O estudante é 
seguido pelo policial e pelos demais 
estudantes, e sai em posse do celular.

Após todo o ocorrido, a Polícia 
Militar do Rio Grande do Norte in-
formou que a corporação tomou 
conhecimento do fato acontecido na 
reitoria do IFRN e que vai apurar as 
circunstâncias sobre a ocorrência.

O reitor pró-tempore do IFRN, 
Josué de Oliveira Moreira, ao Agora 
RN, disse que o grupo de estudantes 
“invadiu” a sede da reitoria com rei-

vindicações “alinhadas com ideais 
estritamente políticos”. Ele também 
pediu desculpas à PM pelo ocorrido.

Além disso, o reitor interino la-
mentou a decisão da governadora 
Fátima Bezerra de afastar o respon-
sável pela  ação promovida pela Po-
lícia Militar. 

“Na minha humilde opinião agiu 
sob impulso e não sobre os fatos. 
Minha solidariedade aos policiais 
da gloriosa Policia Militar do RN e 
seus familiares meu eterno respeito e 
gratidão. Os policiais cumpriam seu 
trabalho de proteger o patrimônio 
público e as pessoas que estavam tra-
balhando para a retomada das aulas 
virtuais na Reitoria do IFRN”, disse. 

Ele também solicita que a gover-
nadora Fátima Bezerra não cometa 
“tamanha injustiça contra esses poli-
ciais”. Em seguida, ele faz elogios aos 
serviços das forças de segurança do 
Estado. “Ao comandante da Polícia 
Militar meus sinceros cumprimentos 
e minha solidariedade à gloriosa Po-
lícia Militar do RN”.

Sobre o ocorrido, ele condenou 
os tumultos ocorridos na reitoria da 
instituição. “Nossa casa centenária 
não merece ser manchada por alunos 
que não querem estudar e servidores 
que não querem trabalhar, digo que é 
uma minoria mas que faz muito ba-
rulho”, encerrou.

Fátima pede afastamento de 
PM que liderou ação no IFRN
MANIFESTAÇÃO | Estudantes protestavam contra intervenção na reitoria do no IFRN quando Polícia Militar foi acionada para dispersar manifestação; 
reitor pró-tempore Josué de Oliveira Moreira elogia a ação dos policiais e diz que o grupo de manifestantes é minoria que “faz muito barulho”

Policiais utilizam spray de pimenta para dispersar estudantes em frente à reitoria do IFRN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Rede estadual tem 216 mil alunos

Rede estadual de educação analisa 
projeto para unir dois anos letivos 

EFEITOS

INOVAÇÃO

A governadora Fátima Be-
zerra se reuniu nesta terça-feira 
(11), com o reitor da Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), José Daniel Diniz, 
para debater sobre a atualização 
dos trâmites para a implantação 
do Parque Científico e Tecnoló-
gico Augusto Severo (PAX), em 
Macaíba. A reunião aconteceu 
de forma virtual, por videocon-
ferência.

O parque irá promover polos 
de inovação e empreendedo-
rismo em áreas como energias 
renováveis, mineração, pesca, 
aquicultura, setor têxtil, turismo, 
fruticultura e serviços, além de 
estimular a cultura do empreen-
dedorismo inovador a partir da 
junção de Governo, Academia 
e setor privado, desenvolvendo 
áreas importantes e que reque-
rem ciência e tecnologia de alto 
impacto, o que trará benefícios 
para o Estado, fomentando a 
pesquisa e atraindo empresas.

O Governo do Estado investi-
rá R$ 8 milhões no PAX com re-
cursos do acordo de empréstimo 
por meio do Governo Cidadão 
com o Banco Mundial. “Reco-
nhecemos o papel da UFRN nes-
te projeto. O parque é prioridade 
para nós e vamos lutar para que 
se torne realidade”, destacou 
Fátima Bezerra. Além da UFRN, 
o projeto vem sendo construído 
em parceria com a UERN, IFRN, 
Ufersa, Fiern, por meio do Sesi e 
do (CTGAS-ER), Fecomércio e o 
Sebrae-RN.

Na oportunidade, Ângela 
Paiva, docente da Universidade 
e que está à frente da iniciativa, 
fez uma apresentação com os 
desafios e as proposições para 
a viabilidade do projeto, orçado 
em R$ 25 milhões.

O reitor da UFRN, José Daniel 
Diniz, destacou que vem discu-
tindo com o Governo a efetiva-
ção do PAX. “Entendemos que 
o projeto deve ser de todo o Rio 
Grande do Norte”, disse.

Para que a parceria entre 
o Estado e a Universidade na 
efetivação do parque possa dar 
continuidade, a chefe do Execu-
tivo Estadual determinou que 
a Secretaria Estadual de Plane-
jamento e Finanças (Seplan) e 
o Governo Cidadão, através de 
seus gestores, avancem nos trâ-
mites burocráticos. “Vamos nos 
unir para avançar. Temos que 
pensar alternativas para que 
possamos promover a economia 
do nosso estado”, disse Fátima.

Acompanharam o evento o 
vice-governador, Antenor Rober-
to, o titular interino da SEDEC, 
Sílvio Torquato, e o Secretário 
de Gestão e Metas, Fernando 
Mineiro.

ESTADO E UFRN 
DISCUTEM SOBRE  
IMPLANTAÇÃO DE 
PARQUE TECNOLÓGICO



A Prefeitura do Natal já efetuou 
a compra de 85 mil cestas 
básicas para as ações relacio-

nadas com o enfrentamento da Co-
vid-19. Ao todo, o município gastou 
R$ 5,3 milhões com a aquisição dos 
gêneros alimentícios.

Em abril passado, a Prefeitura do 
Natal autorizou que a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) utilizasse 
recursos destinados para a compra 
da merenda escolar na aquisição de 
cestas alimentícias para os alunos da 
rede municipal de ensino. A medida 
resultou em gasto total de R$ 4,13 
milhões.

A Pasta municipal publicou, no 
Portal da Transparência para a Co-
vid-19, dois contratos para a compra 
dos produtos. O primeiro, com valor 
de empenho de R$ 15,3 mil. A SME 
informa que estas unidades são espe-
ciais para alunos que informaram ter 
algum problema de restrição alimen-
tar. Foram adquiridas 139 cestas.

O segundo contrato, de R$ 4,152 
milhões, sinaliza a compra de 57.553 
cestas básicas. A empresa contratada 
foi a Amarante Comércio e Represen-
tações. Desta vez, a SME efetuou o 
pagamento de R$ 4,131 milhão, o que 
corresponde a 57.267 cestas.

Até agosto, segundo a SME, já 
foram adquiridas quase 58 mil ces-
tas básicas adquiridas. “Cada aluno 
matriculado na Rede Municipal de 
Ensino recebeu uma cesta básica”, 
detalhou a pasta, em nota. A SME 
explica ainda que foi feito um aditivo 
de R$ 29 mil para aquisição de outras 
419 cestas. O valor ainda será incluí-
do no Portal da Transparência

Além da Educação, a Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social também efetuou a compra 
das cestas básicas em razão da pan-
demia do novo coronavírus. A Pasta 
registra o valor de R$ 1,244 milhão, 
segundo informações do Portal da 
Transparência com as despesas para 
a Covid-19, para aquisição dos gêne-
ros alimentícios.

De acordo com a Pasta, já foram 
entregues até agora 27.030 unidades. 
Deste total, 7.500 foram adquiridas 
especificamente para atender de-
mandas da pandemia. Ao custo uni-
tário de R$ 74,60, a cesta é composta 
por 10 itens e 19 quilos, com especifi-
cações e quantitativo da composição 
feito de acordo com as orientações 
do setor de segurança alimentar

“Foram entregues até agora 

27.030 cestas básicas pela Semtas e 
mais de 58 mil às famílias dos estu-
dantes matriculados na rede pública 
de ensino em Natal e que ficaram 
sem a merenda escolar durante a 
suspensão das aulas. Um total, por-
tanto, de 85 mil cestas”, detalhou a 
Semtas, em nota oficial.

A secretaria municipal diz, ain-
da, que parte das cestas foi distri-
buída nos Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) da capital 
potiguar, dentro do programa de 
acompanhando familiar de segu-
rança alimentar. As famílias cadas-
tradas e que foram enquadradas em 
situação de vulnerabilidade passam 
a ser acompanhadas pelos Cras das 
quatro regiões da cidade de modo 
permanente por até seis meses.

Por fim, parte do quantitativo en-
tregue a famílias da cidade de Natal 
são oriundos de doações e parcerias, 
como o projeto “Busão Solidário” do 
Seturn, Cruz Vermelha e os donati-
vos recebidos através da live da ban-
da Cavaleiros do Forró. “Todas essas 
cestas desse contrato já foram entre-
gues. Existe um acompanhamento 
permanente na Semtas de famílias 
em situação de vulnerabilidade. Es-
sas famílias são cadastradas através 
dos Cras e são acompanhadas por 
nossos técnicos. Nesse acompa-
nhamento também existe a entrega 
de cesta básica, além do acompa-
nhamento social. É uma demanda 
permanente inserida dentro do 
programa socioassistencial. É o que 
está sendo feito agora. As demandas 
atuais agora são acompanhadas pe-
los Cras dentro dessa perspectiva”, 
encerrou a Semtas.
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SERVIÇO | Obra de proteção costeira é referente ao reforço no enrocamento que servirá de contenção e 
estabilização da erosão existente da orla de Ponta Negra; estrutura terá dois quilômetros de extensão

O Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte (Ide-

ma) emitiu nesta terça-feira (11) licen-
ça prévia da obra de proteção costeira 
da Praia de Ponta Negra, referente ao 
enrocamento que servirá como es-
trutura de contenção, encosta e esta-
bilização da erosão existente na área. 
A Licença foi entregue ao Prefeito de 
Natal, Álvaro Dias.

A estrutura terá extensão de 2 km 
ao longo da orla de Ponta Negra até as 
proximidades do Hotel SERHS, na Via 
Costeira, e será constituída de blocos 
de concreto pré-moldados.

Entre as condicionantes impostas 
pelo Idema está a área dos hotéis e de 
outras edificações adotem estruturas 
de contenção em concreto, em exten-
são total de 812 metros, para que não 
seja necessário executar novas bar-
reira contra a erosão marinha. Fica a 
Prefeitura de Natal obrigada também a 
apresentar no momento da licença de 
instalação e operação os documentos 
do projeto de contenção de encosta e 
de estabilização da linha de costa, com 
extensão de 1.173 metros.

Outras condicionantes estabe-
lecidas no documento, estão que a 
Prefeitura fica ciente de que a Licença 
Prévia foi concedida com base nas in-
formações apresentadas, cujo cumpri-
mento deve ser integral, ressaltando a 
necessidade de comunicação prévia de 
qualquer alteração ao Idema; que a Li-
cença não dispensa ou substitui quais-
quer alvarás ou certidões, de qualquer 
natureza, exigidos pelas Legislações 
Federal, Estadual ou Municipal; e uma 

Estrutura vai proteger a orla de Ponta Negra até as proximidades do Hotel SERHS, na Via Costeira, e será constituída de blocos de concreto

Foram adquiridas 85 mil cestas básicas

Idema libera licenças para 
iniciar obras de enrocamento 
na praia de Ponta Negra 
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série de documentos que o responsável 
deve apresentar ao Instituto Ambien-
tal, no momento do pedido da Licença 
de Instalação e Operação.

No final do mês de junho, o Mi-
nistro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, anunciou a liberação 
de recursos federais para a obra de 
engorda da Praia de Ponta Negra em 
Natal que faz parte da segunda etapa 
das obras na Orla.

Outro ponto que foi destacado foi 
a união dos participantes do processo. 
“Houve união e diálogo por parte de 
todos os envolvidos. Sem isso, seria im-
possível. Agora, é partir para a próxima 
etapa, que é a abertura do processo 
licitatório para a contratação das em-
presas que irão elaborar os projetos”, 
disse o secretário municipal de Obras 
Públicas e Infraestrutura, Carlson Go-
mes.

O enrocamento de Ponta Negra é 
um primeiro passo para a engorda da 
praia da cidade, que vai ganhar uma 
faixa de areia mais extensa. O projeto 
total, incluindo o enrocamento e a en-
gorda, receberá mais de R$ 50 milhões 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional. 

“O ministro Rogério Marinho está 
sendo fundamental para que nossa 
cidade se torne ainda mais bela. Ele 
conhece o problema, se sensibilizou e 
liberou os recursos necessários para 
esta obra tão importante que irá mo-
vimentar o turismo e a economia de 
Natal”, disse o prefeto de Álvaro Dias.

Para a governadora Fátima Be-
zerra, a emissão da licença prévia re-
presenta uma conquista tanto para a 
capital do Estado quanto para todo o 
Rio Grande do Norte e setor turístico. 
“É uma obra emblemática, que vai 
gerar muitos benefícios a longo pra-
zo. A emissão desta Licença por meio 
do Idema valoriza o trabalho de uma 
equipe competente, que não mediu 
esforços para viabilizar um projeto tão 
simbólico para todos nós sem deixar 
de ressaltar o cuidado que o meio am-
biente exige”, destacou a governadora.

Prefeitura gastou R$ 5,3 mi 
para comprar cestas básicas

DESPESA

R$ 50 mi
é o valor total para enrocamento e 

engorda de Ponta Negra

Houve união e diálogo 
por parte de todos os 
envolvidos. Sem isso, seria 
impossível. Agora, é partir 
para a próxima etapa, que é 
o processo licitatório para a 
contratação das empresas 
que irão elaborar os projetos”

“
CARLSON GOMES
SECRETARIO DE OBRAS DE NATAL
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O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começou a no-
tificar pessoas que deram en-

trada em pedidos de benefícios sobre 
a necessidade de cumprir exigências e 
milhares de segurados já haviam sido 
contatados por telefone ou mensagem 
de texto no celular (SMS).

Não é necessário receber comuni-
cação do INSS para saber se o processo 
está parado. A notificação é automáti-
ca e aparece no visor do smartphone 
para todos que tenham o aplicativo 
Meu INSS instalado no aparelho. Além 
disso, o segurado também pode obter 
a informação por meio da central tele-
fônica 135. Em ambos os canais, estão 
descritos que documentos ou infor-
mações ele precisa apresentar.

De acordo com o INSS, o tempo 
médio de conclusão dos pedidos de 
benefícios previdenciários, atualmen-
te, é de 39 dias. Por isso, se o segurado 
deu entrada em alguma solicitação 
há mais tempo, vale a pena conferir 
se precisa cumprir alguma exigência. 
Vale lembrar, porém, que por lei o ins-
tituto tem até 45 dias para concluir a 
análise dos requerimentos. A partir 
daí, o atraso na concessão implica o 
pagamento de correção.

Saiba como proceder para cum-
prir as exigências do INSS:

Recebeu notificação do INSS? 
Veja o passo a passo para resolver 
exigências pela internet
PREVIDÊNCIA | INSS começou 
a notificar pessoas que deram 
entrada em pedidos de benefícios 
sobre a necessidade de cumprir 
exigências para obter benefício 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a notificar pessoas que deram entrada em pedidos de benefícios sobre a necessidade de cumprir exigências para receber benefício 

‘DRIVE THRU’ 
DO INSS
CHEGA AO RN

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) ampliou a experiên-
cia-piloto para algumas cidades 
das regiões Sul e Nordeste do país. 
A chamada Exigência Expressa foi 
regulamentada em portaria publi-
cada nesta segunda-feira (dia 10) 
e será implantada em todo o país, 
para que os segurados entreguem 
a documentação que falta para 
concluir a análise de seus requeri-
mentos. 

O procedimento pode ser fei-
to pelo aplicativo ou site do Meu 
INSS, mas a medida é uma alterna-
tiva para a população que não tem 
acesso aos meios digitais.

A Exigência Expressa já está 
disponível em 803 municípios, sen-
do 215 em São Paulo, 158 no Sul e 
430 no Nordeste. Nas regiões Sul e 
Nordeste, o serviço está ativo em 
588 cidades, incluindo 11 capitais: 
Aracaju (SE), Curitiba (PR), Floria-
nópolis (SC), Fortaleza (CE), João 
Pessoa (PB), Maceió (AL), Natal 
(RN), Recife (PE), Salvador (BA), 
São Luís (MA) e Teresina (PI).

O serviço chegou ainda a cida-
des como Campina Grande (PB), 

COMO ENTREGAR OS DOCUMENTOS NO “DRIVE THRU”

ACESSE O MEU INSS

1) 
Para assegurar a entrega dos documentos, é preciso fazer agendamento pelo telefone 135 
ou no site Meu INSS, tendo em mãos o número do protocolo do benefício em análise, nome 
e CPF da pessoa que efetivamente depositará o envelope na urna.

2) 
Ao agendar o serviço de Exigência Expressa, o usuário será orientado a proceder 
da seguinte forma na entrega: preencher e assinar o formulário de “Autodeclaração 
de Autenticidade e Veracidade das Informações” e inserí-lo em um envelope lacrado 
juntamente com a cópia do seu RG e as cópias simples dos documentos apontados na 
exigência. O envelope deverá ser identificado pelo lado de fora com os seguintes dados: 
nome completo; CPF; endereço completo; telefone (mesmo que para recado); e-mail, se 
tiver; e número do protocolo do agendamento da Exigência Expressa.
Atenção: não serão aceitos os documentos originais, somente as cópias, que não precisam 
ser autenticadas em cartório. É imprescindível, porém, que estejam legíveis e sem rasuras. 
A autenticação só é obrigatória quando se exige do segurado que apresente procuração 
para fins de recebimento de benefício.

3) 
A urna para entrega dos documentos fica disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 
13h, do lado de fora das agências e sem contato físico com os servidores.

4) 
Os papéis depositados na urna são escaneados e inseridos em sistema, para que os 
servidores do INSS possam dar continuidade ao processo. O andamento pode ser 
acompanhado pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Caruaru (PE), Cascavel (PR), Cau-
caia (CE), Caxias do Sul (RS), Join-
ville (SC), Londrina (PR), Maringá 

(PR), Mossoró (RN), Pelotas (RS), 
Petrolina (PE), Ponta Grossa (PR) e 
Vitória da Conquista (BA).

Na versão disponível à população desde 
o final de fevereiro, o item que permite 
conferir a situação do requerimento está 
logo na página inicial do Meu INSS, que 
pode ser acessado nos endereços www.
meu.inss.gov.br ou gov.br/meuinss e 
também por aplicativo para sistemas 
Android e IOS.Para acompanhar o 
pedido, o segurado pode clicar em 
“Agendamento/Solicitações”. Esse é o 
primeiro item da seção de serviços sem 
senha.

> Preencha os dados

> A página seguinte pedirá apenas 
três dados do titular: nome completo, 
número do CPF e data de nascimento.  
Ao avançar para a tela seguinte, 
sem precisar fazer login, o segurado 
terá acesso às fichas de todos os 
requerimentos feitos por ele ao INSS.

> Veja as pendências

> Para pedidos de benefícios que estão 
na fila de espera para serem analisados, 
a ficha destacará que o atendimento 
é a distância e que a solicitação está 
em análise.  O acompanhamento por 
meio do Meu INSS pode evitar, por 
exemplo, que o beneficiário espere 
mais tempo que o necessário para 
sacar o primeiro pagamento. Selecione 
a aba “agendamento/solicitações”. 
Em seguida, localize o processo em 
exigência, e, em seguida, detalhe o 
requerimento. Clique em “cumprir 
exigência”. Anexe arquivo com as 
informações. Preencha os campos de 
confirmar e, por fim, basta clicar em 
enviar.

> Recorra 

> Nas situações em que o direito é 
negado, o segurado atento à situação 
do pedido pode ganhar tempo para 
apresentar o recurso à Previdência. O 
prazo para recorrer é de 30 dias após 
o segurado ser comunicado sobre o 
resultado da análise. Quem excede 
esse período para fazer a contestação 
precisa refazer o pedido de benefício 
para tentar obter a concessão pela via 
administrativa (sem ir à Justiça).  Ao 
fazer um novo pedido, mesmo que 
a concessão ocorra, não há direito 
à contagem dos atrasados desde o 
pedido antigo. 
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COMÉRCIO |  Varejo deveria recuar 13,8% no faturamento deste ano, mas com o pagamento de R$ 600 a 
desempregados, informais e beneficiários do Bolsa Família, a retração deve ficar em 6,7%, segundo estudo

AA queda de vendas do comércio 
em 2020 deverá ser metade do 
esperado devido aos efeitos do 

auxílio emergencial no consumo. O 
varejo deveria recuar 13,8% no fatura-
mento deste ano, mas com o pagamen-
to de R$ 600 a desempregados, infor-
mais e beneficiários do Bolsa Família, 
a retração deve ficar em 6,7%, segundo 
estudo da Fecomércio de São Paulo, 
com base em dados de todo o Brasil.

"O Paulo Guedes (ministro da Eco-
nomia) virou temporariamente Paulo 
Keynes", disse o economista-chefe da 
Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), Carlos Thadeu de Freitas, num 
trocadilho com o nome do britânico 
John Maynard Keynes (1883-1946), 
defensor do papel do Estado na econo-
mia para criar empregos e incentivar o 
consumo. A proposta se opunha a teo-
rias liberais (o Estado deve se abster de 
intervir na economia).

Mesmo menor, a queda no setor 
equivale a uma perda de R$ 141 bi-
lhões em relação à receita de 2019. De 
acordo com estimativas do comércio, a 
redução da estrutura de empresas va-
rejistas decorrente da pandemia pode 
levar ao fechamento de mais de 202 
mil empresas, sendo 197 mil de peque-
no porte. Como consequência, quase 
980 mil postos de trabalho devem ser 
destruídos.

A avaliação do segmento é que a 
concessão do auxílio emergencial por 
cinco meses (de abril a agosto) foi deci-
siva para que não se tivesse um grau de 
deterioração ainda mais contundente 
não apenas sobre o varejo, mas tam-

bém sobre todos os elos que compõem 
a cadeia produtiva nacional, com refle-
xos ainda mais incisivos sobre a renda 
e o desemprego no País.

A atividade mais afetada pela 
pandemia foi a de vestuário, que deve 
encerrar o ano com faturamento 25% 
abaixo do movimento de 2019. Só em 
abril, no auge das medidas de isola-
mento social como forma de se evitar 
a propagação da doença, o recuo foi 
de mais de 81% ante o mesmo mês de 
2019.

Pelos cálculos do setor, as quedas 
de vendas anuais devem atingir todas 
as atividades do comércio varejista, ex-
ceto os supermercados e as farmácias, 
graças ao caráter de essencialidade de 
seus produtos e por não terem sido 
alcançados pelas restrições de funcio-

namento ao longo de todo o ano.
"Embora a taxa de quase 7% possa 

ser avaliada como amena, não se deve 
esquecer que essa taxa tem como refe-
rência o faturamento de 2019, ou seja, 
considerando que não ocorresse ne-
nhum crescimento em 2020", destaca o 
estudo, ressaltando que as estimativas 
pré-crise indicavam uma tendência de 
aumento das vendas de 4% neste ano. 
Essa previsão, somada aos quase 7% de 
projeção de queda este ano significa, 
na prática um prejuízo potencial de 
cerca de 11% no faturamento do co-
mércio no Brasil em 2020.

A equipe econômica discute atu-
almente a prorrogação do auxílio 
emergencial até dezembro, mas ainda 
não bateu o martelo sobre o valor do 
benefício.

Queda este ano do setor equivale a uma perda de R$ 141 bilhões ao se comparar com  2019

Varejo prevê queda menor este 
ano devido ao auxílio emergencial

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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A safra nacional de grãos deve 
chegar a 250,5 milhões de tone-
ladas e bater novo recorde em 

2020, segundo as estimativas de julho 
do Levantamento Sistemático da Pro-
dução Agrícola (LSPA), divulgadas pelo 
IBGE. Isso representa um aumento de 
3,8% na comparação com a colheita de 
2019, com mais 9,0 milhões de tonela-
das.

A soja deve ter crescimento recor-
de de 5,9%, o que corresponde a 120,1 
milhões de toneladas. “A produção da 
leguminosa só não deve ser maior de-
vido à produção gaúcha, que caiu em 
7,3 milhões de toneladas, em relação 
ao ano passado, por conta da estiagem 
prolongada. A produção de soja no Rio 
Grande do Sul foi estimada em 11,2 mi-
lhões de toneladas”, disse o analista de 
Agropecuária do IBGE, Carlos Antônio 
Barradas. 

A produção do milho é outro des-

taque que, embora menor que a do ano 
passado, deve chegar a 99,8 milhões de 
toneladas em 2020. “Demandas inter-
nas e externas elevadas têm mantidos 
os preços do produto em patamares 
elevados, estimulando maiores in-
vestimentos nas lavouras de milho, 
principalmente no Paraná e na região 
Centro-Oeste”, comentou o analista. 

Barradas também lembra do tri-
go, cuja estimativa de produção está 

41,0% maior e deve gerar 7,4 milhões 
de toneladas. Ele afirma que as perdas 
decorrentes das estiagens em algumas 
regiões devem ter influenciado produ-
tores a aumentar os investimentos nas 
lavouras de inverno, como forma de 
recuperar os prejuízos.

“Com a valorização do dólar, os 
preços do trigo no mercado interno au-
mentaram, melhorando as perspecti-
vas quanto à rentabilidade do produto. 
Os produtores ampliaram as áreas de 
plantio, bem como os investimentos 
em tecnologia de produção”, explicou o 
analista de Agropecuária do IBGE. 

Na comparação mensal, a variação 
de 1,3% da safra de grãos decorre do 
milho 2ª safra (2,2 milhões de tone-
ladas), do trigo (416,7 mil toneladas), 
da soja (231,3 mil toneladas), do arroz 
(196,0 mil toneladas), da aveia (70,5 mil 
toneladas) e do feijão 3ª safra (48,5 mil 
toneladas).

Produção será 3,8% maior que em 2019

Estimativa de julho eleva safra para 
250,5 milhões de toneladas em 2020

AGRICULTURA

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MADEIREIRA 3M EIRELI, CNPJ: 24.095.229/0001-15, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de 
Operação, com validade: 07/08/2022, para Comercialização de Madeira (sem beneficiamento), com 309,54m2 de 
área construída, localizada na Rua Eloi de Souza, 721, Santo Antônio, Macaiba/RN;

REGINALDO SEVERINO DA SILVA
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

MARCO ANTÔNIO REGIS SILVA, inscrito sob o CNPJ no. 25.988.531/0001-65, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA SIMPLIFICADA 
- LS para PANIFICADORA, localizada no SITIO MELANCIAS, Nº 810, POVOADO MELANCIAS, APODI-RN, CEP: 
59.700-000.

MARCO ANTONIO REGIS SILVA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MONTAGENS PINTURAS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 03.949.137/0001-85, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplificada-LS, para Fabricação e montagem de estruturas metálicas e jateamento com escória 
de cobre e pintura, com área construída de 1.104,11m2 para produção, localizado na Rodovia RN 227, KM 07, Zona 
de expansão Urbana, Guamaré/RN.

JOSÉ LUIZ BELTRÃO DE LIMA FILHO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PRIMÍCIAS DO BRASIL INDÚSTRIA E ALIMENTOS LTDA, 11.291.484/0001-91, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA para Indústria de fabricação e empacotamento de farinha de mandioca 
e derivados, localizada na ROD BR 304 KM 300, 36, Distrito Industrial, Estrada do Galo, Macaíba - RN 

Sandro Jorge Pereira Maia
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO DOM MARCOLINO LTDA, CNPJ: 01.677.348/0001-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, com 
validade: 10/08/2026, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de 60m3, Localizado na 
Rodovia BR064, km22, S/N, Zona Rural, Maxaranguape/RN.

GABRIEL CARLOS DA ROCHA
 SOCIO-ADMINISTRADOR

POSTO SÃO LUIZ EIRELI 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SÃO LUIZ EIRELI, CNPJ: 29.050.605/0001-79 torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Licença de Operação (LO) para 
a atividade de Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos, localizado na RUA RICARDO LUIZ  CAVALCANTI, 65 
CENTRO CEP: 59.530-000 no Município de PEDRO AVELINO/RN.

LUCAS BATISTA DE MIRANDA
Titular

RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA 

A SÃO JORGE EMPREENDIMENTOS LTDA com CNPJ n° 08.678.764/0001-42, torna público que requer 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB/SGA, a Renovação da Licença Simplificada 
(LS) referente ao Canteiro de obras, composto escritório, vestiário, refeitório, banheiros, depósitos material e etc, 
localizado na Av. Eng. Roberto Bezerra Freire no Loteamento São Jorge em Regomoleiro na Zona de Expansão 
Urbana - ZEU em uma área total de 31.376,83m² no Município de São Gonçalo do Amarante/RN.

Cleonice Campos Pacheco
Representante Legal

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA -  LS

SISAM – SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA. CNPJ - 03.344.236/0001-33, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS, 
com prazo de validade até 29/07/2026, em favor do empreendimento SISAM – SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA, 
localizado no Sítio Assunção, Zona Urbana, Município de João Câmara/RN.

SISAM – SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

VIVARA INSDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ nº 23.765.533/0001-60, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Simplificada, com prazo de validade até 28/07/2026, em favor de uma Indústria (AGUA MINERAL), localizado na 
RN 317, nº 52, Povoado Ribeiro, Zona Rural, São José do Mipibu/RN.

VIVARA INSDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
PROPRIETÁRIO



Ação coordenada pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai) fez a diferença 

na vida de milhares pessoas conta-
minadas com coronavírus em todo o 
Brasil. Desde que a pandemia do novo 
coronavírus atingiu o país, 2.007 mil 
ventiladores pulmonares foram con-
sertados gratuitamente e devolvidos a 
instituições de saúde em 24 estados e 
no Distrito Federal. No Rio Grande do 
Norte, já foram devolvidos 131 apare-
lhos recuperados. A estimativa é cada 
equipamento possa salvar até dez vi-
das durante seu prazo de utilização.

O Senai realizou a manutenção de 
131 respiradores e equipamentos hos-
pitalares para 14 instituições de saúde. 
“Fizemos a manutenção de respirado-
res e diversos outros equipamentos 
hospitalares, que em momento crítico 
acabavam por deixar leitos indispo-
níveis. E quanto à população carente, 
na produção com recursos próprios de 
máscaras de tecido e face Shields para 

distribuição na capital e no interior”, 
afirma o diretor regional do SENAI-RN, 
Emerson Batista.

Emerson explicou que ao longo do 
período o Serviço Nacional de Apren-

dizagem Industrial (Senai) realizou 
22.514 matrículas; produziu direta-
mente 67 mil máscaras de tecido e 4 
mil protetor facial face shield que fo-
ram produzidos e distribuídos para 40 
instituições beneficiadas. “Durante to-
do o período de pandemia o Senai tem 
dedicado esforços seja para otimizar 
nosso tempo, mesmo os laboratórios 
das unidades operacionais escolares 
estando fechadas, mas deixando todo 
o ciclo de ensino dentro daquilo que 
poderia ser realizado, sem as práticas, 
de forma contínua, com acompanha-
mento, tutoria e monitoria dos nossos 
professores, instrutores e gestores de 
unidades”, afirma.

 Ele acrescenta que no aspecto dos 
serviços tecnológicos nos mantivemos 
constantemente ativos, e dentro de 
algumas impossibilidades de atuação 
junto às indústrias, partimos para a 
atuação mútua de ajuda à comunidade 
em geral, especialmente à comunidade 
hospitalar e população carente. 
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O governo federal informou 
nesta terça-feira (11) que o 
presidente Jair Bolsonaro 

enviou ao Congresso Nacional nesta 
terça-feira, 11, o projeto de lei que 
institui o Programa de Incentivo à 
Cabotagem, conhecido como ‘BR do 
Mar’. Bolsonaro assinou o texto em 
uma solenidade fechada no Palácio 
do Planalto nesta tarde, que contou 
com a presença do ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio de Freitas. O 
PL, uma das pautas prioritárias do 
governo, foi encaminhado aos parla-
mentares em caráter de urgência.

A cabotagem é a navegação entre 
portos ou pontos da mesma costa de 
um país. A medida tem como objeti-
vo aumentar a oferta da cabotagem, 
incentivar a concorrência, criar no-
vas rotas e reduzir custos.

Em nota, o governo explica que o 
envio da matéria ocorre após amplo 
debate entre diversos ministérios, 
como da Infraestrutura, Defesa, Eco-
nomia e Casa Civil, além de reuniões 
com outras autoridades do governo, 
usuários, armadores, representantes 
da construção naval e sindicatos de 
marítimos.

A apresentação do PL é prometi-
da desde o ano passado, mas debates 
internos sobre o texto e a pandemia 
do novo coronavírus, no entanto, 
acabaram atrasando a entrega.

Com o programa, o governo quer 
ampliar em 40% a capacidade da fro-
ta marítima dedicada à cabotagem 
nos próximos três anos, excluindo as 
embarcações dedicadas ao transpor-
te de petróleo e derivados.

Entre outras metas, o Ministério 
da Infraestrutura pretende ainda am-
pliar o volume de contêineres trans-
portados, por ano, de 1,2 milhão de 
TEUs (unidade equivalente a 20 pés), 
em 2019, para 2 milhões de TEUs, em 
2022.

Bolsonaro envia projeto 
de incentivo à cabotagem

NAVEGAÇÃO

Ação beneficiou 14 hospitais potiguares

Senai potiguar recupera 131 
respiradores hospitalares

SERVIÇO

PANDEMIA | Dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública mostram que o Rio Grande do Norte tem 57.931 
casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus; Governo abre novos leitos hospitalares em Currais Novos

O Rio Grande do Norte registra 
2.013 óbitos por Covid-19 até 
esta terça-feira (11), de acordo 

com a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap). O incremento é de 22 
mortes em relação à atualização da 
segunda-feira (10), porém, dos novos 
óbitos registrados, oito ocorreram nas 
últimas 24 horas. Outros 313 estão sob 
investigação. No estado, são 57.931 
casos confirmados da doença, 20.117 
casos suspeitos e 91.937 descartados.

Ainda de acordo com os dados da 
Sesap, há 361 pessoas internadas em 
função da doença, em unidades das 
redes pública e privada do Rio Grande 
do Norte. 

Deste total, 183 estão em leitos crí-
ticos e 178 em leitos clínicos. A fila de 
regulação contabiliza 2 pacientes à es-
pera de leitos críticos, 2 que aguardam 
leitos clínicos, além de 11 que esperam 
transporte sanitário.

A atualização foi feita pela subco-
ordenadora de vigilância epidemio-
lógica da Sesap, Alessandra Lucchesi. 
“A pandemia não passou, o momento 
ainda é de preocupação e o Governo 
intensifica a fiscalização conjunta com 
os municípios, principalmente nos 
espaços de convivência social onde 
podem ocorrer aglomerações. As pes-
soas devem continuar respeitando o 
isolamento e o distanciamento social, 
usar máscara, lavar frequentemente as 
mãos com água e sabão ou álcool 70° e 
evitar aglomerações”, disse ela.

A taxa de ocupação de leitos é de 

54,2%. Por região, a ocupação de leitos 
é maior no Oeste (68%), seguida do 
Seridó (66%), Pau dos Ferros (62%), 
Agreste (60%) e Metropolitana de Natal 
(48%). 

O governo abriu nesta terça-feira 
oito leitos da rede Covid no município 
de Currais Novos, por meio da Secreta-
ria Estadual de Saúde (Sesap). Os no-
vos leitos são necessários devido à per-
sistência da alta incidência de contágio 
do novo coronavírus na região Seridó. 
São sete leitos clínicos e um de UTI.

No Brasil, ao longo dos últimos se-
te dias, a média móvel de novos óbitos 
foi de 1.000 a cada 24 horas pelo novo 
coronavírus. 

O País registrou 1.242 mortes e 

56.081 novas infecções de coronavírus 
nesta terça-feira, segundo dados do 
levantamento realizado pelo Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com 
as secretarias estaduais de Saúde. No 
total, 103.099 vidas já foram perdidas 
por causa da covid-19

O balanço mais recente do Mi-
nistério da Saúde mostra ainda que 2 
243.124 pessoas já se recuperaram do 
coronavírus em todo o País

Desde o final de maio, a média 
móvel de sete dias se aproximou de mil 
mortes a cada 24 horas. Desde então, 
ou seja, há doze semanas, os números 
têm se mantidos próximos a esse pa-
tamar. 

Sobre os infectados, já são 
3.112.393 brasileiros com o novo coro-
navírus desde o começo da pandemia, 
56.081 desses confirmados no último 
dia. A média móvel de casos foi de 
43.474 por dia, registrados nas últimas 
duas semanas.

O Estado de São Paulo registrou 
420 óbitos e 11.147 novos casos pela 
covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, 
o Estado tem 639 562 pessoas infecta-
das pela covid-19 e 25.571 mortes. O 
Rio de Janeiro é o segundo Estado com 
mais vítimas fatais (14 212). Em tercei-
ro vem o Ceará (8.043). 

O Brasil é o segundo país com mais 
mortes e casos de covid-19 no mundo. 
Só perde para os Estados Unidos, que 
somam 164,6 mil mortes e 5.130.784 
casos, de acordo com dados da Univer-
sidade Johns Hopkins

RN tem 392 pessoas internadas em hospitais

Presidente pediu urgência para o projeto

RN passa das 2 mil mortes pela 
Covid-19; Brasil tem 103 mil óbitos

PR

NEY DOUGLAS /AGORA RN

SENAI
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NATHALLYA MACEDO

“Onde residem os limites en-
tre sonho e vida real? No 
apartamento número 8, 

realidade e pesadelo nem sempre são 
duas coisas distintas”. Esta é a sinopse 
do curta-metragem Lemniscata, que 
será lançado de forma online no próxi-
mo dia 20. Escrito e dirigido por Pedro 
Balduino, o � lme tem como objetivo 
deixar os espectadores confusos, mas 
re� exivos. 

Explorando a linguagem do sur-
realismo, a produção tem caráter to-
talmente fantasioso. “Mesmo nós, dos 
bastidores, que já assistimos à obra 
� nal, temos di� culdades de falar sobre 
o que se trata. É um experimento con-
temporâneo que vai surpreender”, con-
ta Pedro em entrevista ao Agora RN. “A 
ideia surgiu em um sonho, foi algo bem 
holístico. Escrevi o script em 2017, mas 
só conseguimos gravar em dezembro 
de 2019. E toda a � lmagem aconteceu 
em apenas dois dias”. 

Inspirado no trabalho de cineastas 
como David Lynch, David Cronemberg 
e Juarez Machado, o curta narra a his-
tória de uma jovem que chega em casa 
depois de um longo dia de trabalho. Ao 
abrir a porta do apartamento 8, onde 
mora, ela se depara com personagens 
que não deveriam estar ali – e precisa 
lidar com a situação.  

Lemniscata, que dá nome ao curta, 
é um símbolo que tem a forma similar 
ao número 8 deitado (ou in� nito ∞), 
possuindo um importante signi� cado 
no tarô. “Para mim, há uma relação 
entre ciclos e ritmos, representando 
também idas e vindas características 
da vida. É um conceito que é conectado 
ao � lme de maneira bastante intimis-

CINEMA | Artista plástico e produtor audiovisual, Pedro Balduino se prepara para lançar 
um curta-metragem com atrizes e atores potiguares – em uma atmosfera totalmente surreal  

ANDREIA LUCYNARA

FANTASIA
Produção explora
linguagem do surrealismo

QRCODE
Leia com a câmera
do seu celular e siga

para o canal no
YouTube de Lemniscata

Nascido no Rio de Ja-
neiro, Pedro Balduino tem 
28 anos e mora em Natal há 
um bom tempo. Ele cursou 
artes visuais na UFRN e hoje 
se considera artista plástico 
amante do universo cinema-
tográ� co. Desde 2012, produ-
ziu seis curtas-metragens e, 
atualmente, se divide entre 
ilustrações e roteiros (insta-
gram.com/artedobalduino).  

ARTISTA  

AU
DIO
VI
SUAL

ta”, revelou Pedro.  
Segundo ele, o curta seria lançado 

em maio, sendo adiado em decorrên-
cia da pandemia. “Mas o adiamento 
foi bom para que a pós-produção fosse 
executada do jeito correto. O � lme, aliás, 
foi feito de modo especial para os celula-

res. A proposta da fotogra� a brinca com 
proporções e encaixa perfeitamente na 
con� guração retangular das telas”.  

O projeto independente é estrela-
do por Luana Fontes, Débora Araújo, 
Makarios Maia, Marxime Bardo e So� a 
Medeiros. “São rostos já conhecidos 

na cena potiguar. Todos os envolvidos 
acreditaram no rascunho e abraçaram 
a arte”, celebrou. A obra também conta 
com trilha sonora original desenvolvida 
pela cantora e compositora Bex. “Ela 
buscou um lado mais sombrio da mú-
sica para adaptar ao nosso propósito”.  

ARTISTA  

LEMNISCATA
DE BALDUINO

VIVIAN MOURA

ANDREIA LUCYNARA

ANDREIA LUCYNARA
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FROTA INADEQUADA 
Preocupada com a superlotação 

do transporte público em Natal 
após a � exibilização das restrições 
impostas pela pandemia do novo 
coronavírus, a vereadora Júlia Arruda 
apresentou requerimento à STTU 
solicitando a ampliação da frota de 
ônibus. “Que, apesar do aumento 
na circulação de pessoas, continua 
a mesma desde março”, disse a 
parlamentar do PCdoB.

TRABALHADORES EXPOSTOS 
Segundo alertou Júlia Arruda, os 

trabalhadores estão “sendo forçados 
à aglomeração e sem as medidas 
sanitárias necessárias”. “Acredito 
que � exibilização requer, antes de 
tudo, planejamento e articulação”, 
argumentou a parlamentar. 

ILEGAL 
A deputada federal Natália 

Bonavides (PT) comentou a ação 
da Polícia Militar, nesta terça-feira, 
durante manifestação de estudantes 
no Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte contra a nomeação do 
interventor do governo de Jair 
Bolsonaro na reitoria da instituição. 
“Para além da ilegalidade da presença 
da PM num instituto federal, as 
agressões e medidas ilegais”, avaliou a 
parlamentar. 

NO DIA DO ESTUDANTE 
Segundo Natália, que é também 

advogada, tomar celular de aluno, 
como aconteceu, torna a ação no 
IFRN “gravíssima”. “Marcando este 
dia de luta dos estudantes contra a 
intervenção no IFRN”, disse.  

AUTORITARISMO 
Para a deputada, o ‘interventor’ 

do IFRN, José Arnóbio de Araújo, 
rea� rmou “seu caráter autoritário” 
ao convocar a PM para reprimir 
o movimento estudantil. “O que 
esperar de alguém que foi nomeado 
ilegalmente só por ser bolsonarista?”, 
a� rmou Natália sobre o episódio em 
suas redes sociais. 

AJUSTES 
A implantação do Parque 

Cientí� co e Tecnológico Augusto 
Severo (PAX), em Macaíba, pautou 
videoconferência ocorrida ontem 
entre a governadora Fátima Bezerra, 
o reitor da UFRN, professor Daniel 
Diniz, e a ex-reitora da instituição, 
professora Ângela Paiva, além do 
vice-governador Antenor Roberto e 
de secretários estaduais.  

 AVANÇO 
O momento é de avanço nas 

discussões sobre o projeto entre 
Governo, que investirá cerca de 
R$ 8 milhões, via Banco Mundial, 
e a UFRN. O PAX promoverá polos 
de inovação e empreendedorismo 
em áreas diversas como energias 
renováveis, mineração, pesca, 
aquicultura, setor têxtil, turismo, 
fruticultura e serviços.

TRÂMITES
“Para que a parceria entre 

Estado e Universidade seja 
efetiva, é necessário que a Seplan 
(Planejamento) e o Projeto 
Governo Cidadão avancem nos 
trâmites burocráticos”, explicou a 
governadora Fátima Bezerra.

TERROR YANOMAMI 
Cinco bebês Yanomami 

da aldeia Maiá, localizada no 
Amazonas, foram levados às pressas 
de helicóptero a São Gabriel da 
Cachoeira neste � nal de semana. 
No domingo (09/08), quatro 
chegaram à cidade com um quadro 
severo de desidratação. Três foram 
diagnosticados com Covid-19 e um 
ainda é tratado como caso suspeito.  

POPULAÇÃO ABANDONADA 
Um dia antes, uma menina 

de um ano e oito meses, também 
de Maiá, maior terra Yanomami 
do Brasil, foi internada em São 
Gabriel com pneumonia e Covid-19. 
As informações são do Instituto 
Socioambiental, ISA. 

SEM SALTO 
“Será a quarentena a 

responsável pelo � m do salto?”. A 
pergunta foi feita pela revista Vogue 
Brasil, que contou que em tempos 
de isolamento social as vendas 
do sapato de salto alto “caíram 
drasticamente nos últimos meses” 
em todo o mundo. “O modelo com 
salto já  nã o se faz mais necessá rio 
e o mercado re� ete o novo 
comportamento”, diz a revista. 

CONFORTO 
Enquanto isso, “as buscas por 

� ats e papetes aumentaram”, num 
momento em que “o conforto é  
palavra-chave para o look no home 
o�  ce”.  

 DESCONFIANÇA 
“O Ministério da Saúde 

considera que ainda não há 
provas de segurança e e� cácia da 
vacina russa contra a covid-19 que 
justi� quem abrir negociações para 
a compra do produto com recursos 
do governo federal”, informou 
o Estadão. Já a cloroquina, que 
o� cialmente não tem e� cácia 
contra o coronavírus comprovada, 
pode ser distribuída em massa ao 
povo brasileiro.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Médicos suspeitam que 

o ar-condicionado do STF é o 
que tem deixado o ministro 
Dias Toffoli doente. A suspeita 
é que a “pneumonite por 
hipersensibilidade” tenha relação 
com a exposição a fungos, ácaros 
ou bactérias espalhadas pelo 
ambiente de trabalho.

>>Deu na Veja que o Brasil 

>>O conselho curador do FGTS 
aprovou a distribuição de R$ 7,5 
bi aos trabalhadores brasileiros. O 
Fundo registrou lucro líquido de R$ 
11,324 bilhões no ano passado. 

>> O candidato democrata 
Joe Biden escolheu a senadora 
Kamala Harris como a vice de sua 
chapa na disputa pela presidência 
americana.

virou exceção à tendência de queda 
na demanda por vinho no mundo 
devido ao fechamento de bares 
e restaurantes e a proibição de 
eventos durante a pandemia. Por 
aqui o crescimento foi de 27,8% no 
volume comercializado da bebida no 
primeiro semestre.  

Clique da sessão plenária da Câmara Municipal de Natal nesta terça-feira, quando o vereador Ney Lopes Jr prestava homenagem ao Dia dos 
Advogados, ocupando a Mesa da Casa ao lado presidente do legislativo municipal, vereador Paulinho Freire

Em tempos de pandemia, os shows em 
formato de lives continuam em alta. E a Band 
Natal caprichou com Solange Almeida e 
Walkyria Santos juntas e com apresentação 
da jornalista Juliana Celli
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Ei, Áries, será que hoje os humilhados serão exaltados? A 
Lua em trígono com Saturno sugere sim! Seus esforços 
podem ser recompensados no trabalho e sua dedicação 
pode render uma boa comissão, um bônus ou talvez até 
uma promoção acompanhada de aumento no salário. 

Atenta, Libra, porque mudanças ou reformas importantes 
devem agitar seu lar e a família no início do dia. A fada 
sensata Lua em trígono com Saturno avisa que serão 
mudanças positivas, talvez até algo que esteja esperando 
há bastante tempo. 

Fada sensata e dedicada: assim vai ser você hoje, 
Touro! Saturno na Casa 9 aumenta seu senso de 
responsabilidade e, em trígono com a Lua, fará você se 
dedicar ainda mais ao que faz. Invista nos estudos, pois 
isso dará ainda mais segurança para você.

O céu envia ótimas vibes para as parcerias e os 
relacionamentos em geral. Você terá muita facilidade para 
trabalhar em equipe e trocar ideias com com os colegas. 
Também pode fazer acordos e até uma sociedade bem 
vantajosa.

Lua e Saturno fecham na parceria e vão ajudar você a 
enfrentar melhor um problema ou preocupação. Pode 
dar fi m a uma questão difícil ou cortar um mal pela raiz. 
Uma mudança que você aguarda há tempos também 
pode, fi nalmente, acontecer e trazer alívio.

Você vai começar o dia com ótima disposição para o 
trabalho e pode até conseguir uma grana a mais ao 
aumentar a sua produtividade, dar um up nas vendas ou 
aceitar um serviço extra. A fada sensata Lua está de rolê 
em sua Casa 7 e vai estimular as parcerias. 

Aproveite as primeiras horas do dia para resolver tarefas 
em equipe ou tomar decisões em uma sociedade. É que 
acordos e parcerias vão fl uir muito bem no início do 
dia. Já do fi m da manhã em diante, a Lua entra em seu 
inferno astral. Parece que o jogo virou, não é mesmo?

Você vai iniciar o dia com muito entusiasmo e bom 
humor. Seu astral vai contagiar e motivar os colegas, além 
de deixar o clima bem mais amistoso no emprego. A Lua 
começa um rolê em sua Casa do Trabalho e garante mais 
energia e disciplina para colocar as tarefas em dia.

Lua em trígono com Saturno enviam ótimas energias 
para a sua carreira. Além de querer brilhar, você vai 
esbanjar determinação e não economizará empenho 
para dar conta do recado. Pode se destacar aos olhos 
dos chefes e até conseguir uma promoção. 

A fada sensata Lua brilha toda serelepe na sua Casa 
4 e incentiva você a explorar sua experiência e seus 
conhecimentos para se destacar no trabalho. Pode ser 
dar bem em pesquisas e investigações. Trabalhar em 
casa ou em família também será uma ótima opção. 

Ei, Virgem, a Lua chega ao ponto mais alto do seu 
Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, acentua 
o seu desejo de crescer na vida. Você vai se concentrar 
ainda mais na carreira e usará todo seu talento para 
provar do que é capaz. 

Peixes, nesta quarta, os astros avisam que contato com 
amigos pode alegrar a sua manhã. Além disso, você 
também terá facilidade para trabalhar em equipe e trocar 
ideias com os colegas. Boas conversas vão estimular a sua 
criatividade e podem ajudá-la a otimizar o serviço. 

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)

Na contramão dos concorrentes, 
ESPN e Fox Sports continuam confi nados

Assim como em outros 
lugares, por aqui também o futebol 
voltou, com as decisões de alguns 
estaduais e o início do campeonato 
brasileiro. Os programas 
esportivos, que durante meses 
encontraram sérias di� culdades 
para continuar no ar e despertar 
algum interesse, têm novamente 
a oportunidade de trabalhar com 
material mais farto para análise e 

informação.Veri� ca-se, no entanto, 
que isto ainda vem acontecendo 
de diferentes maneiras.

Quase normais, Globo e 
SporTV, em todas as transmissões, 
obedecem as mesmas 
determinações, com narradores e 
comentaristas no estúdio, um ou 
dois repórteres no estádio.

O Esporte Interativo também 
teve, na semana passada, o 

retorno dos seus narradores 
e comentaristas ao estúdio e 
repórter no gramado para o 
campeonato brasileiro. 

As exceções são os canais 
ESPN e Fox Sports, sem sinal de 
nenhum movimento. Tudo ainda 
em home o�  ce. Não há qualquer 
previsão de retorno antes dos 
próximos 45 dias.

Cada um é cada um.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
As atenções da produção de “A 

Fazenda” agora estão voltadas para 
o confi namento dos participantes...
Todos serão submetidos a testes 
de saúde, antes de seguirem para o 
hotel no outro fi m de semana...O 
mesmo procedimento será repetido 
durante a estadia e antes do início 

do programa.O SBT já defi niu que 
em setembro nada muda para “A 
Praça é Nossa”...Serão exibidas 
reprises, com Carlos Alberto de 

Nóbrega fazendo as “cabeças” do 
programa diretamente da sua casa...
No entanto, há quem garanta que a 
possibilidade de Silvio Santos, Raul 
Gil, Carlos Alberto e todo pessoal da 
“Praça” voltarem a gravar este ano é 
próxima de zero.Luiza Trajano foi 
entrevistada por Joseval Peixoto e o 
programa, a partir desta quarta, 20h, 
será disponibilizado no YouTube...
A direção do “Vamos Falar de 

Brasil” é de Hélio Sileman...Em 
diversos momentos da conversa, 
Luiza pediu a mobilização dos 

empresários do Brasil para superar a 
crise do novo coronavírus.

SÓ NO FOX
Já existe a decisão de que os jogos 

da Libertadores, em se tratando dos 
canais Disney, serão exibidos apenas 
no Fox Sports. 

Ao contrário de outros eventos 
internacionais, a ESPN não fará 
transmissões desta competição, que 
recomeça no dia 15 de setembro. A 
informação é da própria Disney.     

TEMPO AO TEMPO
O assunto é tão delicado que 

muitos daqueles, diretamente 
envolvidos, preferem nem comentar. 
Mas há também quem acredite 
e até já aposte numa virada de 
jogo: que mediante novo acordo, 
a Globo irá, sim, transmitir a 
próxima Libertadores. Que a 
própria Conmebol tem interesse em 
normalizar tudo.

DOIS PONTOS
Sobre o próximo “� e Voice 

Brasil”, as gravações da nova 
temporada começam no próximo 
dia 31. Neste ano, além dos 
episódios regulares e a � nal em 17 
de dezembro, ainda será exibido um 

DIVA Claudia Alencar é uma grande dama em “30 Anos Blues”, segundo 
fi lme dos cineastas paulistas Andradina Azevedo e Dida Andrade. Vencedor 
do Kikito Especial do Júri, no último Festival de Gramado, terá pré-estreia 
digital de 20 a 23 deste mês no Belas Artes À La Carte.

 EDISON VARA/PRESSPHOTO

especial, dia 24, com o vencedor se 
apresentando ao lado dos técnicos.

E uma outra novidade: assim 
como o “BBB”, também haverá 
reexibição no Multishow.

EMMY
A Sato Company, do empresário 

Nelson Sato, será a an� triã da 
semi� nal da 48ª edição do prêmio 

Emmy Internacional na categoria 
Telenovelas. 

O evento, em ambiente virtual, 
acontece nesta quarta-feira e é 
composto de um júri formado por 
executivos, produtores, diretores e 
atores, que reservaram o dia para 
avaliar os conteúdos que passarão 
para fase � nal. Os vencedores serão 
conhecidos em 23 de novembro.



O futuro do ex-jogador Ronal-
dinho Gaúcho e seu irmão e 
empresário Roberto de Assis 

Moreira, presos em Assunção há cinco 
meses, será definido no próximo dia 
24. A Justiça do Paraguai marcou na 
noite de segunda-feira para essa data 
uma audiência que vai julgar o caso 
dos dois ex-atletas brasileiros. Nela, um 
juiz analisará se concederá a ambos a 
liberdade de retornar ao Brasil.

Ronaldinho Gaúcho e Assis são 
acusados de usarem passaportes falsos 
para entrar no Paraguai. Os dois foram 
presos em 6 de março e ficarem por 
cerca de um mês em um presídio de 
segurança máxima no país. Em abril, 
a Justiça do Paraguai aceitou a trans-
ferência para prisão domiciliar, em um 
hotel de Assunção, após fiança de US$ 
1,6 milhão (o equivalente a cerca de R$ 
8,5 milhões).

Na última sexta-feira, os promoto-
res pediram ao juiz a suspensão con-
dicional do procedimento para que o 
ídolo do Barcelona e seu irmão possam 

retornar ao seu país. Com a audiên-
cia preliminar “termina basicamente 
uma das etapas do processo... é onde 
se analisa o requerimento conclusivo 
do Ministério Público e se cede a pa-
lavra à defesa”, explicou o juiz Gustavo 

Amarilla à rádio paraguaia Primero de 
Marzo.

O magistrado disse que na audiên-
cia, que será presencial e será realizada 
na sede do Poder Judiciário do Para-
guai, perguntará aos acusados se estão 

de acordo com a proposta apresentada 
pelo Ministério Público.

Os promotores investigavam ainda 
suposta participação de Ronaldinho 
Gaúcho e o irmão em uma organiza-
ção criminosa especializada em falsi-
ficação de documentos e lavagem de 
dinheiro no país sul-americano. Desde 
o início das investigações, a defesa dos 
ex-atletas brasileiros alega que os dois 
foram enganados e não sabiam que os 
passaportes tinham sido adulterados.

O caso envolvendo o ex-jogador 
brasileiro virou um escândalo no Pa-
raguai e atingiu vários funcionários da 
Diretoria de Migração e do Departa-
mento de Identificação, que emitem 
passaportes e cartões de identidade, 
além de fiscais do Aeroporto Interna-
cional Silvio Pettirossi, em Assunção. 
Dezoito pessoas foram detidas por en-
volvimento no caso.

Em março, a Justiça havia deter-
minado que Ronaldinho Gaúcho e o 
irmão precisavam permanecer detidos 
durante a investigação. 
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No primeiro compromisso na 
retomada do Campeonato 
Estadual, o ABC venceu o 

Santa Cruz de Natal por 5 a 1, na 
noite desta terça-feira (11), na Are-
na das Dunas. A vitória fez com que 
o alvinegro se mantivesse 100% na 
Copa Rio Grande do Norte, equiva-
lente ao segundo turno do Campe-
onato Potiguar. Os gols da vitória 
abecedista foram marcados por 
Elcarlos, Paulo Sérgio e João Paulo, 
que fez um hat-trick. Sidclei marcou 
o gol de honra do Santinha. 

Com um péssimo início, o al-
vinegro saiu perdendo logo aos 15 
minutos. Em cobrança de pênalti, 
Sidclei abriu o marcador para o 
Santa Cruz.

Depois do gol sofrido, o ABC 
acordou e investiu mais em jogadas 
com Berguinho e João Paulo, sendo 
este último o responsável pelo em-
pate abecedista. Em um bate-rebate 
dentro da área, a bola sobrou para 
o craque deixar tudo igual na Arena 
das Dunas.

A noite era realmente do camisa 10 
abecedista. Já no segundo tempo, João 
Paulo foi o responsável pela virada do 
alvinegro. Após cruzamento de Jailson, 

testou para o fundo das redes. 2 a 1.
O meia do ABC estava em uma 

noite inspirada, não só como gole-
ador, mas como garçom. Minutos 
depois de marcar seu segundo gol, 
serviu Paulo Sérgio, que livre fez o 
terceiro.

Sem deixar o Santa Cruz respirar, 
ele novamente, João Paulo, de fora da 
área, fez o quarto gol abecedista.

Já com o placar feito, o ABC, em 
ritmo de Alemanha no 7 a 1, marcou 
o seu quinto gol na partida com El-
carlos, em um belo chute, e fechou o 

marcador. 5 a 1.
Esta foi a primeira vitória do 

ABC desde o retorno às atividades. 
No primeiro jogo, o time perdeu 
para o CSA, por 2 a 0, em partida 
disputada pela última rodada da 
primeira fase da Copa do Nordeste. 

Fato curioso durante o jogo é 
que as caixas de som na Arena das 
Dunas tocaram a música de uma 
torcida organizada do América, que 
nem estava em campo. O mando do 
jogo era do Santa Cruz.

Com a vitória, o ABC chegou aos 
12 pontos em quatro jogos disputa-
dos e se isolou na liderança no Esta-
dual. Atrás do time abecedista está o 
América, com 10 pontos. A garantia 
do 1º lugar deixará o alvinegro em 
situação mais confortável para a de-
cisão do turno. A equipe melhor colo-
cada na fase tem o direito de decidir 
no seu estádio. Já o Santinha perma-
neceu empacado nos cinco pontos.

Na próxima rodada, o time 
abecedista irá enfrentar o Assu, na 
segunda-feira (17), no estádio Fras-
queirão, em Natal. O Santa Cruz 
encara o Palmeira já no próximo 
sábado (15), no estádio Nazarenão, 
em Goianinha.

ABC começa perdendo, mas 
vira e faz 5 a 1 no Santa Cruz
CAMPEONATO POTIGUAR | Com a vitória, equipe alvinegra chegou aos 12 pontos em quatro jogos disputados e se isolou na liderança no Estadual. 
Atrás do time abecedista está o América, com 10 pontos. A garantia do 1º lugar deixará o alvinegro em situação mais confortável para a decisão
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Três funcionários do Corin-
thians testaram positivo para a 
Covid-19 e foram retirados da 
delegação que viajou para Belo 
Horizonte, onde o time enfrenta, 
nesta quarta-feira, às 19 horas, 
no Mineirão, o Atlético-MG, pela 
segunda rodada do Campeonato 
Brasileiro.

“Os nomes serão mantidos 
em sigilo, porém, ressalta-se, mais 
uma vez, que toda a delegação 
que participará da partida reali-
zou testes PCR e sorológicos e ti-
veram o resultado negativo para o 
vírus”, informou um comunicado 
do clube em suas redes sociais.

Durante os exames realizados 
antes da disputa do Campeonato 
Paulista, o Corinthians divulgou 
que 21 jogadores foram diagnosti-
cados com o coronavírus. O volan-
te Victor Cantillo foi infectado com 
a competição em andamento.

Por ter disputado a final do 
Estadual, sábado, diante do Pal-
meiras, o Corinthians teve adiado 
o jogo da primeira rodada do Bra-
sileiro, que estava previsto para 
domingo passado, diante do Atlé-
tico-GO, em Itaquera.

O jogo entre Chapecoense e 
CSA, marcado para esta quarta-
-feira, às 16h30, na Arena Condá, 
em Chapecó, pela Série B do Cam-
peonato Brasileiro, foi adiado. A 
CBF tomou esta atitude, nesta 
terça-feira, após nove jogadores 
da equipe alagoana testarem po-
sitivo para a covid-19, no último 
domingo, juntando-se a outros 
nove que já haviam sido diagnos-
ticados na quarta-feira passada, 
após o jogo com o CRB. 

“A Associação Chapecoense 
de Futebol recebeu comunicado 
- por parte da CBF - de que a parti-
da contra o CSA, que aconteceria 
nesta quarta-feira, às 16h30, na 
Arena Condá, foi adiada”, infor-
mou o time catarinense, em nota 
oficial.

“O Centro Sportivo Alago-
ano informa que mais 9 atletas 
tiveram diagnóstico positivo para 
covid-19 nos testes promovidos 
pela Confederação Brasileira de 
Futebol, realizados na manhã de 
domingo, 09/08”, foi o comunica-
do apresentado pelo time de Ala-
goas, em suas redes sociais.

CORINTHIANS TEM
3 CASOS DE COVID 
ANTES DO EMBARQUE 
PARA MINAS GERAIS

CSA TEM JOGO 
ADIADO PELA 
SÉRIE B CONTRA A 
CHAPECOENSE

 Ronaldinho Gaúcho e o irmão, Assis, estão presos no Paraguais desde o mês de março

Após cruzamento de Jailson, João Paulo marcou o gol da virada do ABC na Arena das Dunas

Ronaldinho Gaúcho pode deixar a 
prisão no Paraguai no próximo dia 24
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