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Brasil tem hoje 10,1 milhões de jovens entre 14 a 29 anos que não frequentam mais a escola

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RIO GRANDE DO 
NORTE TEM 372 MIL 
ANALFABETOS, DIZ IBGE

COMBATE À COVID. 8 | Dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD) mostram que 13,4% 
da população acima dos 15 

anos é analfabeta no RN. Em 
2019, a taxa de jovens e adultos 
potiguares que não sabem ler ou 
escrever era o dobro da média 
nacional, que é de 6,6%.

Segundo o IBGE, o analfabetismo 
vem diminuindo gradualmente 
no total do País, mas por uma 
questão demográfica, e não pela 
escolarização.

BOLSONARO FAZ NOVO 
EXAME, E RESULTADO DÁ 
POSITIVO NOVAMENTE 
PARA CORONAVÍRUS

JUIZ FEDERAL NEGA 
PEDIDO PARA SUSPENDER 
REABERTURA DO 
COMÉRCIO EM NATAL

EM JUNHO, UNIÃO TEVE 
DE BANCAR QUASE R$ 50 
MILHÕES DE DÍVIDAS DO 
GOVERNO DO ESTADO

LEITOS SÓ PODERÃO 
SER FECHADOS APÓS 
COMUNICAÇÃO AO 
GOVERNO DO RN

RN TEM 1.473 MORTES 
PELA COVID-19; BRASIL 
PASSA DOS 75 MIL
ÓBITOS TOTAIS

SEGUNDO EXAME. 3 | A simpatizantes, 
presidente da República disse estar 
muito “bem” e relatou que desde o 
início da doença foi medicado com a 
hidroxicloroquina, “com recomendação 
médica para isso”

ISOLAMENTO. 4 | Em sua decisão, 
o magistrado considerou que a 
flexibilização do isolamento social na 
capital potiguar, autorizado pelo prefeito 
Álvaro Dias, não é ilegal e que não cabe 
à Justiça decidir sobre o assunto

GARANTIA HONRADA. 6 | Desse total, 
R$ 46,77 milhões não foram pagos 
ao Banco Mundial (projeto Governo 
Cidadão) e R$ 3,02 milhões não foram 
pagos ao Banco do Brasil, dentro do 
projeto Proinveste

COMBATE À COVID. 7 | Portaria é publicada 
no dia seguinte ao prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, declarar que já é possível o 
fechamento de leitos para Covid-19 em 
unidades hospitalares municipais, como 
no Hospital Municipal e de Campanha

PANDEMIA. 7 | De acordo com a 
Secretaria de Saúde Pública, Estado 
soma 40.654 casos confirmados da 
doença, 54.081 casos suspeitos e 
63.158 descartados. No momento, 621 
pacientes estão internados

ASSEMBLEIA DO RN 
REMARCA VOTAÇÃO
DA PREVIDÊNCIA

TRANSPLANTES DE 
ÓRGÃOS CAEM 128% 
NO RN, AFIRMA SESAP

REFORMA. 3 | Ontem, por falta de 
quórum, votação não aconteceu. 
Deputados de oposição criticaram 
“fuga” de deputados governistas

DOAÇÃO. 12 | Queda está 
diretamente relacionada à 
pandemia do novo coronavírus, 
que fez reduzir os procedimentos 

TV ASSEMBLEIA / DIVULGAÇÃO ELPÍDIO JÚNIOR

SHAMBALA / DIVULGAÇÃO

“TENTATIVA DE PROTEGER
AS PESSOAS”, DIZ NINA 
SOBRE IVERMECTINA

 ALEX VIANA

ELPÍDIO JÚNIOR

“TENTATIVA DE PROTEGER
AS PESSOAS”, DIZ NINA 
SOBRE IVERMECTINA
ENTREVISTA. 5 | Vereadora de
Natal diz que decisão do 
prefeito Álvaro Dias de distribuir 
ivermectina não é “populismo”

MÚSICA. 13 | Coletivo 
potiguar de mulheres 
DJs de música eletrônica 
fala sobre projeto Girls 
ON. No próximo sábado, 
elas realizam live com a 
Heineken a partir ds 15h

GIRLS ON: 
MULHERES DJS 
DE MÚSICA
ELETRÔNICAR



O aparelhamento público 
promovido pelo PT às custas de 
maciças injeções de dinheiro 
o� cial, num período aproximado 
de quase 14 anos, não é � chinha 
perto do que o presidente Jair 
Bolsonaro está fazendo de maneira 
mais ampla e rápida em toda a 
estrutura do Estado brasileiro.

Ao transformar antigos 
ministérios em meras secretarias 
subordinadas a outras pastas, 
como é o caso da Cultura, que 
virou um apêndice do Turismo, 
ou a Saúde, comandada por 
um general da ativa ou, ainda, a 
Fundação Palmares, entregue a 
um afrodescendente que nega a 
existência do racismo, o governo 
instala a desorganização pela 
desestruturação.

Não é difícil entender porque o 
conceito de excelência dos gestores 
em cargos estratégicos, como 
a Educação, até recentemente 
ocupada por um incendiário de 
extrema direita, conta com o 
completo desapreço por parte do 
chefe da Nação, que troca ministros 
como se eles fossem peças de um 
tabuleiro de dama, já que xadrez 
seria por demais complicado no 
caso em questão.

Daí os critérios usados por 
Bolsonaro para empreender 
no governo escolhas em total 
desacordo com as necessidades 
do País. Ou seja, se vivemos 
uma pandemia de proporções 
épicas, com efeitos desastrosos 
para a economia, melhor ter um 
general de três estrelas da ativa 
especializado em logística.

O desmonte que o governo 
federal da atualidade promove 
junto aos órgãos ambientais, 
fazendo mudanças até mesmo no 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (IMPE), criado na 
ditadura militar a partir de 
parâmetros técnicos e jamais 
políticos, dá bem a medida da ação 
devastadora de Bolsonaro sobre a 
governança do País.    

Só que as consequências desses 
atos tão rápidos também vêm a 
cavalo na medida em que o País se 
isola do mundo, promovendo uma 
pauta absolutamente desastrosa 
para os interesses nacionais.

Basta ler o noticiário todos 
os dias para saber que, a cada 24 
horas, o Brasil se complica num 
setor diferente da sua vida interna e 
de seus interesses externos.

Nesse caso, a pressa não é 
apenas inimiga da perfeição como 
é também íntima do caos e do 
desastre. 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que 
vai retirar a necessidade da identificação por 
biometria na votação das eleições municipais 

deste ano. A decisão foi tomada em meio à pandemia do coronavírus, após 
recomendação feita por infectologistas.

A possibilidade do aumento da chance de infecção, uma vez que o 
leitor do sistema não pode ser higienizado frequentemente, e a possibilidade 
de aglomerações nas seções eleitorais foram determinantes para a medida, 
segundo o TSE. O presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, ouviu 
os médicos David Uip, do Hospital Sírio Libanês, Luís Fernando Aranha 
Camargo, do Albert Einstein, e Marília Santini, da Fundação Fiocruz. A 
decisão deverá ser levada a referendo do plenário do TSE.

Por causa da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de 2020 
foram adiadas de outubro para novembro. A Emenda Constitucional que 
altera as datas foi aprovada na Câmara, após passar no Senado, no dia 1º 
deste mês. Com as mudanças, o primeiro turno será no dia 15 de novembro 
e o segundo acontece no dia 29 do mesmo mês.
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ELEIÇÃO SEM BIOMETRIA

AS PEÇAS ERRADAS

RÁPIDAS
>> Hoje, 16 de julho, é Dia 

do Comerciante e Dia de Nossa 
Senhora do Carmo.

 >> Nesta data, em 1993 – há 
27 anos – os municípios de São 
Miguel do Gostoso, Tenente 
Laurentino Cruz e Caiçara do 
Norte conquistavam emancipação 
política. 

>> O Governo do RN, com 

continua promovendo aulas gratuitas. 
Hoje, às 19h, a matéria será história.

>> Nesta quinta, o cantor 
Raimundo Flor apresenta live de 
São João no seu Youtube, às 19h.

>> Em 1934, há 86 anos, 
a Assembleia Constituinte 
promulgava uma nova constituição 
e elegia Getúlio Vargas presidente 
da República do Brasil.

transmissão no YouTube da CEAF, 
promove nesta quinta, às 10h, 
debate sobre “O novo normal: os 
impactos e a nova realidade no 
serviço público”.

>> O YouTube do PPGASUFRN 
transmite hoje, às 14h, diálogo com 
a temática “Mobilidades dos Índios 
Venezuelanos no Nordeste”.

 >> O Sebrae RN exibe nesta 
quinta, às 18h, no seu YouTube, 
conversa sobre “Manejo alimentar 
de aves poedeiras caipiras”.

>> Em 1950, há 70 anos, a 
Seleção Brasileira de Futebol perdia 
para o Uruguai na final da Copa do 
Mundo, com 200 mil no Maracanã.

>> O YouTube do Sesi RN 

Notas&Informes
CAMPANHA MAIS CARA I

Na primeira eleição municipal 
abastecida em sua maior parte com 
dinheiro público, dirigentes dos 
partidos já começaram a de� nir 
como distribuir os R$ 2 bilhões que 
terão para bancar campanhas nas 
5.570 cidades do País.

CAMPANHA MAIS CARA II
A escolha de prefeitos e 

vereadores foi adiada de outubro 
para novembro e a ideia agora 
é privilegiar capitais, enviar 
uma quantia mais robusta para 
candidatos que se mostram mais 
competitivos e favorecer redutos 
eleitorais de “caciques” das siglas.

CAMPANHA MAIS CARA III
Com a pandemia de 

coronavírus, as cúpulas dos 
partidos se programam para 
uma campanha concentrada na 
internet, com propaganda para 
atingir eleitores nas redes sociais, 
e com o horário eleitoral em rádio 
e TV. Na avaliação das legendas, 
isso deve encarecer os custos das 
eleições.

 CAMPANHA MAIS CARA IV
O PT é o dono da maior fatia 

eleitoral: R$ 201,3 milhões. O PSL vem 
em seguida, com R$ 199,4 milhões.

TESOURO
O Diário O� cial da União 

(DOU) desta quarta-feira o� cializou 
a exoneração do economista 
Mansueto Almeida do cargo de 
secretário do Tesouro Nacional. A 
saída de Mansuetto foi anunciada 
há cerca de um mês. Para o seu 
lugar, o governo nomeou o atual 
diretor de programa da Secretaria 
de Fazenda Bruno Funchal.

EXPULSÃO NO PSL
O PSL expulsou os deputados 

estaduais Gil Diniz e Douglas 
Garcia, de São Paulo. Os dois são 
alvos de investigações do Supremo 
quanto à disseminação de notícias 
falsas. O Conselho de Ética 
decidiu formalizar a exclusão por 
unanimidade.
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(JORNAL - PORTAL - 97FM)
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nos artigos publicados nesta 
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-somente a promover o debate 
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da sociedade.
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AUXÍLIO EMERGENCIAL
Os deputados federais aprovaram nesta quarta-feira (15) um projeto que 

estabelece que o auxílio emergencial de R$ 600 não pode ser penhorado ou 
sofrer qualquer bloqueio judicial, exceto no caso de pensão alimentícia. O tex-
to-base foi aprovado em votação simbólica e segue para o Senado. Depois, vai à 
sanção presidencial, se não houver mudanças em relação ao que foi aprovado 
pela Câmara.

SOCORRO AÉREO I
O Senado aprovou a Medida Provisória 925, que socorre o setor aéreo 

durante a pandemia de Covid-19. Como foi alterada, dependerá de sanção 
do presidente Jair Bolsonaro para virar lei. A proposta � exibiliza uma série de 
regras para empresas e passageiros após o impacto nos voos em função do novo 
coronavírus.

SOCORRO AÉREO II
De acordo com a medida, as companhias aéreas terão um prazo de até 12 

meses para devolver aos consumidores o valor das passagens compradas entre 
19 de março e 31 de dezembro de 2020 e canceladas em razão do agravamento 
da pandemia. A proposta traz também outras ações emergenciais ao setor de 
aviação civil para mitigar os efeitos da crise gerada pela pandemia.

Não recomendo nada. 
Eu recomendo que você 
procure o seu médico”“JAIR BOLSONARO,

SOBRE USO DA CLOROQUINA
PARA COMBATER A COVID-19

LEI INCONSTITUCIONAL I
A Confederação Nacional 

do Sistema Financeiro (Consif) 
apresentou ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) uma ação para 
derrubar a lei do Rio Grande 
do Norte que suspende, por 
seis meses, o pagamento, por 
servidores públicos estaduais, 
de parcelas de empréstimos 
consignados pactuados com 
instituições � nanceiras. A mesma 
lei estabeleceu que as prestações 
devidas sejam acrescidas ao � nal 
dos contratos, sem juros ou multas.

LEI INCONSTITUCIONAL II
Para a entidade, a medida, 

que foi promulgada em junho pela 
Assembleia, é inconstitucional.

REFORMA TRIBUTÁRIA
O Ministério da Economia 

deve apresentar até sexta-feira (17) 
a primeira fase de sua proposta 
de reforma tributária. De acordo 
com fontes da pasta, a primeira 
etapa trará a uni� cação do PIS e 
da Co� ns, que dará origem a um 
imposto sobre valor adicionado 
chamado de Contribuição sobre 
Bens e Serviços (CBS).

NOVO IMPOSTO
O vice-presidente Hamilton 

Mourão a� rmou nesta quarta-
feira (15) que a aprovação de 
um imposto sobre transações 
� nanceiras seria um “plus” para 
o governo conseguir equilibrar as 
contas e criar um programa de 
renda mínima. Segundo fontes 
que acompanham de perto 
as discussões sobre a reforma 
tributária, essa medida estará no 
projeto o Ministério da Economia 
vai enviar ao Congresso.

NOME DA SAÚDE
Em entrevista ao UOL, Mourão 

disse também que o presidente 
Jair Bolsonaro deve escolher no 
próximo mês o nome que assumirá 
o Ministério da Saúde, pasta que 
é interinamente ocupada pelo 
general Eduardo Pazuello.



A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte remarcou pa-
ra esta quinta-feira (16) a vota-

ção em primeiro turno da Reforma da 
Previdência Estadual. Será a segunda 
vez que a Casa tentará votar o texto, já 
que nesta quarta-feira (15) não houve 
quórum suficiente para a análise. Ape-
nas 11 deputados registraram presen-
ça no plenário virtual, enquanto eram 
necessários 15 parlamentares para que 
a votação começasse.

O adiamento aconteceu graças a 
uma manobra da bancada governis-
ta. Dos 13 deputados faltosos, nove 
compõem a base de sustentação da 
governadora Fátima Bezerra. Dois dos 
outros três – Allyson Bezerra e Kelps Li-
ma, os dois do Solidariedade – até par-
ticipavam da sessão virtual pelo apli-
cativo Zoom, mas tiveram problemas 
técnicos para confirmarem a presença 
pelo aplicativo oficial da Assembleia.

Presente na sessão, o deputado Jo-
sé Dias (PSDB) criticou a estratégia dos 
parlamentares governistas. “Essa pode 
ser considerada uma estratégia co-
varde. Deixamos de votar um projeto 
vindo do governo, mas também o pe-
dido de decreto de calamidade de dois 
municípios. Considero lamentável que 
o governo use a estratégia de esvaziar 
o quórum desta Casa, inviabilizando a 
votação da PEC”, lamentou.

O deputado Gustavo Carvalho (PS-
DB) também criticou a base de Fátima 
Bezerra e voltou a pedir que a reforma 
só seja votada quando a Assembleia re-
tomar as sessões presenciais, o que só 
está previsto para acontecer em agos-
to. “A constatação que faço é a impor-
tância do presencial na discussão de 
temas importantes como esse. O que 
vimos hoje foi a fragilidade da remoti-
cidade em matérias que necessitam de 
debate”, disse Gustavo.

O deputado Tomba Farias (PSDB) 
concordou. “O que queremos é discutir 
a reforma da Previdência. Os fatos de 
hoje nos mostram ainda mais a im-

portância da discussão presencial para 
esse projeto que modifica a vida de mi-
lhares de servidores do nosso Estado”, 
colaborou.

O deputado Getúlio Rêgo (DEM), 
por sua vez, afirmou que o governo 
tenta minar a resistência dos parla-
mentares de oposição. “Nunca nega-
mos a necessidade dessa reforma, mas 
o que estamos questionando é a forma 
como ela está sendo posta, e fere prin-
cipalmente os mais fracos”, lamentou.

Como as sessões presenciais estão 
suspensas até o fim deste mês, como 
medida de prevenção ao novo coro-
navírus, a bancada governista defende 

que a Reforma da Previdência seja vo-
tada no sistema atual – por videocon-
ferência. Isso porque o Estado tem ape-
nas até o próximo dia 31 de julho para 
atender a uma portaria do Ministério 
da Economia que obriga os estados e 
municípios a se adequarem à Emenda 
Constitucional 103.

De acordo com a portaria, gover-
nos estaduais e prefeituras que não 
reformarem seus sistemas previdenci-
ários até o fim deste mês podem per-
der o Certificado de Regularidade Pre-
videnciária (CRP) e, com isso, podem 
ficar sem receber repasses de verbas 
federais.
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TV ASSEMBLEIA RN / DIVULGAÇÃO

ISAC NÓBREGA / PR

Bancada governista falta, e votação 
da Reforma da Previdência é adiada
FINANÇAS | Estratégia, segundo 
deputados de oposição, se 
deu porque o governo não tem 
votos suficientes para aprovar a 
reforma. São necessários 15 votos 
para aprovar o texto na ALRN

Em sessão remota, deputados de oposição criticaram comportamento da bancada que dá sustentação à governadora Fátima Bezerra na ALRN

O deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC) voltou a co-
brar nesta quarta-feira (15) 

que o Governo do Rio Grande do Nor-
te autorize a reabertura de templos 
religiosos. “O governo continua sem 
anunciar uma data para a reabertu-
ra das igrejas”, disse, durante sessão 
ordinária da Assembleia Legislativa.

Na opinião do parlamentar, a fal-
ta de uma autorização por parte da 
governadora Fátima Bezerra é uma 
medida “inexplicável, indesculpável”. 
Ele informou que milhares de fiéis no 
Rio Grande do Norte estão impedidos 
de professar sua fé e que a proibição 
para que os templos funcionem é um 
desrespeito à Constituição Federal, 
que diz “é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, assegurando 
o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantindo, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e as suas liturgias”. 

Coronel Azevedo ressaltou que 
tem acompanhado a expectativa 
pela retomada das atividades religio-
sas dentro de normas de segurança 
determinadas pelas autoridades a 
exemplo do que ocorre em outros 
estados. “Não votei nem apoio este 
governo. Sou da oposição e me man-
terei firme nessa batalha”, assegurou. 

“Não há sequer uma previsão 
anunciada pelo governo. Enquanto 
isso, os líderes, os seus familiares, as 
igrejas espalhadas pelo Rio Grande 
do Norte ficam marginalizados”, fi-
nalizou o deputado.

O presidente Jair Bolsonaro infor-
mou nesta quarta-feira (15), em 
transmissão ao vivo pelo Face-

book, que fez um novo exame para de-
tectar a presença do novo coronavírus 
na manhã de terça e que o resultado foi 
mais uma vez positivo.

O teste foi realizado uma semana 
depois de ele ser diagnosticado com a 
Covid-19. Na terça à tarde, no entanto, 
a Secretaria de Comunicação (Secom) 
da Presidência da República informou 
que Bolsonaro não havia feito exame, 
apesar de o próprio ter dito no dia an-
terior que o faria.

“Fiz exame ontem de manhã e à 
noite deu resultado que ainda estou 
positivo para o coronavírus. Então a 
gente espera que nos próximos dias 

faça um novo exame e, se Deus quiser, 
dê tudo certo para a gente voltar logo 
à atividade”, contou Bolsonaro, no gra-
mado do Palácio do Alvorada.

A simpatizantes, ele disse estar 
muito “bem” e relatou que desde o 
início da doença foi medicado com a 
hidroxicloroquina, “com recomenda-
ção médica para isso”. O presidente 
admitiu, porém, saber que o remédio 
não tem eficácia cientificamente com-
provada para o tratamento do novo 
coronavírus.

“Eu não recomendo nada. Eu reco-
mendo que você procure seu médico e 
converse com ele. O meu, no caso, mé-
dico militar, foi recomendada a hidro-
xicloroquina e funcionou. Estou bem, 
graças a Deus”, falou o presidente.

Deputado cobra reabertura 
de templos religiosos no RN

Bolsonaro diz que novo teste 
deu positivo para Covid-19

FÉSEGUNDO TESTE

O abandono da sessão desta quar-
ta-feira aconteceu por outra razão. 
Segundo deputados de oposição, a 
estratégia de esvaziar o plenário se 
deu porque o governo não tem votos 
suficientes para aprovar a reforma. São 
necessários 15 votos, em dois turnos, 
para que a matéria seja promulgada.

Pelas contas do governo, caso seja 
aprovada da forma como foi enviada 
para a Assembleia, a Reforma da Pre-
vidência pode gerar uma economia de 
R$ 300 milhões para os cofres públicos 
potiguares no período de um ano. Isso 
representaria uma redução de menos de 
20% do déficit financeiro anual do siste-
ma – que, em 2019, foi de R$ 1,57 bilhão.

Nos quatro primeiros meses deste 
ano, contudo, o rombo médio mensal 
foi ainda maior. As contas da Previ-
dência Estadual fecharam o primeiro 
quadrimestre de 2020 com um déficit 
de R$ 710,7 milhões. Esse foi o valor 
que o Governo do Rio Grande do Norte 
teve de desembolsar para pagar apo-
sentadorias e pensões entre janeiro e 
abril, já que as receitas não cobriram 
as despesas. O dinheiro para o aporte 
saiu do Tesouro Estadual.

Enviada pelo governo em feverei-
ro, a reforma aumenta a contribuição 
previdenciária de servidores e muda 
regras para obtenção de aposentado-
rias e pensões, além da forma de cál-
culo dos benefícios. Para quem já está 
no serviço público, a proposta prevê 
regras de transição.

A idade mínima ficou definida em 
65 anos, para os homens, e 60, para as 
mulheres, com modulações para ca-
tegorias como professores, policiais e 
quem trabalha com insalubridade. A 
aposentadoria compulsória ficou defi-
nida em 75 anos de idade.

Presidente Jair Bolsonaro está com Covid-19
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PANDEMIA | Em sua decisão, o magistrado considerou que a flexibilização do isolamento social na capital 
potiguar, autorizado pelo prefeito Álvaro Dias, não é ilegal e que não cabe à Justiça decidir sobre o assunto

O juiz Janilson Bezerra de Siquei-
ra, da 4ª Vara da Justiça Federal 
no Rio Grande do Norte, negou 

um pedido dos Ministérios Públicos 
Federal, do Trabalho e Estadual para 
que a reabertura das atividades comer-
ciais em Natal fosse suspensa.

Em sua decisão, o magistrado 
considerou que a � exibilização do 
isolamento social na capital potiguar, 
autorizado pelo prefeito Álvaro Dias, 
não é ilegal.

O juiz também a� rmou que cabe ao 
Executivo, e não ao Judiciário, decidir 
sobre as regras de isolamento social pa-
ra conter a pandemia do novo coronaví-
rus, que causa a Covid-19. Ele evocou o 
princípio da separação de poderes.

“Ao contrário do Município, e do 
próprio Estado, que dispõem de comi-
tês especializados para apresentarem 
fundamentação médica a embasar 
cada medida, o Poder Judiciário não 
detém aparato técnico para decidir so-
bre questões médicas, exigindo sempre 
o contraditório e eventualmente até 
perícias, de modo que sua interferência 
na política pública poderia ofender, de 
maneira insuperável, o princípio da se-
paração dos poderes”, escreveu o juiz.

A decisão da 4ª Vara Federal deter-

minou ainda a realização de audiência 
de conciliação, por videoconferência, 
para tratar do tema. “Tratando-se de 
matéria relevante, em que os vários 
níveis de governo podem contribuir 
juntamente com as zelosas instituições 
ministeriais para o aperfeiçoamento 
das políticas públicas de saúde, de� ro o 
pedido de audiência de conciliação, via 
aplicativo de videoconferência Zoom”. 
A audiência deverá ser marcada nos 
próximos dias.

A ação do Ministério Público foi 

apresentada à Justiça na semana pas-
sada. Na petição, os órgãos a� rmam 
que a reabertura das atividades comer-
ciais acontece no momento em que o 
sistema de saúde segue lotado e sem 
perspectivas quanto ao � m da pande-
mia. Na avaliação do MP, a reabertura 
poderia acelerar o ritmo de contágio 
pelo novo coronavírus.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública, Natal tem 
15.503 casos con� rmados de Covid-19, 
com 626 óbitos.

Oministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), autorizou a 

Polícia Federal a acessar informações 
de uma investigação do Facebook so-
bre per� s nas redes sociais ligados ao 
PSL e a gabinetes da família do presi-
dente Jair Bolsonaro. Essa apuração 
resultou na remoção de uma série de 
contas.

A decisão de Moraes é da semana 
passada e, a partir dela, os dados reu-
nidos pela empresa poderão ser utili-
zados em dois inquéritos, o das fake 
news e o dos atos antidemocráticos.

Ambas relatadas pelo ministro, 
as investigações correm sob sigilo no 
Supremo. O ministro deu cinco dias 
para a rede social passar os dados.

A Polícia Federal pediu o acesso 
às informações do Facebook após a 
exclusão das contas inautênticas.

Os investigadores querem ter 
acesso a todos os dados da apura-
ção privada realizada pela empresa. 
A pesquisa da rede social ligou um 
assessor do Planalto, Tércio Arnaud 
Tomaz, a ataques contra opositores 
do presidente Jair Bolsonaro.

Tércio trabalhou no gabinete do 
vereador Carlos Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ) e hoje ocupa o cargo de 

assessor especial da Presidência da 
República. É apontado como líder do 
chamado “gabinete do ódio”, estru-
tura do Palácio do Planalto que seria 
usada para mensagens de difamação.

A polícia argumenta no pedido ao 
STF, assinado pela delegada Denisse 
Dias Ribeiro, que a determinação à 
rede social para entregar os dados de-
veria ocorrer de maneira urgente, pa-
ra que as pessoas envolvidas com as 
contas removidas não tenham tempo 
de se desfazer dos dados.

Levantamento do Laboratório 

Forense Digital do Atlantic Council 
em parceria com o Facebook apon-
tou a ligação direta de Tércio Tomaz 
com um esquema de contas falsas 
nas redes sociais.

“Os dados mostram uma rede 
conectada a Bolsonaro e aliados de-
le, usando funcionários do governo e 
de deputados, dedicada a manipular 
informação e criar narrativas, com 
ataques a opositores”, diz Luiza Ban-
deira, pesquisadora do Digital Foren-
sic Research Lab do Atlantic Council 
e uma das autoras do levantamento.

Circulação de pessoas no comércio popular do Alecrim em meio à pandemia de Covid-19

Tercio Arnaud Tomaz, que foi ligado a perfis inautênticos na rede social, e o presidente Bolsonaro

Juiz nega pedido para suspender 
reabertura do comércio em Natal

PF terá acesso à investigação sobre 
perfis no Facebook ligados a Bolsonaro

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

FAKE NEWS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
PARA 60% DOS BRASILEIROS, 
STF DECIDE POLITICAMENTE
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A VIDA IMPORTA
Dória é contra festas no � m 

do ano: “nada a comemorar”, diz, 
diante das 18.640 mortes em São 
Paulo. Esquece os que sobreviveram 
à doença e os brasileirinhos 
nascidos na pandemia. Em Brasília, 
no Hran, hospital de referência, 
61 mães infectadas têm a festejar 
bebês nascidos saudáveis.

ADIÓS, HERMANOS
Apesar de a política econômica 

do atual governo ser duramente 
criticada, o consultor Welber 
Barral con� rmou que muitas 
multinacionais decidiram trocar 
a Argentina peronista pelo Brasil 
bolsonarista.

NOME DELETADO
Falando à rádio BandNews, 

o governador do DF, Ibaneis 
Rocha (MDB), esqueceu o nome 
do presidente da Fecomércio-DF, 
Francisco Maia, que não honrou 
promessa de doar à cidade um 
hospital de campanha de 200 leitos: 
“Faço questão de esquecer nome de 
quem não cumpre a palavra”.

NOSSO BOLSO ATACADO
O mês chegou à metade 

esta semana, mas os deputados 

federais já torraram quase R$500 
mil de quem paga impostos para 
“ressarcimento de despesas”... na 
quarentena. Vale tudo, de tapioca a 
“consultorias”.

INVENÇÃO PORTUGUESA
A imprensa portuguesa, que só 

falta acusar o Brasil de inventar a 
corrupção, chama candidamente 
de “saco azul” as “doações não 
contabilizadas” que � nanciaram 
ilegalmente campanhas eleitorais 
locais.

CRUEL MALANDRAGEM
Responsável pelo rompimento 

da barragem de Mariana (MG) 
que matou dezenas e liquidou o 
rio Doce, de 800km de extensão, 
decidiu cancelar o auxílio que 
pagava, através de uma fundação, 
a cerca de 20 mil atingidos pela 
tragédia. A AGU foi à Justiça e 
impediu a malandragem.

AVIANCA NÃO É AVIANCA
Ao site Diário do Poder, a 

OceanAir (ex-Avianca Brasil) 
informou que é uma empresa 
“totalmente independente da 
Avianca Holdings”, da Colômbia e 
El Salvador. Da antiga companhia 
aérea, só sobrou o nome.

O chefe da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, desfez a fantasia 
de que a Amazônia “vive o pior momento da História”. Miranda criticou 
a ameaça de boicote ao agronegócio brasileiro em razão de suposto 
desmatamento na região. Como um dos maiores especialistas brasileiros 
no assunto, o pesquisador diz que as principais commodities agrícolas são 
produzidas fora da Amazônia e chama os ataques de “abusivos”.

NÚMEROS DE FATO
A série histórica do 

levantamento do Inpe sobre o 
desmatamento mostra que o 
recorde foi em 2004 (27 mil km2). 
Em 2019, foram 10 mil km2.

PEQUENOS PRODUTORES
Miranda explica que a 

agricultura na Amazônia é 

feita por pequenos e médios 
produtores, responsáveis pelo 
abastecimento com itens básicos.

DE QUEM É A CULPA?
Segundo o chefe da Embrapa 

Territorial, o Brasil falha apenas 
na tarefa de mostrar para o 
mundo as coisas como elas 
realmente são.

Levantamento nacional realizado pelo instituto Paraná Pesquisa apurou que 
a credibilidade do Supremo Tribunal Federal (STF) está perto do fundo do 
poço: quase 60% dos brasileiros (59,9%) consideram que os ministros da 

Corte decidem politicamente, ignorando aspectos técnicos dos processos que 
julgam. O Paraná Pesquisa consultou 2.395 eleitores em 170 municípios dos 
26 estados e do DF, entre 11 e 15 deste mês. Apenas 31% dos entrevistados 
atribuem credibilidade técnica ou jurídica às decisões do STF, enquanto 9,1% não 
sabem ou não quiseram opinar. A campo da pesquisa se deu durante os dias 
em que repercutiu o ataque do ministro Gilmar Mendes ao Exército, associando-o 
a “genocídio”. Especialistas em pesquisas acham que a reputação do STF está 
ruim mesmo, mas “a última do Gilmar” contribuiu para piorar essa situação. 
A coluna solicitou um comentário do ministro Dias Toffoli sobre números tão 
desfavoráveis da pesquisa, mas o presidente do STF não respondeu.
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comércio, como lojas de calçados, 
de roupas e de material de constru-
ção, em que não há aglomerações. 
O que deveria ter sido feito era o 
seguinte: os ambulantes, todos eles 
cadastrados, deveriam estar em 
casa recebendo um salário mínimo 
pelo menos por quatro ou cinco 
meses. No comércio de rua é que 
há aglomeração. Mas simplesmen-
te fechar tudo e não dar nenhum 
aporte é muito complicado. As pes-
soas que precisam daquele recurso 
para comer ficam desesperadas.

AGORA – E quanto aos templos 
religiosos?

NS – Eu acho essa uma discus-
são desnecessária. Os líderes reli-
giosos têm um discernimento apu-
rado. Eles podem decidir quando 
voltar as atividades na igreja, sem 
que o governo precise intervir. O 
governo precisa dar as orientações 
básicas e deixar que as pessoas se 
organizassem.

AGORA – O prefeito Álvaro Dias 
tem sido acusado de “populismo” 
por determinar a distribuição de 
um medicamento sem eficácia 
comprovada contra a Covid-19 (a 
ivermectina), para que a popula-
ção se “previna” contra o corona-
vírus. Qual é a sua opinião em rela-
ção a essa medida?

NS – Se o gestor não faz, é irres-
ponsável ou incompetente. Quan-
do faz, é populista. Não vejo uma 
ação populista no fato de ele estar 

entregando uma medicação. Qual 
é o medicamento que tem eficácia 
comprovada contra a Covid-19? Ne-
nhum. Mas está todo mundo procu-
rando subsídios para minimizar os 
efeitos. Se toma vitamina C, vitami-
na D, ivermectina... O prefeito não 
está errando sob nenhuma hipóte-
se. Ele não poderia é estar de braços 
cruzados. Existem estudiosos que 
dizem que a ivermectina causa um 
efeito positivo, e eu acho que tem se 
apostar nisso. Não vejo como ação 
populista. Vejo como uma tentativa 
de proteger as pessoas.

AGORA – As eleições estão se 
aproximando, e o projeto de re-
visão do Plano Diretor ainda não 
chegou na Câmara. A senhora 

considera que há clima para votar 
o projeto ainda este ano, caso ele 
chegue a tempo?

NS – Fazer a discussão do Pla-
no Diretor agora eu acho extrema-
mente temerário. É um tema extre-
mamente polêmico. Vai depender 
de como chegar. Não vai ser uma 
matéria votada a toque de caixa. 
Não vamos ter agonia nem pressa. 
Vamos abrir uma ampla discussão, 
sem permitir que campanhas (elei-
torais) intervenham no processo. 
Se depender de mim, vai ser votada 
este ano, mas com responsabilida-
de e transparência, que são impres-
cindíveis nesse processo.

AGORA – Como a senhora ana-
lisa os efeitos dessa crise sanitária 
que vivemos?

NS – São avassaladores. Temos 
inúmeras pessoas desempregadas 
e empreendedores com as portas 
fechadas. Como será essa reto-
mada? Vários hábitos foram mo-
dificados e o medo está instalado 
nas pessoas. As pessoas precisam 
analisar em quem vão votar. As 
pessoas eleitas em 15 de novem-
bro são as pessoas que vão nortear 
o processo de reconstrução. Os 
prefeitos e vereadores precisam 
ser pessoas que estejam em cone-
xão com esse olhar de retomada. 
Precisamos votar em pessoas que 
tenham compromisso público e 
que tenham capacidade de ouvir e 
de criar estruturas para que a gente 
possa sair desse momento de crise 

Para a vereadora Nina Souza 
(PDT), vice-presidente da 
Câmara Municipal de Natal, 

o prefeito Álvaro Dias está tentan-
do “proteger as pessoas” ao deter-
minar a distribuição gratuita, na 
capital potiguar, do antiparasitário 
ivermectina. Segundo ela, a gestão 
municipal se baseou na opinião de 
estudiosos para fornecer o medi-
camento nas unidades de saúde, 
que apontam benefícios da droga 
contra o novo coronavírus.

O prefeito vem sendo criticado 
pela medida pelo fato de não exis-
tir comprovação científica de que o 
medicamento é eficaz contra o co-
ronavírus. Nesta terça (14), o Agora 
RN mostrou que o Ministério Pú-
blico vai apurar se a distribuição da 
ivermectina foi usada por Álvaro 
como propaganda eleitoral anteci-
pada. Críticos apontam que Álvaro 
Dias faz “populismo” com a entrega 
dos remédios. Na avaliação de Nina 
Souza, “ele (Álvaro Dias) não pode-
ria é estar de braços cruzados”.

Confira a entrevista completa 
com a vereadora:

AGORA – Como a senhora ava-
lia a ação da Prefeitura do Natal no 
combate à Covid-19?

NS – Está se saindo bem. No 
início de tudo, em março, havia 
muitas inconsistências e informa-
ções desencontradas. Naquele mo-
mento, a prefeitura optou, assim 
como o Governo do Estado, pelo 
isolamento social, haja vista que 
a rede de saúde não estava prepa-
rada para absorver uma demanda 
maior que a que já existia. O prefei-
to (Álvaro Dias), então, convocou 
100 profissionais de um concurso 
que ainda estava em vigor, instalou 
um hospital de campanha, contra-
tou inúmeros outros funcionários 
e adquiriu equipamentos. Eu acho 
que foi uma atividade digna de 
aplausos. Os dados apontam que 
o trabalho está tendo bons resul-
tados. As filas estão diminuindo, 
as pessoas estão tendo maior as-
sistência e o trabalho profilático 
avançou.

AGORA – A senhora considera 
que é o momento de autorizar a 
reabertura do comércio?

NS – Existem alguns tipos de 

“NÃO É POPULISMO, É TENTATIVA 
DE PROTEGER AS PESSOAS”, DIZ 
VEREADORA SOBRE IVERMECTINA

e colocar esse trem nos trilhos.

AGORA – As eleições de 2020 fo-
ram adiadas para novembro. Qual 
a sua avaliação?

NS – Uma irresponsabilidade 
muito grande. O Brasil é um país 
continental. Cada estado tem ca-
racterísticas distintas. Há estados 
em que a doença está bem avan-
çada e existem estados em que ela 
está em fase inicial. Além disso, 
o País está envolto em uma crise 
econômica enorme. Como é que o 
País não tem dinheiro para avan-
çar no combate à doença vai ter R$ 
10 bilhões para usar em eleições? 
Seria o momento de adiar as elei-
ções, cogitando até a hipótese de 
nivelar na mesma data (da eleição 
presidencial, em 2022), para que 
o recurso fosse usado para várias 
outras atividades imprescindíveis, 
como na retomada da economia e 
no aporte a estados e municípios 
que estão em dificuldade. Ao meu 
ver, era para ser postergado para 
mais adiante, para quando a crise 
tivesse diminuído e a situação esti-
vesse mais estabilizada. Hoje, não 
há clima para se falar em eleição.

AGORA – Prefeitura do Natal 
e Governo do Estado têm emitido 
mensagens diferentes na ação de 
enfrentamento ao novo corona-
vírus. Por que não há um discur-
so único, na sua opinião?

NS – Tanto a Prefeitura do 
Natal quanto o Governo do Esta-
do pregaram o isolamento. Várias 
ações foram conjuntas. No per-
curso do combate é que houve al-
gumas opiniões divergentes, e isso 
é normal. A Prefeitura construiu 
várias ações e estruturou a rede. 
Ele (Álvaro Dias) viu condições de 
começar a retomada. Já o Governo 
deu passos mais lentos. Como deu 
passos mais lentos, tem medo de 
reabrir. Há uma diferença. A Prefei-
tura caminhou mais rápido. Hoje 
Natal tem condições de retomada, 
diferente do Estado. 

AGORA – A senhora é co-
gitada para ser candidata a vi-
ce-prefeita na chapa de Álvaro 
Dias. A senhora aceitaria um 
eventual convite?

NS – Eu sou do PDT, e o partido 
marcha unido. Essas escolhas são 
debatidas dentro do partido. Qual-
quer membro do partido pode ser 
indicado a vice. O que for indicado 
vai aceitar o chamado porque é 
uma decisão partidárias. Temos o 
sentimento de fazer o melhor para 
Natal.

ENTREVISTA | Vice-presidente da Câmara Municipal 
de Natal, Nina Souza comenta ação do prefeito 
Álvaro Dias, que mandou distribuir medicamento sem 
eficácia comprovada contra o novo coronavírus

Como é que o País não tem 
dinheiro para avançar no 
combate à doença vai ter 
R$ 10 bilhões para usar em 
eleições? Seria o momento 
de adiar para que o recurso 
fosse usado para várias 
outras atividades”

“
NINA SOUZA
VEREADORA DE NATAL - PDT

ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL



O ministro Dias Toffoli, presidente 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), concedeu prisão domi-

ciliar para o ex-ministro Geddel Vieira 
Lima, que cumpre pena no Complexo 
Penitenciário da Mata Escura, em Sal-
vador (BA). Em casa, ele terá de usar 
tornozeleira eletrônica.

A decisão de Toffoli foi proferida 
nesta quarta-feira (15). O ministro  
considerou que havia agravamento do 
estado de saúde do político baiano com 
“risco real de morte reconhecido”. Com 
61 anos e hipertenso, o político está no 
grupo de risco para a Covid-19.

O despacho segue recomendação 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que prevê prisão domiciliar provisória 
para presos em grupos de risco em 

meio à pandemia do novo coronavírus. 
A medida vale até o dia 17 de setembro.

O ex-ministro chegou a realizar na 
semana passada um teste rápido que 
deu positivo para a Covid-19. Mas a 
contraprova, um teste do tipo RT-PCR, 
considerado mais preciso, não confir-
mou a doença, segundo a Secretaria de 
Administração Penitenciária da Bahia.

O pedido de mudança para regime 
domiciliar do ex-ministro acontece dois 
dias depois da morte do ex-deputado 
Nelson Meurer, que cumpria pena por 
condenação na Operação Lava Jato e 
acabou infectado pelo coronavírus.

Em outubro de 2019, Geddel foi 
condenado pelo STF a 14 anos e 10 me-
ses de prisão pelos crimes de lavagem 
de dinheiro e associação criminosa. 
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OTesouro Nacional precisou de-
sembolsar R$ 5,510 bilhões no 
primeiro semestre de 2020 para 

honrar débitos bancários não quitados 
pelos governos estaduais e municipais. 
Nos empréstimos, a União assinou co-
mo uma espécie de fiador.

A lista é encabeçada por Rio de 
Janeiro, com R$ 2,043 bilhões, e Minas 
Gerais, com R$ 1,931 bilhão. Segundo o 
Tesouro, 14 das 27 unidades da Federa-
ção deixaram de pagar algum compro-
misso com garantia da União desde o 
começo deste ano.

Apenas no mês passado, os desem-
bolsos do Tesouro para cobrir dívidas 
não pagas pelos governos regionais 
chegou R$ 1,262 bilhão. Os calotes de 
Minas Gerais, o maior devedor no mês 
passado, somaram R$ 640,96 milhões 
em junho.

Segundo o Tesouro Nacional, o 
Governo do Rio Grande do Norte não 
honrou o pagamento de R$ 49,79 mi-
lhões. Desse total, R$ 46,77 milhões 
não foram pagos ao Banco Mundial 
(referente ao projeto Governo Cida-
dão) e R$ 3,02 milhões não foram pagos 
ao Banco do Brasil, dentro do projeto 
Proinveste.

Com isso, o total das dívidas do 
governo potiguar que foram honradas 
pelo Tesouro Nacional chegaram a R$ 
91,38 milhões em 2020.

Além dos governos de Minas e do 
RN, o Governo do Rio não pagou no 
mês passado uma dívida de R$ 564,21 
milhões e o Maranhão não pagou uma 

Em junho, União bancou 
dívida de R$ 49 mi do Estado
GARANTIA HONRADA | Desse total, R$ 46,77 milhões não foram pagos ao Banco Mundial (referente ao projeto Governo Cidadão) e R$ 3,02 milhões 
não foram pagos ao Banco do Brasil, dentro do projeto Proinveste. Tesouro está impedido de executar as contragarantias porque RN foi à Justiça

Apenas no mês passado, os desembolsos do Tesouro para cobrir dívidas não pagas pelos governos regionais chegou R$ 1,262 bilhão

Ex-ministro tem 61 anos e é hipertenso. Por isso, está no grupo de risco para a Covid-19

STF aponta risco de morte e concede 
prisão domiciliar a Geddel Vieira Lima

COM TORNOZELEIRA

O ex-presidente da Câmara 
dos Deputados Severino Caval-
canti, de 89 anos, morreu nesta 
quarta-feira (15) no Recife (PE).

De acordo com familiares, Se-
verino tinha problemas cardíacos 
e morreu enquanto dormia. “Ele 
usava marcapasso e sentia dores 
nos ossos”, afirmou José Maurí-
cio Cavalcanti, um dos três filhos 
do político, que exerce o cargo de 
secretário-executivo da Casa Civil 
no Governo de Pernambuco.

No último dia 10, o político 
recebeu familiares em casa para 
comemorar 64 anos de casamen-
to. “Fomos para lá, todos de más-
cara e sem chegar muito perto. Ele 
estava bem”, diz o filho.

Termina no dia 31 de julho 
o prazo para agentes públicos 
enviem ao Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Norte 
(TCE-RN) a declaração de bens e 
rendimentos. A entrega é obriga-
tória e deve ser realizada por meio 
do sistema Sispatri, pelo site da 
Corte de Contas.

O prazo inicial, 31 de maio, foi 
prorrogado em razão da pande-
mia do novo coronavírus.

O envio é obrigatório para de-
tentores de cargos eletivos, como 
a governadora Fátima Bezerra, 
prefeitos, deputados e vereadores, 
além de membros e servidores do 
TCE, membros do Ministério Pú-
blico Estadual (assim como todos 
quantos exerçam cargos, empre-
gos ou funções de confiança na 
instituição), secretários de Estado 
e municípios, magistrados e ocu-
pantes de cargos de direção em 
autarquias, fundações e empresas 
públicas, além de defensores pú-
blicos do Estado.

A remessa das declarações 
de bens e rendimentos, a serem 
apresentadas pelas autoridades e 
servidores públicos, pressupõe a 
anterior entrega da declaração à 
Receita Federal, cujo prazo tam-
bém foi prorrogado - encerrou no 
dia 30 de junho.

O Tribunal de Contas rece-
be as declarações como parte 
do combate ao enriquecimento 
ilícito e fiscalização da evolução 
patrimonial de agentes públicos, 
trabalho iniciado pela Corte de 
Contas em 2016.

PROBLEMAS CARDÍACOS

BENS E RENDIMENTOS

MORRE AOS 89 ANOS 
SEVERINO CAVALCANTI, 
EX-PRESIDENTE DA 
CÂMARA FEDERAL

AGENTES PÚBLICOS 
PRECISAM ENTREGAR 
DECLARAÇÃO AO TCE 
ATÉ O FIM DESTE MÊS

R$ 49,79
dívida não paga pelo Governo
do RN em junho, em milhões

parcela de R$ 3,98 milhões.
Entre os municípios, o Tesouro 

Nacional ainda honrou uma dívida de 
R$ 3,76 milhões da Prefeitura de Cha-
pecó (SC).

O Tesouro lembrou que a União 
está impedida de executar as contra-
garantias - ou seja, sequestrar parte 
dos repasses de receitas – de diversos 
estados que obtiveram liminares no 
Supremo Tribunal Federal (STF) nos 

últimos dois anos, incluindo o Rio 
Grande do Norte. “Os valores honra-
dos no ano aumentaram a necessida-
de de financiamento da dívida pública 
federal”, acrescentou o órgão.

Além disso, o pacote de ajuda 
financeira aos governos regionais 
aprovado pelo Congresso Nacional 
em maio também suspendeu o paga-
mento de dívidas com a União e com 
os bancos públicos até o fim deste ano.



|  7QUINTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2020 |Cidades

MEDIDA | Governo do Rio Grande do Norte publicou portaria que disciplina o fechamento de leitos clínicos e 
críticos voltados ao atendimento de pacientes acometidos pela doença viral em todo o território potiguar

O Governo do Rio Grande do Nor-
te publicou nesta quarta-feira 
(15) portaria que disciplina o 

fechamento de leitos clínicos e críticos 
voltados ao atendimento à Covid-19 
no território potiguar. O texto obriga 
que os municípios ou hospitais priva-
dos informem ao Executivo Estadual 
sobre o fechamento de leitos.

A portaria ocorre no dia seguinte 
às declarações do prefeito de Natal, Ál-
varo Dias (PSDB), sobre o fechamento 
de leitos para Covid-19 em unidades 
hospitalares municipais. Em entrevis-
tas para a imprensa, o prefeito falou 
sobre a possibilidade encerrar vagas 
nos hospitais de Natal e de Campanha.

Ainda nesta quarta-feira, o Minis-
tério Público Federal (MPF) se posicio-
nou contra o fechamento de leitos. O 
órgão alerta que não há respaldo cien-
tí� co para fechamento. 

Pela portaria estadual, que foi pu-
blicada no Diário O� cial do Estado, 
o município ou hospital privado que 
pretender desativar leito para trata-
mento de Covid-19 terá de comunicar 
à Secretaria de Estado da Saúde Públi-

ca (Sesap) com antecedência mínima 
de 72 horas. O Governo do Estado, 
inclusive, poderá recomendar em até 
48 horas que o leito não seja fechado.

Para a avaliar a possibilidade de 
fechamento do leito, o Estado vai ana-
lisar as informações sobre os dados 
epidemiológico de evolução da doen-

ça. Caso a solicitação não seja acatada, 
o Secretário de Estado de Saúde Pú-
blica poderá determinar a requisição 
administrativa do leito hospitalar, 
em se tratando de bens particulares, 
bem como adotar todas as medidas 
judiciais e administrativas cabíveis à 
manutenção dos leitos. 

 A. BÂETA

Portaria do Estado definiu a possibilidade para promover a requisição administrativa de leitos

Governo restringe o fechamento de 
leitos de internação para Covid-19

O Rio Grande do Norte somou 
1.473 mortes causadas pela Co-
vid-19 até esta quarta-feira (15). 
Há ainda outros 221 óbitos em 
investigação.

Além disso, o estado soma 
40.654 casos con� rmados da 
doença, 54.081 casos suspeitos e 
63.158 descartados. 

O número de internações 
hospitalares no Rio Grande do 
Norte está em 621. Deste total, 243 
pacientes estão em leitos críticos, 
293 em leitos clínicos e 89 em se-
mi-intensivos.

O Brasil superou as 75 mil 
mortes e se aproxima de 2 mi-
lhões de contaminados pela co-
vid-19 desde o primeiro registro 
da doença. Com 39.924 novos 
contaminados, o País atingiu 
1.966 748 casos da doença, segun-
do o Ministério da Saúde. 

Foram registradas 1.233 mor-
tes nas últimas 24 horas e o total 
de óbitos atingiu 75.366.

O Estado de São Paulo segue 
liderando em número de casos 
(393 176) e mortes (15.694) de-
correntes da doença; seguido 
pelo Ceará (141.248 casos e 7.030 
óbitos) e Rio de Janeiro (134.449 e 
11 757).

DADOS

RN TEM 1.473 MORTES 
PELA COVID-19; BRASIL 
PASSA DOS 75 MIL 
ÓBITOS TOTAISEm plena pandemia da covid-19, 

que já matou mais de 75 mil e 
infectou 1,96 milhão no Brasil, 

o Ministério da Saúde completou dois 
meses sem chefe titular. A gestão de mi-
litares da pasta, liderada pelo ministro 
interino, general Eduardo Pazuello, es-
tá sob questionamentos, que se esten-
dem às Forças Armadas. Sob pressão, o 
presidente Jair Bolsonaro deve avaliar 
candidatos para assumir a Saúde.

A substituição de Pazuello atende 
à pressão de integrantes do Exército. 
As críticas à presença de militares na 
Saúde foram escancaradas por Gilmar 
Mendes, ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), no sábado 11. “Isso 
é péssimo para a imagem das Forças 
Armadas. É preciso dizer isso de ma-
neira muito clara: o Exército está se 
associando a esse genocídio, não é ra-
zoável. É preciso pôr � m a isso”, disse 
o ministro.

Por causa dessa fala, o ministro 
da Defesa, general Fernando Azevedo, 
apresentou representação à Procura-
doria-Geral da República (PGR) contra 
Gilmar, citando, inclusive, violação da 
Lei de Segurança Nacional, criada em 
1983, durante a ditadura militar. 

Apesar da reação de militares 
contra Gilmar, a fala constrangeu o 
governo. Representantes das Forças 
Armadas cobram que, para continu-
ar na Saúde, Pazuello deverá pedir a 
transferência para a reserva. Recen-

temente, as Forças Armadas mani-
festaram o mesmo incômodo com a 
situação do ministro da Secretaria de 
Governo, Luiz Eduardo Ramos, que se 
aposentou.

O presidente Jair Bolsonaro, ao de-
� nir que Pazuello seria ministro interi-
no, argumentou que o militar ajustaria 
gestão e logística da Saúde. Apesar do 
salto de casos (de 218 mil para mais de 
1,9 milhão) e mortos (de 14,8 mil para 
mais de 74 mil) no período de coman-
do do general, Bolsonaro manteve os 
elogios. “Estamos com uma falta na 
Saúde, mas se bem que o Pazuello está 
indo muito bem. A parte de gestão está 
excepcional”, disse.

General Eduardo Pazuello: ação questionada

Saúde completa 2 meses sem 
ministro; Pazuello sofre pressão

 ANDERSON RIEDEL/PR.

CRISE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente ficam os Srs. Acionistas da DATANORTE – Companhia de Processamento de 
Dados do RN, convocados na forma estatutária e na Lei 6.404 de 15/12/1976, observando a 
MP nº 931 de 30 de março de 2020, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se 
realizar no dia 31/07/2020, às 15:00 (quinze) horas, em sua Sede Social, na Praça Augusto 
Severo, 264/266, Ribeira, nesta Capital, para deliberação da seguinte ordem do dia:
1) Apreciação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 e 
demais Demonstrações Financeiras;
2) Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

Natal, 15 de julho de 2020
Rosângela Maria Fonseca de Oliveira

Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SIN

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº 006/2020-SIN

PROCESSO Nº 03310034.000698/2020-21

A Comissão Permanente de Licitação – CPL/SIN, no uso de suas atribuições, DECIDE: CLASSIFICAR e 
torna VENCEDORA do certame a licitante: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 00.779.059/0001-20, com o valor apresentado de R$ 21.643.463,64 (vinte e um milhões, seiscentos 
e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), por cumprir as 
exigências do processo licitatório.

Natal/RN, 15 de julho de 2020
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
7° OFICIO DE NOTAS

LUIS CÉLIO SOARES  
Oficial Titular

Rua: Leôncio Etelvino de Medeiros 2935 - Capim Macio-Natal/RN
EDITAL DE INTIMAÇÃO

LUIS CÉLIO SOARES, Tabelião Público do Sétimo Ofício de Notas e Oficial Privativo do Registro 
de Imóveis da 3a. Zona, desta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. 
Vem mui respeitosamente em cumprimento ao § 4° do Art. 26 da Lei n° 9.514, de 20 de no-
vembro de 1997, publicada no Diario Oficial da Uniao, edicão do dia 24.11.1997, INTIMAR 
os Srs. JUDILEYDE DE OLIVEIRA MELO - CPF/MF N° 011.323.744-80 e  DANIELLY 
CRISTINA DA COSTA VASCONCELOS - CPF/MF N° 111.764.944-06,  para, assim, saldar o 
débito existente em favor do credor fiduciário BANCO INTER S/A -  anteriormente BAN-
CO INTERMEDIUM S/A (CNPJ N° 00.416.968/0001-01) referente ao Contrato n° 201515600 
celebrado em 29.07.2015, de ALIENACÃO FIDUCIÁRIA registrada sob o n° R-2 da matrícula 
n° 52.177 deste Cartório, referente ao imóvel consistente UM (01)  PRÉDIO RESIDENCIAL N° 
8853, situado na Rua Ponta da Gamboa, lado ímpar, esquina com a Rua Praia do Cajueiro, 
do Conjunto Residencial Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na 
Circunscrição lmobiliária da 3a Zona, desta capital, CEP: 59.094-200. ADVERTÊNCIA: - Prazo 
Improrrogável de 15 (quinze) dias úteis - após a publicação deste EDITAL, findo o prazo e não 
havendo impugnações serão adotadas as medidas previstas nos §§ 5°, 6° e 7° da referida Lei 
n° 9.514. Dada e passada nesta cidade do Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, 
aos dez (10) dias do mês de julho do a n o  d e  d o i s  m i l  e  v i n t e  ( 2 0 2 0 ) .  E u ,  ( a . ) 
O f i c i a l ,  s u b s c r e v o  e  a s s i n o .  Natal/RN, 10 de julho de 2020. (a.) Oficial de Registro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 527.469/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020, tendo como objeto: 
a q u i s i ç ã o  d e  m a t e r i a l  d e  l a b o r a t ó r i o .  L O C A L  D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20 DE JULHO DE 2020 ÀS 
08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 03 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 03 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08hs01min. As especificações 
estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível 
no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos 
Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de 
segunda a sexta-feira, como também nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
 

                                           SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por seu setor demandante - GEAP, solicita 
às empresas interessadas o envio de cotação de preços para os produtos abaixo e a descrição correta e completa 
dos mesmos encontram-se no site http://www.senarrn.com.br/. As cotações deverão ser elaboradas em papel 
timbrado, datadas e assinadas pelo representante da empresa interessada, e enviadas em até 05 (cinco) dias corridos 
para o e-mail: welton@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário comercial na Sede do SENAR-
AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Setor de 
Compras/demandante. Telefone (84) 3342-0200. Natal/RN, 15 de julho de 2020.  Maluh Brito M.J de Souza. Setor 
Demandante 
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A Telefônica Brasil, dona da Vivo, 
vai ativar o sinal da internet 
móvel de quinta geração (5G) a 

partir de 24 de julho em bairros de oito 
cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Bra-
sília, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, 
Curitiba e Porto Alegre.  A informação 
é do vice-presidente de B2C do grupo, 
Marcio Fabbris. “Estamos trabalhando 
há muito tempo para ativar o 5G. Desde 
junho de 2018 vínhamos planejando is-
so”, conta. “O 5G será muito importante 
na digitalização do Brasil”, ressalta.

 A iniciativa colocará a Telefônica na 

liderança da cobertura do 5G em núme-
ro de cidades atendidas no País. A Claro 
foi a pioneira na ativação do sinal esta se-
mana e, por enquanto, ficará concentra-
da em São Paulo e Rio de Janeiro, porém 
com planos de chegar a mais bairros. A 
Telefônica também optou por pegar um 
“atalho” para oferecer a nova geração de 
internet aos consumidores, assim como 
fez a Claro. As operadoras vão usar a 
tecnologia DSS (do inglês Dynamic Spec-
trum Sharing, ou Compartilhamento 
Dinâmico de Espectro). Basicamente, 
isso consiste em pegar emprestado para 

o 5G um “pedaço” das frequências hoje 
destinadas ao 4G.

 Ao fazer esse remanejamento, as 
teles estão antecipando a ativação do 
5G que, para atingir uma larga escala 
no País, ainda depende do leilão das fai-
xas de frequências que será promovido 
pela Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel).  No leilão serão ofer-
tadas as faixas específicas pelas quais 
o sinal do 5G vai alcançar todo o País, 
sendo que a principal delas será a de 
3.500 Mhz. O certame estava previsto 
para 2020, mas ficou para 2021.

TV TROPICAL

AGÊNCIA ESTADO

O analfabetismo atinge 372 mil 
pessoas no Rio Grande do Nor-
te. Deste total, 188 mil estão 

dentro da população acima dos 15 
anos em 2019, o que representa 13,4% 
desta parcela populacional. Os dados 
são da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (PNAD), 
divulgada nesta quarta-feira (14) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). A taxa de jovens e adul-
tos potiguares que não sabem ler ou 
escrever é o dobro da média nacional, 
que foi de 6,6% no ano passado.

De acordo com o levantamento, 
o analfabetismo acima dos 15 anos fi-
cou 0,5% pontos percentuais acima de 
2018, quando a taxa foi de 12,9%. Em 
contrapartida, a taxa de pessoas acima 
de 60 anos que sabem ler ou escrever 
apresenta queda no Rio Grande do 
Norte. Segundo a PNAD, a taxa foi de 
33,1% no ano passado, contra os 34,8% 
de 2018. 

Segundo os dados do IBGE, quase 
seis em cada dez analfabetos no País 
são moradores da região Nordeste, 
onde houve ligeira piora no analfa-
betismo em relação ao ano anterior, 
contrariando a tendência das outras 
regiões. A taxa de analfabetismo do 
Nordeste é mais do que o dobro da 
nacional: 13,9%, com 6,2 milhões de 
pessoas nessa condição. Na região Sul, 
é de apenas 3,30%.

O Brasil já está quatro anos atra-
sado em relação ao cumprimento da 
meta do Plano Nacional de Educação 
(PNE) de reduzir a taxa de analfabe-
tismo a 6,5% em 2015. O PNE também 

prevê a erradicação do analfabetismo 
até 2024.

Segundo o IBGE, o analfabetismo 
vem diminuindo gradualmente no 
total do País, mas por uma questão 
demográfica, e não pela escolarização. 
“O efeito dessa queda é muito mais 
demográfico do que por introduzir a 
educação para esse grupo de 60 anos 
ou mais”, lamentou Marina Aguas, 
analista da Coordenação de Trabalho e 
Rendimento do IBGE.

O analfabetismo é até três vezes 
maior entre os idosos do que entre os 
jovens. Na faixa etária a partir de 60 
anos, a taxa de analfabetismo no País 
foi de 18% em 2019. Entre os idosos 
pretos ou pardos, o analfabetismo é de 
27,1%.

Quanto às diferenças regionais, 

a taxa de analfabetismo entre idosos 
alcança 37,2% no Nordeste e 25,5% no 
Norte. Por outro lado, no Sul e Sudeste, 
o analfabetismo na terceira idade está 
abaixo dos 10%.

Os dados sobre a escolarização 
da população brasileira vêm me-
lhorando, mas ainda mostram uma 
forte desigualdade, especialmente 
a partir da adolescência, quando 
parte expressiva dos jovens ainda 
interrompe os estudos. O País tem 

10,1 milhões de jovens de 14 a 29 
anos que não frequentam a escola 
nem concluíram o ensino médio, 
sendo que 7,2 milhões deles são 
pretos ou pardos.

As informações da pesquisa  
mostram que o abandono escolar 
se agrava a partir dos 15 anos. Me-
tade dos rapazes que abandona-
ram a escola alega que precisavam 
trabalhar. Entre as mulheres, quase 
um quarto delas (23,8%) deixaram 
os estudos porque ficaram grávi-
das.

Apenas 41,8% dos adultos pre-
tos ou pardos acima de 25 anos 
tinham concluído o ensino básico 
obrigatório em 2019, contra uma 
fatia de 57% da população branca 
na mesma faixa etária

“Os motivos da evasão, do 
abandono, são diferentes. O que 
chamou mais atenção foi a dife-
rença entre homens e mulheres. 
A questão do trabalho para os 
homens pesa muito mais. É óbvio, 
se olhar a realidade heterogênea 
do Brasil, a gente sabe que muita 
gente tem de trabalhar cedo por-
que precisa prover dinheiro para 
dentro de casa, para alimentação, 
para o sustento. Mas impressiona 
como a questão da gravidez entre 
as mulheres faz com que haja uma 
ruptura da questão escolar. Isso 
chamou a atenção. Óbvio que o 
trabalho é importante, mas, para 
as mulheres, a questão da gravidez 
foi também decisiva”, disse Marina 
Aguas, analista do IBGE.

Telefônica vai ativar 5G em 8 cidades 
brasileiras a partir de 24 de julho

Analfabetismo atinge 
372 mil pessoas no Rio Grande 
do Norte, aponta IBGE
EDUCAÇÃO | Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) mostram que 13,4% da população acima dos 15 anos é 
analfabeta no RN. Em 2019, a taxa de jovens e adultos potiguares que não sabem ler ou escrever é o dobro da média nacional, que é de 6,6% 

Brasil tem hoje 10,1 milhões de jovens entre 14 a 29 anos que não frequentam mais a escola

Vivo será a segunda empresa a operar 5G

COMUNICAÇÃO

PESQUISA APONTA 
PARA PROBLEMAS DE 
DESIGUALDADE E EVASÃO 
ESCOLAR NO PAÍS

NATAL

Durante o isolamento social, a 
Secretaria Municipal de Trabalho 
e Assistência Social (Semtas) teve 
que se reinventar para manter o 
atendimento à população de for-
ma não presencial. O órgão man-
tém cinco Centros de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos, que 
atendem crianças, adolescentes 
e idosos. Com os decretos para 
distanciamento social, os centros 
foram fechados, mas passaram a 
atender os usuários de maneira 
remota. 

Com o fechamento das es-
colas, as crianças e adolescentes 
passaram a ficar o dia todo em 
casa, já os idosos isolados. Cabe 
ao Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos (SCFV), 
que atende atualmente a 305 
crianças e adolescentes de 6 a 15 
anos de idade, o desenvolvimento 
da autonomia deles, a partir dos 
interesses, demandas e potencia-
lidades de cada faixa etária. Já o 
SCFV dos idosos possui um traba-
lho social que objetiva o desenvol-
vimento de atividades que contri-
buam para o fortalecimento de 
vínculos familiares e do convívio 
comunitário. Atualmente, 900 
idosos são assistidos diretamente 
pelo Município. 

E a Semtas atende ainda 53 
grupos independentes, nas qua-
tro zonas da cidade, que somam 
mais de quatro mil usuários. 
Em Natal, o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) é realizado nos centros 
de convivência existentes na área 
de abrangência e nos Centros de 
Referência da Assistência Social 
(CRAS), através da Semtas. 

Os Centros de Convivência 
Marly Sarney e Ivone Alves aten-
dem os idosos e os Centros de 
Convivência da Redinha, Cida-
de Nova e Santos Reis atendem 
crianças e adolescentes.

Para participar do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, o usuário deve procurar 
os CRAS para obter informações 
sobre a oferta para o perfil dese-
jado. 

Além disso, o interessado pode 
ser encaminhado a um dos CRAS 
pela rede socioassistencial e pelas 
demais políticas públicas ou iden-
tificado por meio de busca ativa.  
A Semtas também disponibiliza 
atendimento no Disque Creas 
(Centro de Referência Especiali-
zado de Assistência Social), atra-
vés do whatsapp (84) 99822.3225.

SEMTAS MANTÉM 
AÇÕES PARA CRIANÇAS 
E IDOSOS DURANTE 
PANDEMIA 



A Delegacia Especializada em 
Narcóticos (DENARC) defla-
grou nesta quarta-feira (15) a 

Operação “Alligator”. A ação resultou 
no cumprimento de nove mandados 
de busca e apreensão e oito mandados 
de prisão temporária, além de manda-
dos de sequestro de imóveis, veículos e 
cavalo de raça. As ações aconteceram 
em Natal, em Parnamirim e São José de 
Mipibu,

As investigações, que duraram 
aproximadamente um ano, tinham 
como foco desmantelar uma organiza-
ção criminosa voltada para o tráfico de 
drogas interestadual e recuperar bens 
adquiridos ilicitamente, por meio da 
lavagem de capitais. 

O grupo criminoso se notabilizou 
pela produção e venda de cocaína. “A 
organização criminosa ficou notabili-
zada pela produção e comercialização 
especialmente de Cocaína. E nos table-
tes que são comercializados constam 
um jacaré, uma alusão a uma famosa 
marca francesa de vestuário”, disse o 
delegado Renê Lopes. 

Dentre os presos temporários, está 
Fernando Henrique, mais conhecido 
como “Fernandinho Lacoste”, suspeito 
de chefiar a organização criminosa e 
de juntar sistematicamente, durante 
vários anos de atuação nesse ramo ilí-
cito, um elevado patrimônio constituí-
do de apartamentos e veículos de luxo, 
granja, jet ski, quadriciclos e cavalos 
de raça. Grande parte deste patrimô-

nio foi sequestrado nesta operação, 
totalizando, aproximadamente, R$ 2 
milhões. 

Durante o cumprimento de man-
dado de busca e apreensão em um 
dos imóveis de Fernando Henrique, foi 
apreendida a quantia de R$ 43 mil reais 
de dinheiro em espécie.

Ainda de acordo com informações 
da Polícia Civil, os demais suspeitos 
que foram presos tinham variadas 
tarefas na escala de importância da 
organização criminosa, desde a reali-
zação do comércio direto de drogas, 
até à gerência operacional e financeira 
do grupo. 

Dos investigados presos proviso-

riamente, Ronaldo Morais de Oliveira 
foi preso em flagrante, pelo crime de 
posse irregular de arma de fogo e Edi-
leide Camilo de Souza foi presa em 
flagrante por tráfico de drogas. 

Um terceiro investigado, Clebert 
Freire de Araújo, alvo de mandado de 
busca e apreensão, também foi preso 
em flagrante pelo crime de posse irre-
gular de arma de fogo. 

Além destas quatro pessoas, a 
operação da Denarc efetuou a prisão 
de forma temporária de Siro Lira de 
Medeiros, Sandro Lira de Medeiros, 
Edilane Camilo de Souza, Gabriel Dar-
lan Barbosa e  de Edfranklin do Nasci-
mento.
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O mês de julho avança e com 
ele a retomada gradual das 
atividades econômicas no 

Rio Grande do Norte, após meses de 
fechamento em razão da pandemia 
do novo coronavírus. Um dos coor-
denadores do programa Trabalho 
Seguro no Estado, o juiz Alexandre 
Érico Alves da Silva indica os pon-
tos que devem ser observados por 
empregados e empregadores nesse 
contexto.

O magistrado, que integra o qua-
dro do Tribunal Regional do Traba-
lho da 21ª Região (TRT-RN), destaca 
que, dentre as exigências para os 
estabelecimentos reabrirem, está o 
uso de máscara e a disponibilização 
de álcool em gel para clientes e fun-

cionários como forma de prevenção, 
o que, segundo ele, deve ser observa-
do por quem trabalha e frequenta os 
espaços.

“A proteção das pessoas e dos 
ambientes com o fornecimento de 
equipamentos de proteção de natu-
reza coletiva e individual, o mape-
amento das tarefas e funções para 
manutenção da distância segura en-
tre as pessoas, além da preocupação 
com a higienização e limpeza indi-
vidual e coletiva são condições para 
a reabertura”, enumerou Alexandre 
Érico Alves da Silva.

O juiz do trabalho informou que, 
no caso de o trabalhador apresentar 
sintomas do novo coronavírus, a em-
presa deve afastá-lo imediatamente 

e efetuar a testagem do profissional, 
como forma de preservar os colegas 
de trabalho, clientes e consumido-
res, e ainda de conter o avanço da 
doença. O cuidado com a saúde dos 
colaboradores, de acordo com ele, é 
responsabilidade do empregador.

“Ainda há aquela pessoa que 
possui doenças, comorbidades, que 
por si só já são indicativos de que 
sejam afastadas do ambiente de 
trabalho porque, em caso de conta-
minação, a probabilidade de haver 
agravamento do estado de saúde é 
muito grande, até mesmo o óbito”, 
disse o magistrado, em entrevista 
para o programa “Justiça e Traba-
lho”, do TRT-RN, disponível no You-
Tube.

Juiz  faz alerta sobre os 
cuidados que as empresas 
devem ter ao reabrir
PROTEÇÃO | Juiz Alexandre Érico Alves da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho, destaca a obrigação do 
uso de máscara dentro do estabelecimento e a disponibilização de álcool em gel para clientes e funcionários

 Juiz diz que o cuidado com a saúde dos colaboradores é responsabilidade do empregador

POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil prende oito pessoas e 
sequestra R$ 2 milhões em bens

TRÁFICO

Polícia Civil deflagra operação “Alligator”, prende oito suspeitos e sequestra bens estimados 
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A Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) divulgou dicas para 
que as pessoas se protejam e 

evitem golpes pela internet que po-
dem gerar prejuízos materiais. Com 
o crescimento das transações digitais 
em razão da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19), vêm aumentando 
também as tentativas de invasão e 
acesso indevido aos dispositivos de 
cidadãos visando obter alguma van-
tagem indevida. Durante a pandemia 
do novo coronavírus (Sars-Cov-2) , 
golpes contra o consumidor crescem, 
principalmente por conta do aumento 
das compras on-line, que tiveram alta 
de 126,9% apenas em maio. Os crimi-
nosos utlizam de todo tipo de artifício 
para enganar as vítimas, como infor-
mações falsas e campanhas mentiro-
sas de solidariedade.

Saiba evitar 
golpes virtuais 
relacionados com 
a Covid-19

CRIME | Com o crescimento das transações digitais em razão da pandemia do novo coronavírus, vêm aumentando também as tentativas de invasão e acesso indevido aos dispositivos 
de cidadãos visando obter alguma vantagem; fraudes buscam explorar vulnerabilidades emocionais dos usuários, como os pedidos de ajuda para falsas entidades filantrópicas 

COMO EVITAR OS 
GOLPES MAIS COMUNS

Acesse os sites oficiais de organizações 
oficiais diretamente
Os criminosos, geralmente, fingem ser 
organizações oficiais, conhecidas e confiáveis. 
Visite diretamente fontes como o site do 
Ministério da Saúde ou da OMS para acessar 
as informações mais recentes sobre a 
COVID-19.
Cuidado com pedidos de dados pessoais ou 
financeiros
TeleSUS no WhatsApp é Golpe: Não caia 
nessa(Abre numa nova aba do navegador)
Se receber um pedido não solicitado de 
informações, avalie cuidadosamente a 
mensagem. Os golpistas, muitas vezes, 
pedem que você digite suas senhas ou 
compartilhe dados bancários e endereços. 
Além disso, eles solicitam pagamentos por 
transferência bancária ou em moeda virtual.
Faça doações diretamente para as 
organizações não-governamentais
Alguns esquemas de fraude se aproveitam da 
boa vontade das pessoas, pedindo doações 
para iniciativas de combate à COVID-19. 
Pesquise sobre a instituição na Internet para 
ter certeza de que ela seja legítima. Verifique, 
por exemplo, se ela é oficialmente registrada e 

tem um CNPJ.
Os autores destes golpes também fingem 
ser instituições de caridade. Para ter certeza 
de que seu dinheiro será enviado a uma 
organização real, faça a doação diretamente 
no site dela, em vez de clicar em um link que 
você recebeu.
Verifique cuidadosamente links e e-mails antes 
de clicar neles
Os links que você recebe podem ser falsos, 
imitando sites oficiais, mas com uma palavra 
ou letra extra. Se você receber uma mensagem 
do tipo “Clique aqui”, passe o cursor do mouse 
sobre o link ou toque no texto e segure para 
ver o URL e checar se não existe algum erro. 
Cuidado para não clicar nesses links. Erros 
ortográficos ou letras e números aleatórios 
no URL ou no endereço de e-mail podem ser 
indícios de fraude.
Busque informações sobre o remetente
Se alguém enviou uma mensagem fraudulenta 
a você, é provável que ela tenha sido enviada 
a outras pessoas. Copie o endereço de e-mail, 
o número de telefone ou a parte suspeita da 
mensagem e cole no campo de pesquisa 
do navegador para checar se existe alguma 
denúncia feita por outras pessoas.
Adicione um nível extra de segurança à sua 
conta
Para reforçar sua proteção on-line, adicione 

uma autenticação de dois fatores, também 
conhecida como verificação em duas etapas, 
às suas contas. Este recurso oferece uma 
camada extra de segurança, com duas etapas 
para acessar sua conta. Será solicitado, 
por exemplo, uma informação do seu 
conhecimento (sua senha) e algo físico a que 
você tenha acesso (seu smartphone ou uma 
chave de segurança). 

DENUNCIE
Se perceber algo suspeito, denuncie. O site 
da SaferNet traz uma lista das delegacias 
especializadas nesse tipo de crime. Acesse: 
https://new.safernet.org.br/content/delegacias-
cibercrimes

DIVULGAÇÃO

>>Falsos representantes de 
organizações de saúde. Os gol-
pistas se passam por represen-
tantes do SUS, do Ministério da 

GOLPES MAIS 
COMUNS RELACIONADOS 
À COVID-19

Saúde ou da OMS

>>Sites anunciam a venda de 
álcool gel, máscaras ou outros 
produtos e equipamentos muito 
procurados, mas a compra 
nunca chega.

>>Falsos representantes do 
governo. Alguns golpes prome-
tem atualizações e pagamentos 
em nome da Caixa Econômica 
Federal ou do Governo Brasi-
leiro.

>>Propostas � nanceiras frau-
dulentas. Os golpistas podem 
se passar por bancos, investi-
dores ou credores com ofertas 
so� sticadas que têm o intuito de 
roubar dados bancários.

>>Falsos pedidos de doações 
para organizações não gover-
namentais. Pedidos de doações 
relacionados à COVID-19 para 
organizações não-governamen-
tais, hospitais, ou mesmo para o 
SUS devem ser cuidadosamente 
veri� cados.

no URL ou no endereço de e-mail podem ser 

Se alguém enviou uma mensagem fraudulenta 
a você, é provável que ela tenha sido enviada 
a outras pessoas. Copie o endereço de e-mail, 
o número de telefone ou a parte suspeita da 

Se alguém enviou uma mensagem fraudulenta 

a outras pessoas. Copie o endereço de e-mail, 



O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou nesta quarta-feira (15) o 
novo marco legal do saneamen-

to. O texto abre espaço para a iniciativa 
privada atuar com mais força na explo-
ração dos serviços de abastecimento 
de água, coleta e tratamento de esgoto

Aprovada pelo Senado no final 
de junho, a lei é apontada como ins-
trumento crucial para a recuperação 
econômica pós-pandemia do novo 
coronavírus.

Um dos principais pilares do novo 
marco é proibir que empresas públicas 
estaduais - que hoje dominam o setor 
- fechem contratos de programa (sem 
licitação) com os municípios, que são 
os titulares dos serviços de saneamen-
to. Com isso, se espera que a iniciativa 
privada participe mais ativamente des-
se mercado.
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ATRASO | Empresários e entidades 
da indústria potiguar reclamam 
que recursos não têm chegado 
à ponta final em razão da 
burocracia e das exigências das 
instituições bancárias 

A retomada gradual das ativida-
des econômicas no Rio Grande 
do Norte, após período de isola-

mento social em virtude da pandemia 
de Covid-19, ainda é lenta para a indús-
tria potiguar que enfrenta dificulda-
des com o acesso ao crédito. Mesmo 
com queda na demanda e prejuízos, 
o setor manteve alguma produção e 
acredita que a estratégia de reabertura 
terá resultados mais eficientes com a 
desburocratização para concessão do 
crédito.

A crise gerada pela pandemia do 
Coronavírus levou o governo federal 
a anunciar linhas de financiamento 
emergencial e bancos públicos e pri-
vados passaram a oferecer, nos últi-
mos meses, uma série de novas linhas 
de crédito para pequenas e médias 
empresas impactadas pela queda da 
atividade econômica, seja para capital 
de giro, pagamentos de salários e ou-
tras despesas operacionais. Contudo, 
os empresários e entidades do setor 
industrial potiguar reclamam que o 
recurso não têm chegado à ponta final 
em razão da burocracia e exigências 
dos bancos.

Para o setor de pesca extrativista, 
na prática, a retomada da economia 
ainda não ocorreu, seja pela logística 
de distribuição seja pela dificuldade 
de crédito para manter as atividades. O 
setor precisou demitir pessoal e man-
tém 30% da frota de embarcações em 
atividades, com tendência a paralisar 

totalmente nos próximos meses, caso 
não tenha acesso as linhas de financia-
mento, conforme explica o presidente 
do Sindicato da Indústria de Pesca do 
Estado do Rio Grande do Norte (Sin-
dipesca), Gabriel Calzavara. Cerca de 
80% das operações de escoamento são 
pelo modal aéreo, que não retomou os 
voos regulares devido a pandemia do 
novo Coronavírus.

O presidente do Sindicato das 
Indústrias de Fiação e Tecelagem do 
Estado (SIFT), João Lima, lembra que 
as linhas criadas pelo governo federal 
auxiliam em especial as micro e peque-
nas empresas, mas que a morosidade 
e os trâmites e garantias exigidas difi-
cultam a tomada do crédito. E, para as 
empresas de grande porte, a situação é 
mais desafiadora. 

“As linhas existem, foram criadas 
com foco nas pequenas neste período 
de pandemia. Para as grandes, é ainda 
mais complicado, os custos de pro-
dução, o custo Brasil é alto, há muita 
burocracia, não é fácil. Os juros mais 

baixos têm ajudado as empresas, mas 
é preciso reduzir os custos, facilitar o 
acesso ao crédito para as empresas e, 
assim, a economia voltar ao seu ritmo”, 
disse João Lima.

O presidente do Sindicato das In-
dústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico do RN (SIMETAL), 
Francisco Vilmar Pereira, conta que a 
dificuldade maior das empresas tem 
sido segurar a mão de obra qualificada 
sem ter, até então, conseguido que o di-
nheiro devido aos entraves dos bancos 
para a concessão que fazem com que o 
crédito não chegue às empresas.  “Até 
agora só tivemos a divulgação desses 
bilhões em recursos para financiar fo-
lha de pagamento, porque não chegou 
em Mossoró. Estamos buscando os 
bancos para ver o que pode ser feito. 
Nosso quadro de pessoal é especiali-
zado, mas enfrentamos dificuldade na 
manutenção desses empregos”, afirma 
Vilmar Pereira. 

No final de março, o governo fe-
deral anunciou linha de crédito para 
bancar a folha de pagamento por dois 
meses, num total de R$ 40 bilhões.

Mesmo com as empresas adotan-
do medidas emergenciais, autorizadas 
pelas Medidas Provisórias 927 e 936 do 
governo federal, como antecipação de 
férias, redução de salários e jornadas 
de trabalho, o presidente do Sindicato 
da Indústria de Instalação e Manuten-
ção de Redes, Equipamentos e Siste-
mas de Telecomunicações (Sindimest), 
Alberto Serejo, pondera que há dificul-
dades geradas com a redução do fluxo 
de caixa. “Além de queda de receita que 
muitas empresas enfrentam, foi preci-
so usar dinheiro para antecipar férias 
de funcionários. Do outro lado, muita 
burocracia, prazos, exigência de ga-
rantias pelos bancos até se conseguir o 
crédito”, encerrou Serejo.

João Lima, vice-presidente da Coteminas

Burocracia no acesso ao crédito 
dificulta retomada da indústria no RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Bolsonaro sanciona novo marco 
legal do saneamento do País

MUDANÇA

CONCESSÃO DE  LICENÇA OPERAÇÃO

ADAIAS ARAÚJO MAIA EPP, CNPJ: 07.908.392/0003-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Operação, com 
validade: 10/07/2026, para Armazenamento e revenda de GLP classe V, com capacidade máxima de 24.960kg 
(equivalente a 1.920 botijões de 13kg), Localizado na Rua Prefeito Francisco Fontes, 212, Centro, José da Penha/
RN.

ADAIAS ARAÚJO MAIA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE AUTORZAÇÃO ESPECIAL

EOL POTIGUAR B32 SPE S.A., CNPJ 34.327.409/0001-39, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial - AE, com 
prazo de validade até 15 de julho de 2021 em favor do empreendimento do canteiro de obras do Complexo Eólico 
B30, localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA ME  inscrito sobre CNPJ 27.647.367/0001-58  torna público 
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Renovação da Licença de Operação para um Posto de Revenda de combustíveis Líquidos  com capacidade total de 
armazenamento de 60.000L , localizado na Avenida Abel Cabral 418  Nova Parnamirim – Paramirim  - RN

FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA 
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO ASSIS NETO-POSTO IGUANA, 08.350.555/0010-66 torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
de Operação, Nº 2018-124057/TEC/RLO-0722, com validade em 06/07/2026 para um posto revendedor de 
combustíveis, localizado na Av. Jerônimo Rosado, nº 580, Centro, Baraúna/RN.

FRANCISCO DE ASSIS NETO
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

JFC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA inscrito sobre CNPJ 16.780.939/0001-56  torna público 
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Renovação da Licença de Operação para um Posto de Revenda de combustíveis Líquidos  com capacidade total 
de armazenamento de 90 M3, localizado na Avenida Olavo Lacerda Montenegro 5400  Parque das Arvores  – 
Paramirim  - RN

José Fernando Costa Filho
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

M & J REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 35.030.370/0001-56, 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 um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Olavo 
Feliciano, nº 163, Centro, São José de Mipibú/RN.

JOSÉ BEZERRA CAVALCANTI FILHO
Sócio-Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

REI PLASTIC RECICLAGEM EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 31.291.738/0001-89, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO da atividade de Industria de Reciclagem, localizada na 
Avenida Rio Branco, 5335 A, Santo Antônio, Mossoró - RN.

ANA LARISSA ELIAS PEREIRA
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

RG2 SERVICOS TECNICOS LTDA, 17.600.047/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, com prazo de 
validade até 30/06/2022, em favor do empreendimento Complexo Fotovoltaico Barra da Onça, localizado na Zona 
Rural do município de Santana do Matos/RN. 

ADRIANA MACEDO DE SOUSA
Diretora

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

SAN VILLE INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA, CNPJ: 12.994.158/0001-03, 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: 14/07/2026,  para Unidade de extração e envase de água mineral, com 
427m2 de área construída para produção, localizada na Granja Vencedor, S/N, Zona Rural, Macaíba/RN;

EDGAR CAVALCANTI MEDRADO JUNIOR
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EOLICA REDUTO SPE S.A., CNPJ 14.527.003/0001-92, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação 
da Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 15 de julho de 2026 em favor do empreendimento 
USINA DE ENERGIA EÓLICA REDUTO, localizada na Fazenda Reduto, Zona Rural, no Município de São Miguel 
do Gostoso-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Wilson Ramalho Cavalcanti Neto, CPF nº 009.515.764-61, torna público que requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para uma 
Criação de Animais (Bovinocultura), localizada na Fazenda Torrões II, S/N, Zona Rural, Monte Alegre/RN.

Wilson Ramalho Cavalcanti Neto
Proprietário

CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o 
prazo de validade de 10/01/2021, a Autorização Especial 2020-153201/TE/AE-0060, referente a 
nova área de infiltração da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Ponta Negra, no Estado 
do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

A expectativa é de que, com a nova 
lei, haja uma onda de privatizações e 
investimentos de empresas no setor. 
O governo federal estima que a univer-
salização dos serviços de saneamento 
deve envolver investimentos de R$ 600 
bilhões a R$ 700 bilhões.

A nova lei também estabelece me-
tas para a universalização dos serviços. 
Até o fim de 2033, as empresas do setor 
terão de garantir o atendimento de 
99% da população com água potável e 

de 90% da população com coleta e tra-
tamento de esgoto. Para que cidades 
pouco atrativas financeiramente não 
sejam escanteadas nos investimentos 
privados, o projeto de lei do saneamen-
to cria a figura dos "blocos". O texto 
também institui a Agência Nacional de 
Águas (ANA) como órgão formulador 
de diretrizes regulatórias para o setor, 
inclusive a definição das tarifas pagas 
pelos consumidores. A ideia é centrali-
zar na ANA a edição de "normas".
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ROGERIO SANTANA 

A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) registrou queda 
de 128% na doação e transplan-

tes de órgãos no Rio Grande do Norte. 
Entre os meses de abril e junho, foram 
feitas 21 cirurgias de transplante, 
contra 75 no mesmo período do ano 
passado. 

A Sesap esclarece que está se-
guindo protocolos rigorosos, os quais 
permitem a doação e transplante de 
órgãos de maneira segura, sem que ofe-
recer riscos ao transplantado. A Cen-
tral de Transplantes do Rio Grande do 
Norte também aponta para o aumento 
de recusa de famílias para a doação 
de órgãos. No trimestre, de 25 famílias 
entrevistadas, 19 recusaram realizar a 
doações de órgãos de seus familiares. 
Esse fator impactou diretamente para 
redução dos transplantes e, conse-
quentemente, no salvamento de vidas.

Ao todo, segundo a Central de 
Transplantes, foram realizados este 
ano 9 transplantes de córnea e 12 
transplantes renais. No mesmo perío-
do em 2019, foram realizados 48 trans-
plantes de córnea e 27 transplantes de 
rins.

Esse agravante reduziu o número 
de possíveis doadores. Diante desse 
cenário, a Sesap reforça o pedido para 
que as pessoas se tornem doadoras de 
órgãos, a fim de que vidas sejam salvas.

Segundo a Sesap, para ser doador 
de órgãos basta apenas expressar em 

vida aos seus familiares o desejo de ser 
um doador, não sendo necessário ne-
nhum documento oficial. As famílias 
de possíveis doadores são assistidas 
por equipes especializadas que orien-
tarão como proceder para permitir a 
doação de órgãos.

“Quando acontece algum trau-
ma, algum motivo que leve à morte 

encefálica, a equipe especializada 
do hospital vai procurar e abordar a 
família sobre a possibilidade da do-
ação de órgãos. Isso acontece quan-
do o paciente já tem o diagnóstico 
médico de morte encefálica. Depois 
disso, a equipe entrevista a família 
sobre o desejo e a permissão de doar 
os órgãos do familiar. A família assi-

na o documento dando a permissão 
para que a doação aconteça.”, disse a 
nefrologista e coordenadora da Cen-
tral Estadual de Transplante, Rogéria 
Noga de Medeiros Nunes.

Rogéria Noga, coordenadora da 
Central Estadual de Transplantes, 
esclarece como é realizado o proce-
dimento para a realização da doação 
de órgãos. “Clinicamente, o médico 
fez o diagnóstico de morte encefálica. 
Após 6 horas, um neurologista avalia 
o paciente para confirmar o diag-
nóstico de morte encefálica. Depois 
desse procedimento, é realizado um 
exame confirmatório, podendo ser 
um eletroencefalograma ou doppler 
transcraniano, que vai  confirmar 
que não há atividade cerebral. Após 
isso, é fechado o protocolo de morte 
encefálica. Ou seja, o paciente faleceu. 
Nesse momento, é realizado a entre-
vista com a família para comunicar o 
diagnóstico e saber se é possível fazer a 
doação. O familiar responsável assina 
um documento concordando com a 
doação”, disse.

Logo após essas etapas, uma 
equipe captadora, composta por 
cirurgiões, irão avaliar o paciente e 
proceder com a captação dos órgãos. 
Esses órgãos são encaminhados para 
o Sistema Nacional de Transplantes 
(SNT), onde é inserido numa lista e no 
ranking para saber quem receberá os 
órgãos doados.

Transplantes de órgãos caem 128% 
no Rio Grande do Norte, diz Sesap
DOAÇÃO | Secretaria Estadual de Saúde Pública avalia que queda está diretamente relacionada à pandemia do novo coronavírus, que fez reduzir os procedimentos em todo o RN; 
Central de Transplantes do Estado esclarece que segue protocolos rigorosos para permitir doação de órgãos de maneira segura, sem oferecer riscos à saúde dos transplantado 

Central de Transplantes revelou que de 25 famílias entrevistadas 19 recusaram realizar a doações de órgãos de seus familiares no trimestre

21
Doações de órgãos feitas no 

último trimestre no RN

A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) abriu 
investigação para apurar possí-

veis fraudes no sistema de cotas raciais. 
Ao todo, foram abertos procedimentos 
disciplanares relacionados com a si-
tuação de 79 alunos. A instituição não 
divulgou dados sobre os estudantes e 
nem a que cursos estão matriculados. 

Segundo a UFRN, foram feitas 155 
denúncias de irregularidades nas co-
tas raciais. Para discutir o assunto, a 
instituição iniciou, ainda no primeiro 
semestre, um grupo de trabalho com 
a participação de movimentos sociais, 
como o Coletivo Enegrecer RN, Movi-
mento Negro do RN e a União Nacional 
dos Estudantes (UNE). Os trabalhos 
foram voltados para discutir sobre a 
comissão de heteroidentificação para 
ingresso de estudantes.

“Conforme o Edital de Ingresso nos 
Cursos de Graduação da UFRN por 

meio do SiSU, a qualquer tempo, caso 
haja denúncia contra a utilização das 
ações afirmativas, o candidato ou estu-
dante pode ser submetido à averigua-
ção, que ocorrerá respeitando o devido 
processo legal”, apontou a UFRN.

Com a abertura dos procedimen-
tos disciplinares, a situação dos alunos 
passa para uma investigação, com bus-
ca de provas materiais, depoimentos 
e testemunhos. Após esta fase, caso se 
comprove que houve fraude nas regras 
de heteroidentificação, o procedimen-
to pode determinar a expulsão dos 
estudantes. 

Na última segunda-feira (13), após 
uma investigação semelhante, a Uni-
versidade de São Paulo (USP) expulsou 
um aluno do curso de relações inter-
nacionais sob a alegação de fraude nas 
cotas raciais e sociais. Foi o primeiro 
julgamento por fraude da universidade 
em 193 anos de existência. 

Além das questões raciais, a UFRN 
iniciou as dicussões sobre a retomada 
das aulas presenciais. Seguindo com o 
planejamento acadêmico para o perí-
odo da pandemia da covid-19, os cen-
tros, institutos e unidades acadêmicas 
especializadas da realizaram, nos últi-
mos dias, diversas ações para discutir 
a retomada das atividades do período 
letivo 2020.1. A ampla discussão tem 
como pilares a segurança da comuni-
dade universitária e a diversidade dos 
cursos, que exigem a construção cole-
tiva de propostas baseadas na inclusão 
e na flexibilidade.

A Reitoria da UFRN suspendeu, 
de forma emergencial, as atividades 
presenciais em 17 de março, devido à 
crise de saúde ocasionada pelo novo 
coronavírus. Como medida de curto 
prazo, foi aprovado o Período Letivo 
Suplementar Excepcional (PLSE) que 
encerrará no final deste mês de julho.

O governador de São Paulo, João 
Doria, disse nesta quarta-feira 
(15) que as celebrações de ano 

novo e de carnaval, só poderão ocor-
rer no país após as pessoas estarem 
vacinadas contra o novo coronaví-
rus, já que geram aglomerações. Do-
ria ressaltou que o Brasil já registrou 
quase 2 milhões de infectados e mais 
de 74 mil mortos pelo novo corona-
vírus. “É a maior tragédia desse país 
em qualquer tempo” disse o gover-
nador. “Não temos que celebrar nem 
ano novo e nem carnaval diante de 
uma pandemia. Apenas com a vaci-
na pronta e aplicada e a imunização 
feita é que poderemos ter celebra-
ções que fazem parte do calendário 
do país. Mas neste momento não”, 
ressaltou.

O Centro de Contingência Con-
tra o Coronavírus, comitê de espe-
cialistas criado pelo governo de SP, 
anunciou que eventos com público 

em pé, com entrada controlada e  
distanciamento social de 1,5 metro 
poderiam voltar a ocorrer a partir da 
fase verde do Plano São Paulo. 

Governador de São Paulo, João Doria

UFRN abre procedimento para 
investigar fraudes em cotas raciais

Carnaval só vai acontecer 
após vacina, diz João Doria

79 CASOS REPERCUSSÃO

GOVSP
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ANA LOURDES BAL
REPÓRTER

GirlsON é uma festa de Natal 
que nasceu com o intuito de 
dar espaço a mais mulheres 

DJs de música eletrônica, local onde 
elas são minoria. Porém, por conta 
do isolamento social e a pandemia do 
Covid-19, as festas passaram a ser on-
line. Neste sábado (18), às 15h, as pro-
dutoras do evento e DJs Emma, Pri de 
Oliveira e Carol Tuasco irão tocar em 
uma live patrocinada pela Heineken. 
Ela será transmitida no canal do You-
Tube GirlsON.

“É muito grati� cante! A gente vê 
que isso é fruto do nosso trabalho. O 
nosso projeto tem exatamente esse 
objetivo, que sejamos mais vistas e re-
conhecidas e essa live nada mais é do 
que isso. Estamos muito felizes e nos 
dedicando cada vez mais com novos 
projetos para o futuro do Girls ON”, 
a� rma Emma.

“GRATIFICANTE” Andressa Emma comenta resultados obtidos pelo projeto

SHOW VIRTUAL Carol Tuasco e Pri de Oliveira são produtoras do evento
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MULHERES DJS DE 
MÚSICA ELETRÔNICA

GIRLS ON: 

MÚSICA | Coletivo potiguar de mulheres DJs de música eletrônica
realiza live com a Heineken neste sábado (18), às 15h

HISTÓRIA
A ideia do projeto Girls ON 

surgiu no Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) de Andressa Em-
ma. “O TCC falava sobre mulheres 
artistas, sobre o valor, sobre as 
di� culdades, sobre as vantagens, 
tudo. Daí eu senti a necessidade 
de juntar algumas mulheres pra 
mostrar para o público que está-
vamos juntas, se apoiando e que a 

gente quer apoiar mais mulheres. 
Deu muito certo”, conta a DJ. Carol 
Tuasco, Pri de Oliveira e, na época, 
o projeto Blue & Red, se juntaram 
para a realização desses eventos.

Carol conta que a união delas 
se deu com o mesmo propósito: 
“levar arte e música para as pesso-
as, fazendo com que seus trabalhos 
tivessem mais visibilidade”. A pri-
meira edição do evento do projeto 
aconteceu em novembro de 2018, 
no Seven Pub, em Natal. Estavam 
presentes 85 pessoas. Já na mais 
recente, realizada no Amsterdam 
Pub em agosto de 2019, haviam 
cerca de 170 pessoas.

“No cenário eletrônico, a por-
centagem maior de artistas em 
festas e clubes é de homens. Na 
nossa região, di� cilmente você vai 
ver um line com artistas tendo mu-
lheres como maioria. Isso porque 
já abrimos um espaço bem grande 
pra mulheres”, diz a DJ Emma.

Com a Covid-19 e a proibição 
da realização de festas, o local 
que elas ocupam atualmente é a 
internet. Uma forma de conhecer 
o trabalho delas e também de ou-
tras mulheres da música eletrônica 
nesta quarentena são os podcasts 
do Girls ON. Quinzenalmente, elas 
trazem um set produzido por algu-
ma mulher.

Até o momento, elas possuem 
vinte programas. Para saber mais, 
acesse o Instagram @girlson.br.

QRCODE
Aproxime a 

câmera e acesse 
o canal do grupo 

no YouTube

MATHEUS SELIM

BIA AZEVEDO
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CONFRONTO
As declarações estabanadas, 

sem base técnica e cientí� ca – e 
recheadas de politicagem - dadas 
na terça-feira pelo prefeito de 
Natal Álvaro Dias estão sendo 
rechaçadas pelo Ministério 
Público no RN.

DESMENTIDO
Ontem, uma nota pública 

assinada por integrantes do 
MPF, entre eles Caroline Maciel, 
Fernando Rocha e Cibele 
Benevides, desmentiu o chefe 
do Executivo da capital potiguar 
e a� rmou que “não há respaldo 
cientí� co para fechamento de 
leitos de tratamento da Covid-19 
na capital potiguar nesse 
momento”.

A VERDADE
O Grupo de Trabalho estadual 

de acompanhamento das medidas 
governamentais e privadas 
relacionadas ao novo coronavírus 
(GT Covid-19), formado por 
procuradores do Ministério 
Público Federal no RN, alerta na 
nota que a plataforma Regula-
RN mostra que o Hospital de 
Campanha e o Hospital Municipal 
de Natal estão com 100% dos leitos 
de UTI e críticos ocupados.

NÚMEROS REAIS
“Dados gerais do estado 

indicam uma ocupação média 
de 85,7% desses leitos. Na Região 
Metropolitana de Natal, a taxa 
chega a 88,1%”, diz a nota, que 
ainda informa que na terça-feira 
(14), dia da entrevista de Álvaro 
Dias, o relatório do LAIS/UFRN 
apontou que de 18 pacientes 
aguardavam vagas de UTI ou semi-
intensivas no Estado e oito eram 
da capital.

Também foram identi� cados 
oito leitos críticos bloqueados nos 
hospitais de Natal, por falta de 
equipamentos ou de pessoal.

POSSIBILIDADE
A nota dos procuradores 

ainda relata a preocupação de 
que a reabertura das atividades 
econômicas não essenciais 
na capital traga de volta o 
crescimento da doença. “Além 
disso, o fechamento de leitos 
voltados à pandemia pela 
prefeitura do Natal descumpre 
a portaria que determina a 
necessidade de comunicação 
prévia e autorização para 
desativação de leitos covid-19”.

LUPA
E o prefeito de Natal também 

foi desmentido pelos fatos com 
relação ao uso da ivermectina e 
a queda no número de casos da 
doença por aqui. E foi desmentido 
nacionalmente, pela Agência Lupa, 
especializada em fact-checking no 
Brasil.

INFORMAÇÃO FALSA
Há uma semana, a agência 

publicou: “Não há estudo que 
comprove que ivermectina 
fez cair número de infectados 
em Natal”. E disse sobre 
a checagem: “Circula nas 
redes sociais que estudos 
comprovam que o uso da 
ivermectina está relacionado 
à diminuição do número de 
infectados por Covid-19 no 
município de Natal (RN). A 
informação é FALSA. Não há 
nenhum estudo que relacione 
a diminuição de infectados por 
Covid-19 em Natal (RN), ou em 
qualquer município do Brasil, 
com o uso da ivermectina 
como forma de tratamento”.

O QUE É FATO
A Agência Lupa ainda 

conta que estudo publicado 
na Antiviral Research mostrou 
que o medicamento foi capaz 
de inibir a replicação do SARS-
CoV-2 in vitro, mas ainda não 
há comprovação de que o 
fármaco tenha o mesmo efeito 
no corpo humano.

PATROCÍNIO
O Chefe da Secom Fabio 

Wajngarten celebrou no 
Twitter a venda de patrocínios 
do SBT para a transmissão do 
jogo da � nal do campeonato 
estadual do Rio de Janeiro, um 
clássico “Fla-Flu” (Flamengo 
X Fluminense), que acontece 
hoje.

DO SOGRO
O detalhe que chamou a 

atenção da imprensa nacional 
nessa ‘comemoração’ é o 
fato de que Wajngarten é 
subordinado do ministro das 
Comunicações, o potiguar 
Fábio Faria, que é genro de 
Silvio Santos.

 VOTAÇÃO
Com 13 votos contra 

e 11 a favor, os deputados 
rejeitaram o requerimento do 
deputado Kelps Lima (SDD) 
que solicitava o adiamento da 
votação da PEC da reforma 
Previdência dos servidores 
do RN. O requerimento 
condicionava sua votação 
ao retorno dos trabalhos 
legislativos presenciais. A PEC 
será votada em dois turnos.

CONSEQUÊNCIAS
Os deputados que votaram 

contra o requerimento de 
Kelps argumentaram sobre o 
prazo estipulado pelo Governo 
Federal, até 31 de julho, sob 
pena, para o Governo do RN e 
dos outros Estados federativos 
que não � zerem sua reforma, 
de terem suspensos convênios 
e transferência de recursos.

DANIELAFREIREDANIELA

Casal sempre bem protegido, Raimundo 
Carlyle e Tatiana Mendes Cunha já 
aproveitando a reabertura de restaurantes 
na cidade

Mossoró em Brasília: 
Ministro das Comunicações, 
Fábio Faria recebeu nesta 
quarta-feira a prefeita de 
Mossoró, Rosalba Ciarlini, 
e o marido dela, Carlos 
Augusto Rosado, além do 
colega deputado federal 
Beto Rosado (PP)

RÁPIDAS
>>A Câmara dos 

Deputados aprovou nesta 
quarta-feira (15) a proibição 
de confisco dos R$ 600 do 
auxílio emergencial para 
quitação de dívidas. A 
proposta vai agora ao Senado.

>>O deputado estadual 
Coronel Azevedo (PSC) voltou 

quarta-feira (15).
>>Novos casos de 

coronavírus por 100 mil 
brasileiros se multiplicam por 
13 em 12 semanas. A taxa de 
contágio no país completa 
esse período de tempo fora de 
controle, de acordo com agência 
europeia.

a cobrar ao Governo do Estado 
a reabertura de templos e 
igrejas. O pedido foi feito na 
sessão ordinária por Sistema de 
Deliberação Remota (SDR) da 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, realizada nesta 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje a fada sensata Lua muda para sua Casa 3 e 
promete movimentar pra valer seus contatos e 
relacionamentos. Seu poder de expressão e sua simpatia 
se elevam, garantindo um dia dos mais animados em 
suas conversas. 

Boas vibes chegam da Lua, que hoje migra para Gêmeos e 
abre novas possibilidades para o seu signo. A vontade de 
aprender, melhorar de vida e ter outras experiências será 
um grande incentivo para você pegar fi rme nos estudos, 
começar um curso ou se preparar para provas.

Boas novas chegam dos astros para um dos principais 
interesses do seu signo: dinheiro! É pra glorifi car de 
pé, hein?! Hoje a Lua começa a brilhar em sua Casa 
da Fortuna e revela que o momento é oportuno para 
batalhar por melhorias fi nanceiras. 

Saturno segue o rolê em sua Casa 3 e direciona seu 
interesse e seu foco para conversas mais sérias e pontuais. 
Manhã positiva para lidar com papelada e documentos: 
contratos assinados hoje podem ter grande duração. 
Nesta quinta-feira, a Lua muda de signo e cenário.

A Lua passa a fazer companhia para o seu signo, 
fortalece seu lado intuitivo e deixa sua sensibilidade à 
fl or da pele. Hoje você vai contar com suas habilidades 
para se destacar em tudo o que fi zer e só não vai se dar 
bem naquilo que não prestar a devida atenção.

Hoje a Lua desembarca no lado oposto do seu 
Horóscopo e a energia geminiana vai agitar seus 
relacionamentos. Isso, como costuma dizer meu 
consagrado Fausto Silva, vai afetar tanto sua vida 
profi ssional como a pessoal. 

 É hora de dar um pouco mais de atenção ao seu bem-
estar físico, mental e espiritual, afi nal, você sabe que o 
jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes, né? hahah. 
Brincadeiras à parte, hoje a Lua migra para o signo 
anterior ao seu, que abriga seu inferno astral.

Os assuntos profi ssionais vão concentrar suas atenções 
e quem manda o papo reto é a Lua, que começa a 
brilhar em sua Casa do Trabalho. Ela passa o dia fi ngindo 
costume, sem fazer aspectos com outros astros, mas dá 
um belo incentivo para você cuidar dos seus interesses.

Hoje seu lado sociável, divertido e animado vem à tona, 
tudo graças às boas vibes da fada sensata Lua, que passa 
a circular em Gêmeos a partir dessa madrugada. Isso 
signifi ca que você terá muita disposição para interagir 
com seus amigos, vai esbanjar simpatia.

Aquário, hoje é quinta, com Q, de quase sexta! Com 
a chegada da Lua ao ponto mais positivo do seu 
Horóscopo, os ventos sopram a seu favor, a sorte vai 
sorrir para o seu signo e essa quinta-feira deve ser muito 
animada. É pra gloriricar de pé, hein? 

A partir de hoje, a Lua começa a agir no ponto mais alto 
do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, suas 
ambições se fortalecem e os assuntos relacionados com 
a carreira ganham destaque. Sua versatilidade aumenta 
e você pode sobressair mais graças a sua competência.

Suas ideias andam inspiradas e você terá facilidade para 
fazer o de sempre de forma diferente e bem criativa no 
trabalho. Hoje a Lua ingressa em sua Casa 4 e garante que 
a relação com os familiares vai fi car bem mais animada. 
Você e os parentes estarão cheios de assuntos.

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)

Futebol na Globo volta cercado de 
cuidados e com Corinthians e Palmeiras

A Globo já anuncia o clássico 
Corinthians e Palmeiras, na volta 
do seu futebol, quarta-feira que 
vem, às 21h45.

As transmissões no meio 
da semana, ao contrário do que 
vinha acontecendo no início 
da temporada e mesmo em 
se tratando de campeonatos 
estaduais, serão novamente 
normais.

Não bastassem outras 
razões para isso, entra por aí a 

parte comercial e a obrigação 
de entregar um “x” número de 
jogos combinados para os seus 
anunciantes.

E um trabalho que também irá 
obedecer a uma série de protocolos 
de segurança. Ninguém com 
mais de 60 anos será convocado. 
Narradores e comentaristas 
estarão sempre no estúdio e apenas 
um repórter no campo de jogo.

Cléber Machado, Casagrande e 
Caio Ribeiro já estão escalados.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate

CONSULTORIA
O SBT, para o jogo de ontem, 

Flamengo e Fluminense, teve 
o cuidado de contratar a WSC 
Consultoria Jornalística e de 
Informática, especializada em dados 
estatísticos e históricos. Empresa que 
há 25 anos presta serviços para a TV 
Globo.

NO ANO QUE VEM
A próxima edição do “Bake O�  

Celebridades” será gravada pelo SBT 
a partir de agosto. Mas não se trata de 
um produto para exibição agora ou 
na grade de � m de ano. A edição com 
famosos terá formato de temporada e 
só vai ao ar em 2021.    

BATALHA
Na espera da sua próxima novela, 

“Além da Ilusão”, na � la das 18h na 
Globo, Cláudia Raia trabalha em 
projetos próprios. Neste momento, 
ela corre atrás de patrocínio para 
viabilizar o espetáculo “Teatro Drive-
In”, que deverá percorrer oito capitais, 

começando por Rio e São Paulo.

DOIS CÉSARS
É muito bom assistir César Tralli, 

leve e solto, na apresentação do “SP 
1”. Sempre muito seguro, sabe se 
colocar de acordo com o noticiário, 
descontraído às vezes, mas sem nunca 
perder a mão. Só que no “GloboNews”, 
6h da tarde, parece que existe outro 
César Tralli. Sério e duro o tempo 
todo. Duas pessoas.

ESTREIA DA “FAZENDA”
A Record já tem decidido que 

a estreia da “Fazenda” será em 
setembro, primeira quinzena, numa 
terça-feira. Já está tudo sendo pensado 
e organizado em relação a isso.

OUTRO DETALHE
Ainda sobre essa próxima 

edição da “Fazenda”, a mecânica do 
programa será diferente da que existiu 
até agora.

“Roça” na terça-feira; “Fazendeiro” 
na quarta e eliminação na quinta.

MUDANÇA 
A partir do dia 22, o programa 
comandado por Andresa Boni na 
TV Cultura, às quartas, 22h15,  
terá um novo cenário e passará 
a se chamar “Opinião”, e não 
mais “Opinião Nacional”. Na 
estreia, um balanço sobre a 
situação da Covid-19 no País. Para 
falar sobre o assunto, Andresa 
receberá presencialmente a 
médica infectologista do Hospital 
Emílio Ribas Rosana Richtmann e, 
remotamente, a psicanalista Vera 
Iaconelli.

Sem nenhum comunicado, só 
naquela do “vai lá e faz”, Denis 
Gavazzi assumiu o esporte da 

Band aberta... Está acumulando 
com o “BandSports”... Em se 
tratando de Band, está tudo na 

espera do novo organograma para 
ser ofi cializado... Entre tudo 
isso, de fato e direito, o esporte 

será uma aba do jornalismo.
A propósito da Band, o novo 

“MasterChef” não teve um começo 
de exibição dos mais auspiciosos...
A estreia desta última terça-feira 
não foi além de um quarto lugar 
no horário.Recuperada, Eliana 
voltou a gravar seus programas 

no SBT.“Nossa História”, com 
a recente turnê de Sandy e Junior, 
chega nesta sexta ao Globoplay.
Nikole Lima é a nova contratada 

da Record em Brasília...
Estreia segunda-feira, na 

apresentação do “Balanço Geral DF 
Manhã”.E a Globo, por sua vez, 
anunciou ontem a contratação de 

Nadine Bastos, ex-árbitra-assistente 
de futebol. Estava no Fox Sports.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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DATAS

OLIMPÍADAS

A Fifa divulgou desenho da ta-
bela da Copa do Mundo de 2022, 
que será realizada no Catar. E com 
os horários e as sedes definidas, se 
percebe que a entidade e o Co-
mitê Organizador pensaram em 
uma competição mais compacta 
com quatro jogos por dia na fase 
de grupos. A ideia é que o torcedor 
poderá assistir até duas partidas 
por dia. O estádio mais perto do 
centro de Doha fica a 5 minutos 
de distância, enquanto que o 
mais longe a uma hora de carro. 
A novidade será a fase de grupos 
com quatro jogos por dia, sendo 
realizada com menos datas, em 
12 dias. A Copa do Mundo teve o 
seu início confirmado para 21 de 
novembro no estádio Al Bayt, que 
chama a atenção por seu formato 
inspirado nas tradicionais tendas 
árabes. 

Faltando um ano para a adia-
da Olimpíada de Tóquio, a rotina 
do judoca Rafael Buzacarini não 
se restringe a quimonos, tatame 
e academia. O integrante da se-
leção brasileira já está pensando 
em como será a sua vida após a 
aposentadoria das competições. 
“Decidi ter uma faculdade para 
que eu consiga entrar no mercado 
de trabalho já como graduado”, 
diz Buzacarini, judoca da catego-
ria até 100kg. Ainda sem planos 
de aposentadoria, ele cogita abrir 
uma academia quando chegar o 
dia de abandonar o quimono pro-
fissionalmente. Por isso, entrou 
na faculdade de administração há 
dois anos. É sua segunda tentativa 
de terminar um curso superior. 
Antes, tentou fisioterapia, mas os 
horários não batiam com treinos.

COM QUATRO JOGOS 
POR DIA, FIFA DIVULGA 
DESENHO DA TABELA 
DA COPA DE 2022

ATLETAS 
OLÍMPICOS JÁ SE 
PREPARAM PARA A 
APOSENTADORIA

O elenco abecedista iniciou as 
atividades físicas no Centro de 
Treinamentos do Vitória, em 

Salvador (BA). O clube potiguar trei-
na para a partida contra o CSA (AL), 
marcado para o dia 22, válido pela 8ª 
rodada da primeira fase da Copa do 
Nordeste. A atividade foi iniciada sob o 
comando do preparador físico Venân-

cio Soares. Depois do aquecimento, os 
jogadores participaram de um treino 
de força especial utilizando as ligas de 
tração, intercalando com estímulos de 
agilidade e velocidade.

Na sequência, o treinador Fran-
cisco Diá conversou rapidamente 
com os atletas, separou os times e fez 
um trabalho técnico-tático através de 

mini-jogos em campo reduzido, ex-
plorando o posicionamento. Um das 
novidades da equipe para a retomada 
das atividades de preparação da Copa 
do Nordeste é atacante Thyago, que 
estava no Santa Cruz de Natal. Ele foi 
anunciado oficialmente na última ter-
ça-feira (14). 

Thyago está integrado ao gru-

po desde o final do mês de junho. O 
jogador passou pelos exames para 
Covid-19, ficou isolado no CT Alberi 
Ferreira de Matos e viajou com a dele-
gação para Salvador (BA), onde treina 
normalmente com o elenco. O atacan-
te assinou contrato até o término da 
disputa do Campeonato Brasileiro da 
Série D.

APRONTO | Elenco abecedista iniciou as atividades físicas no Centro de Treinamentos do Vitória, em Salvador (BA), como preparação para a 
partida contra o CSA (AL), no dia 22, pela 8ª rodada do torneio; clube também apresentou o novo reforço para a temporada: o atacante Thyago

ABC intensifica treinos em 
Salvador para a retomada 
da Copa do Nordeste

Com a permissão para a retomada 
das atividades esportivas dada 
aos clubes pelo Governo do Es-

tado, o América reiniciou atividades no 
Centro de Treinamentos Abílio Medei-
ros, em Parnamirim. 

O clube busca estar pronto para a 
volta da Copa do Nordeste, em 21 de 
julho, e do Campeonato Estadual, que 
deve ser retomado em 12 de julho.

Antes disso, o clube passou por 
intertemporada em Pernambuco. O 
clube usufruiu por 10 dias do Centro de 

Treinamentos do Retrô, clube localiza-
do na cidade de Camaragibe, na Região 
Metropolitana de Recife.

Em Parnamirim, o América vai 
seguir o mesmo protocolo adotado 
pelo clube pernambucano, com acesso 
restrito a jogadores, comissão técnica e 
demais funcionários.

Ao longo da semana, o clube ini-
ciou os trabalhos para o processo de 
desinfecção das instalações no centro 
treinamentos Abílio Medeiros e na Are-
na América.

CANINDÉ PERERIA / AMÉRICA

ABC

CATAR

EFE

América iniciou o processo de desinfecção das instalações no CT Abílio Medeiros

Novo reforço do ABC, o atacante Thyago, que era atleta do Santa Cruz de Natal, assinou contrato até o término da disputa do Campeonato Brasileiro da Série D deste ano

América retoma preparação 
física no CT de Parnamirim

ABÍLIO MEDEIROS


