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PT COGITA FAZER PRÉVIA 
PARA DECIDIR QUEM 
VAI SER CANDIDATO A 
PREFEITO DE NATAL

JUÍZA PROÍBE ÁLVARO 
DIAS DE DIVULGAR AÇÕES 
DA PREFEITURA DO NATAL 
EM SUAS REDES SOCIAIS

PROCON VAI COMEÇAR 
A MULTAR QUEM FOR 
FLAGRADO NA RUA
SEM MÁSCARA

PREFEITURA DO NATAL 
QUER TESTAR TODOS OS 
PROFESSORES ANTES
DAS AULAS PRESENCIAIS

REPORTAGEM
MOSTRA POR ONDE
ANDA ALBERI, “DEUS
DOS ALVINEGROS”

ELEIÇÕES 2020. 3 | Presidente municipal 
do partido diz que objetivo é chegar a 
um consenso nos próximos dias, diante 
da proximidade das eleições. Se não 
houver acordo, partido pode partir para 
a votação interna para decidir quem será 
o adversário de Álvaro Dias

DECISÃO. 4 | Procuradoria Regional 
Eleitoral, que pediu a medida, acusa o 
prefeito de fazer propaganda eleitoral 
antecipada. Segundo a ação, Álvaro 
Dias tem usado as redes sociais para 
vincular ações da prefeitura da capital 
potiguar a sua pessoa

COMBATE À COVID. 5 | No último fim de 
semana, mesmo com mais policiais 
nas ruas, muita gente passeou na orla 
da capital potiguar sem a proteção 
contra o novo coronavírus. Acessório 
é obrigatório em ambientes públicos. 
Multa inicial é de R$ 50

CORONAVÍRUS. 11 | Apesar de não ter 
data definida, a Secretaria Municipal de 
Educação descarta retomar o calendário 
no próximo mês. Enquanto isso, a pasta 
já iniciou o planejamento das ações de 
prevenção e segurança para a retomada 
das aulas, quando elas ocorrerem

FUTEBOL. 16 | Único atleta que 
conquistou o prêmio Bola de Prata 
enquanto jogava por um clube potiguar, 
Alberi conquistou títulos atuando pelos 
três maiores clubes do RN: ABC, 
América e Alecrim. Aposentado, ele hoje 
mora no conjunto Morro Branco

70% OFF
SHOPPINGS DE NATAL REABREM HOJE,

MAS COM APENAS  30% DA CAPACIDADE
Principais shoppings da capital 
potiguar estavam fechados 
desde o fim de março por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus. Reabertura será 

com horário reduzido (das 12h 
às 20h) e com uma série de 
normas de segurança para 
evitar o contágio pelo novo 
coronavírus.

Entre as normas, os 
estabelecimentos terão manter 
distanciamento físico mínimo de 
1,5 metro entre cada cliente ou 
funcionários. 

Reportagem do Agora RN 
mostra o que pode e o que não 
pode nos shoppings e como 
será o protocolo do retorno às 
compras.

No Midway Mall, maior centro de 
compras da cidade, associação 
que reúne os lojistas estima 
perdas de aproximadamente
R$ 200 milhões.

70% OFF
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Uma das tarefas mais difíceis 
de qualquer administrador 
público é contrariar.

Primeiro, porque, ao 
fazê-lo, está aberto a uma 
saraivada de críticas. Segundo, 
porque há questões difíceis 
de explicar quando elas 
contrariam interesses poderosos, 
que, no caso da pandemia, 
imediatamente se colocaram 
na condição de salvadores da 
economia, o que atrapalhou um 
argumento tão frágil como o de 
salvar vidas.

Não deveria ser assim. Mas é, 
infelizmente.

A ideia de manter tudo 
como sempre esteve e ignorar as 
consequências, até hoje pregada 
de maneira irresponsável 
pelo governo federal, mais 
precisamente o presidente 
da República, poderia ter nos 
conduzido a números bem 
mais desastrosos, como se já 
não fosse desastroso su� ciente 
caminharmos em breve para 
90 mil mortos o� ciais pela 
pandemia.

Quando a governadora 
Fátima Bezerra insistiu na 
necessidade do isolamento 
social, foi duramente criticada e, 
pode-se dizer, ainda é.

As críticas contrárias foram e 
são brutais na medida que jogam 
com a ideia de proteger as pessoas 
naquilo que é fundamental para 
elas: a liberdade de ganharem a 
vida nas ruas.

Não é fácil ser contra 
majoritário, mas apenas só 
aos líderes de verdade é dado 
sê-lo, sabendo que no � nal só há 
dois caminhos possíveis: o do 
reconhecimento e do banimento.

Os dois riscos são reais e 
permanentes na vida das pessoas 
públicas.

Ao manter-se firme 
no propósito de segurar o 
máximo possível o isolamento 
social, a governadora Fátima 
Bezerra conseguiu, ao menos 
temporariamente, que deixássemos 
a zona de risco de uma alta das 
contaminações pelo coronavírus.

Graças a isso, é possível 
pensar em alguma abertura, mas 
o êxito disso vai depender de 
como nos comportarmos daqui 
para frente.

Por enquanto, cabe o 
crédito pelo acerto e a re� exão 
aos tradicionais atiradores de 
pedra para que abandonem o 
oportunismo fácil e busquem 
mais essência na razão.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), disse nesta segunda (27) que 
é necessário refletir de maneira responsável 

sobre uma possível adoção no País do semipresencialismo como sistema 
de governo. A medida aperfeiçoaria, segundo o ministro, o sistema 
democrático brasileiro.

Segundo Gilmar, devem ser levadas em consideração as limitações 
existentes nos dois modelos mais adotados no mundo (presidencialista 
e parlamentarista) e a representação múltipla de partidos, que dificulta a 
presidencialismo de coalização e exige um diálogo muito mais efetivo com o 
Congresso Nacional.

O ministro lembrou que houve um grande período de instabilidade do 
sistema presidencialista no país, uma vez que, após a promulgação da 
Constituição Federal de 1988, dois presidentes da República sofreram 
processo de impeachment.

Para ele, essa instabilidade institucional é muito significativa e precisa 
gerar avaliação e amadurecimento sobre a possibilidade de mudanças 
futuras, como a distinção entre os papeis exercidos na chefia de Estado e 
de Governo, com funções bem definidas.

O ministro observou ainda que os presidentes da República 
que permaneceram no poder, por não terem sua governabilidade 
comprometida, foram os que conseguiram estabelecer alguma forma de 
diálogo com o Congresso, uma das instituições mais fortalecidas no texto 
constitucional de 1988.

No sistema semipresidencialista, cuja discussão ele defende, 
estabelece a realização de eleições direitas para presidente da República 
(chefe de Estado), mas confia a um primeiro-ministro eleito pelo Congresso 
Nacional as incumbências da chefia de governo (atividades administrativas).
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SEMIPRESIDENCIALISMO

FÁTIMA ACERTOU

RÁPIDAS
>> Hoje, 28 de julho, é Dia do 

Agricultor e Dia Mundial de Luta 
Contra as Hepatites Virais.

>> Nesta data, em 1860 – há 160 
anos – era criado o Ministério da 
Agricultura do Brasil. Por isso, hoje 
é o Dia do Agricultor.

>> O Governo do RN 
transmite nesta terça, às 10h, 
live no Instagram da Sesap em 

Promoções.
>> O Departamento de Educação 

Física da UFRNrealiza debate com 
a temática “Exercício Físico e Saúde 
Mental na quarentena”. Às 19h, no 
Google Meet.

>> O Museu do Seridó da 
UFRN inaugura hoje a Expovirtual 
Devoções do Seridó. O link da 
exposição está nas redes sociais.

comemoração do Dia Mundial de 
Luta Contra as Hepatites Virais.

>> O Instagram da Secretaria 
Estadual de Administração (Sead) 
promove hoje, às 10h30, debate 
com o tema “Práticas das Licitações 
no Setor Público em tempos de 
pandemia”.

>> O Departamento de 

Psicologia organiza mesa-redonda 
sobre “Mídias, infâncias e escola: 
reflexões para além da pandemia”. 
Será nesta terça, às 14h, no 
Instagram Depsi UFRN.

>> Às 18h, tem o projeto Terça 
da Boa Música. A live de hoje 
será Forró com Isaque Galvão e 
Walkyria Santos, no YouTube Viva 

Notas&Informes
FUGA DE WEINTRAUB I

O Ministério das Relações 
Exteriores con� rmou ao jornal 
Folha de S. Paulo que intercedeu 
junto à embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil com o objetivo 
de obter o visto para o ex-ministro 
da Educação Abraham Weintraub 
entrar em solo norte-americano.

FUGA DE WEINTRAUB II
De acordo com a reportagem, o 

visto foi requisitado no passaporte 
diplomático do ex-titular do MEC, 
que havia sido designado pelo 
governo Bolsonaro para um cargo 
no Banco Mundial. O pedido 
encaminhado pelo Itamaraty à 
embaixada dos Estados Unidos 
também informava que a missão 
de Weintraub no Banco Mundial 
se dará de 19 de junho a 31 de 
dezembro deste ano. 

COMBATE ÀS FAKE NEWS
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Luís 
Roberto Barroso voltou a a� rmar 
nesta segunda (27) que o poder 
Judiciário não tem condições de ser 
protagonista no combate às fake 
news disseminadas por aplicativos 
como o WhatsApp e redes sociais 
como o Facebook - e que este 
protagonismo deve ser das próprias 
plataformas.

CORPO ENCONTRADO
Um corpo encontrado por 

policiais na noite desta segunda-
feira (27) pode ser do motorista de 
aplicativo Arlley Diego Dantas, de 
24 anos, desaparecido em Natal 
desde o último dia 18. O corpo estava 
enterrado em uma duna próximo 
à praia da Redinha. O Itep realizará 
exames para confirmar a identidade.

IMPEACHMENT
O ministro Dias To� oli, 

presidente do STF, acolheu o 
pedido da defesa do governador 
do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
e determinou que uma nova 
comissão especial para conduzir 
seu processo de impeachment seja 
formada na Assembleia Legislativa.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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EXONERAÇÃO DOS RADICAIS
O novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, exonerou quatro dos cinco 

assessores especiais do ex-titular da pasta Abraham Weintraub. Assim como o 
ex-ministro, os auxiliares dispensados também são identi� cados com a ala mais 
radical do bolsonarismo.

DELAÇÃO DE CABRAL
A pedido do procurador-geral da República Augusto Aras, o presidente do 

Supremo Tribunal Federal (STF), Dias To� oli, rejeitou a abertura de inquéritos 
com base na delação premiada do ex-governador Sergio Cabral, assinada com a 
Polícia Federal.

Coronavírus não 
é habeas corpus”“LUIZ FUX, MINISTRO DO STF

SOBRE LIBERAÇÃO DE PRESOS DURANTE
A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL I
A Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara de Natal 
deverá votar na manhã desta terça-
feira (28) a Reforma da Previdência 
Municipal. Em seguida, o projeto 
descerá para o plenário – que pode 
votar a proposta em primeiro turno 
durante a tarde.

PREVIDÊNCIA ESTADUAL II
Nos bastidores, ainda há 

negociação para que haja uma 
mudança no projeto enviado pelo 
prefeito Álvaro Dias. Vereadores 
querem que a nova Previdência 
Municipal tenha alíquotas 
progressivas de contribuição, com 
taxas maiores para quem recebe 
os maiores salários. A proposta 
enviada para a Câmara prevê uma 
taxa única de 14%.

PREVIDÊNCIA ESTADUAL III
Na Assembleia Legislativa, 

o presidente da Casa, Ezequiel 
Ferreira (PSDB), tentará mais 
uma vez colocar a Reforma da 
Previdência Estadual em votação. 
Será a sexta tentativa. Nas outras 
cinco vezes, não houve quórum 
su� ciente para votação. Deputados 
que compõem a bancada 
governista se retiraram para que 
o governo não corresse o risco de 
uma derrota.

SALÁRIOS DOS SERVIDORES
Dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios 
(PNAD), do Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística (IBGE), 
apontam que aproximadamente 
15% da massa de rendimento das 
famílias do Rio Grande do Norte 
é oriunda da folha de salários do 
Governo do Estado. 

SALÁRIOS DOS SERVIDORES II
“Daí a grande importância 

que a regularidade do 
pagamento de salários dos 
servidores estaduais tem para 
a economia potiguar”, escreveu 
no seu Twitter o secretário 
de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire.
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O governador do Piauí, Welling-
ton Dias, a� rmou que a nova 
fase da Operação Topique, de-

� agrada pela Polícia Federal nesta se-
gunda-feira (27) para investigar desvios 
que poderiam chegar a R$ 50 milhões 
na Secretaria da Educação do estado, 
é “mais um espetáculo em nome de 
investigação”.

“Desta operação, já é o terceiro 
espetáculo. Um processo que vem de 
2013, quando eu nem era governo, em 
contratos que seguiam um padrão 
nacional: pagamento por quilômetro 
rodado”, disse o governador. “Fica 

mais ridícula e desnecessária por que 
estamos falando de um fato de 2013”, 
complementou, em nota.

A operação cumpriu mandados, 
nesta segunda, na casa de Wellington 
Dias e da primeira-dama do Piauí, a 
deputada federal Rejane Dias (PT). 
Houve buscas também no gabinete de 
Rejane na Câmara dos Deputados, em 
Brasília. As buscas no Congresso foram 
autorizadas pela ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Federal.

A investigação apura se Rejane re-
cebeu, quando era secretária de Educa-
ção do Piauí, vantagens indevidas para 

manter contratos superfaturados de 
transporte escolar.

Wellington a� rmou que os con-
tratos foram assinados em 2013, antes 
do início de sua gestão, mas que foram 
renovados em 2015 para que os alunos 
não � cassem sem transporte.

“Com base em parecer técnico e na 
lei, considerando a necessidade de não 
prejudicar aos alunos que precisavam 
de transporte escolar, foi renovado o 
contrato, dando tempo para nova lici-
tação e novos contratos”, a� rmou Dias.

Em nota, a deputada Rejane Dias 
negou irregularidades.

A Comissão de Educação da 
Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta segunda-feira 

(27) um projeto de lei que cria a Se-
mana Municipal de Enfrentamento 
e Combate à Disseminação de Infor-
mações Falsas.

De autoria da vereadora Júlia 
Arruda (PCdoB), a proposta tem 
como objetivos principais orientar 
e conscientizar a população sobre a 
necessidade de se evitar fake news 
e de combater sua propagação, por 
qualquer meio.

A lei, se aprovada em de� nitivo 
e sancionada pelo prefeito Álvaro 

Dias, determina que durante a se-
mana deverão ser realizadas pales-
tras, seminários, workshops, rodas 
de conversas, campanhas educati-
vas e mobilizações em locais estraté-
gicos e de fácil acesso à comunidade.

Governador do Piauí critica ação da PF 
contra desvios na educação: “Ridícula”

Projeto de lei cria semana 
de combate às fake news

OPERAÇÃO TOPIQUE EM NATAL

Projeto é da vereadora Júlia Arruda (PCdoB)

Faltando pouco mais de 100 dias 
para o primeiro turno das elei-
ções municipais, o PT ainda não 

de� niu quem será o candidato do par-
tido à Prefeitura do Natal este ano. A 
sigla da governadora Fátima Bezerra – 
que, nas duas últimas eleições (2012 e 
2016), lançou Fernando Mineiro para 
o cargo – agora se divide internamen-
te entre dois nomes: o médico infecto-
logista Alexandre Motta e o senador 
Jean Paul Prates.

Lideranças do partido não escon-
diam, meses atrás, que preferiam a 
deputada federal Natália Bonavides. 
Ex-vereadora e deputada mais vota-
da na capital potiguar nas eleições de 
2018, ela era o quadro mais cotado 
pela militância petista e vinha apa-
recendo em pesquisas internas como 
o nome mais forte da legenda para a 
disputa.

A deputada, contudo, rejeitou 
todos os convites até agora – até mes-
mo do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, que a incentivou a ir para a 
disputa. Ela tem dito que pretende 
concluir o mandato de deputada fede-
ral. “A conjuntura nacional está sendo 
determinante e é onde acho que pos-
so dar uma contribuição maior”, a� r-
mou, na última entrevista ao Agora 
RN sobre o assunto.

Outro nome cogitado, Fernando 
Mineiro também já manifestou ao 
partido que não quer mais ser can-
didato. Derrotado em 2012 e 2016 
para prefeito de Natal e atual suplen-
te de Natália Bonavides na Câmara 
dos Deputados, ele hoje é secretá-
rio de Gestão de Projetos e Metas e 
Relações Institucionais do governo 
Fátima Bezerra. Cabe à pasta dele a 

coordenação do programa “Governo 
Cidadão”, que executa projetos no 
Estado com � nanciamento do Ban-
co Mundial.

Com as negativas de Natália e Mi-
neiro, o nome que passou a despontar 
no partido foi o de Alexandre Motta. 
Médico infectologista com atuação 
no Hospital Giselda Trigueiro – refe-
rência no atendimento de pacientes 
com Covid-19 em Natal –, ele colocou 
seu nome à disposição do PT ainda no 
ano passado. Desde então, tem feito 
críticas constantes à gestão do prefei-
to Álvaro Dias.

Contudo, nas últimas semanas, 
ele ganhou um potencial adversário: 
Jean Paul Prates, que assumiu a ca-
deira no Senado após Fátima Bezerra 
renunciar para ser empossada como 
governadora do RN. Nas últimas se-

manas, diante da possibilidade de 
candidatura a prefeito, ele também 
tem � rmado sua postura de oposição 
em relação à gestão de Álvaro Dias.

Segundo a vereadora Divaneide 
Basílio, presidente do PT em Natal, 
o partido tentará chegar, nos pró-
ximos dias, a um consenso sobre o 
melhor candidato entre Alexandre 
e Jean Paul. Caso não haja acordo, 
a legenda poderá partir para uma 
rodada de “prévias”, ou seja, uma 
votação interna. O mais votado se-
ria escolhido como o candidato para 
disputar a sucessão de Álvaro Dias 
na capital potiguar.

“O Diretório Municipal do PT 
tem se reunido periodicamente para 
avançar na construção de um pro-
grama eleitoral e de uma estratégia 
para as eleições municipais de 2020. 

Desde o início do ano, temos um Gru-
po de Trabalho Eleitoral debatendo 
essa questão. Temos como objetivos 
principais ampliar nossa bancada na 
Câmara de vereadores e oferecer a 
Natal uma candidatura majoritária 
que represente um modelo de cida-
de diferente do que é executado pela 
atual gestão”, disse a parlamentar, em 
nota enviada ao Agora RN nesta se-
gunda-feira (27).

Divaneide ressaltou que o objetivo 
é chegar a um consenso nos próximos 
dias, diante da proximidade das elei-
ções. “Como presidenta, é uma honra 
que a escolha do partido esteja entre 
dois pré-candidatos do quilate do 
médico Alexandre Motta e do senador 
Jean Paul Prates. Nos próximos dias, a 
legenda fará uma escolha interna es-
ses nomes”, concluiu.

Entre os petistas, há também 
quem não descarte a possibilidade de 
o partido apoiar outro candidato – in-
dicando o vice, por exemplo. A chan-
ce, porém, é considerada remota, pois 
a sigla não quer quebrar a tradição de 
lançar candidaturas próprias na capi-
tal potiguar, mesmo que nunca tenha 
conseguido eleger ninguém.

A última vez que o PT não teve 
candidato próprio a prefeito de Natal 
foi em 1988, quando apoiou Waldson 
Pinheiro. Apoiar outro nome agora 
quebraria a tradição do partido e não 
faria sentido principalmente pelo fato 
de, agora, a legenda ter o comando 
do Governo do Estado, com Fátima 
Bezerra.

Um documento da Executiva Mu-
nicipal estabelece que o partido terá 
candidatura própria nas próximas 
eleições em Natal.

MARCELO BARROSO / CÂMARA DE NATAL

PT cogita fazer prévia para decidir 
quem vai ser candidato a prefeito
ELEIÇÕES 2020 | Presidente municipal do partido diz que objetivo é chegar a um consenso nos próximos dias, diante da proximidade das eleições. Se não houver acordo, partido
pode partir para a votação interna para decidir quem será o adversário de Álvaro Dias na próxima disputa. De 1992 para cá, partido sempre apresentou candidatura própria em Natal

Vereadora Divaneide Basílio, presidente do PT em Natal, explica processo interno de escolha

ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL

OS DOIS MAIS COTADOS:

 ALEXANDRE MOTTA

Com 56 anos, é médico infectologista, 
com atuação no Hospital Giselda Trigueiro, 

referência no atendimento a pacientes
com Covid-19. Foi candidato a senador 
pelo PT em 2018, ficando em 6º lugar, 

após obter 242,4 mil votos.

JEAN PAUL PRATES

Com 52 anos, é advogado e economista. Tem 
mais de 25 anos de trabalho nas áreas de 

petróleo, gás natural, biocombustíveis, energia 
renovável e recursos naturais. Foi presidente 

do Sindicato da Empresas do Setor Energético 
do RN (Seern) e do Centro de Estratégias em 

Recursos Naturais e Energia (Cerne), que reúne 
associações nacionais, empresas e fornecedores 

do setor energético.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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OAB FAZ MINISTROS DE 
TRIBUNAIS PASSAREM VEXAME

ANVISA PREPARA UMA NOVA 
‘TOMADA DE TRÊS PINOS’

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

MINISTRO PASSA BEM
O ministro Felix Fischer, um dos 

mais admirados no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), foi operado nesta 
segunda (27) de um problema no 
abdômen. Passa bem. Talvez receba 
hoje alta do hospital DF Star.

SEPARAÇÃO PREVISTA
DEM e MDB não são partidos de 

abandonarem o poder. Associaram-
se ao “centrão”, como em todos os 
anos, para conseguirem cargos na 
Comissão Mista de Orçamento. 
Como em todos os anos, des� zeram 
a aliança logo em seguida. Nada a ver 
com a aproximação a Bolsonaro.

PROJETO PRÓPRIO
Baleia Rossi (SP), presidente 

do MDB, está em campanha para 
presidir a Câmara. Não poderia 
seguir liderado por Arthur Lira (PP-
AL), o mais forte candidato ao cargo, 
hoje. Por isso “vazou” do campo do 
“centrão”. 

DEM TEM DONO
O DEM deixou o centrão para 

� car a serviço das manobras do seu 
principal personagem, Rodrigo Maia, 
que tenta criar ambiente para alterar 
a Constituição só para permitir a ele 

uma nova candidatura. 

MUY AMIGO
Candidato à prefeitura do Recife 

este ano, o deputado João Campos 
(PSB) foge como o diabo da cruz de 
fotos ao lado do correligionário e 
amigo Geraldo Júlio, alvo de cinco 
operações da Polícia Federal.

PROFISSÃO: DEMAGOGIA
Um grupo de deputados do PT 

e PSB, contrário ao pacote de ajuda 
na pandemia, joga para a platéia 
criando “aposentadoria especial” 
para entregadores de aplicativos, com 
escassas chances de aprovação.

QUEM AMEAÇA?
A federação de petroleiros 

divulgou nota para “reiterar a 
preocupação” com o abastecimento 
de combustíveis, após a privatização 
de re� narias. Não explica o motivo, só 
fala no fantasma da “ameaça”.

ALGO MUDOU
A FGV/DAPP promove webinário 

com o Eurasia Group e o economista 
Ian Bremmer, nesta terça (28), 
para debater perspectivas para a 
democracia e consequências do 
processo de digitalização pós-Covid.

A agência reguladora Anvisa está determinada a criar uma “tomada de 
três pinos” na telemedicina: minuta de resolução na pauta de decisões da 
diretoria, que tem força de lei, prevê que médico só poderá emitir receita 
eletrônica após obter certi� cação eletrônica no “cartório” do governo, e a 
farmácia só está autorizada a vender após consultar o site do “cartório”. Se a 
internet estiver ruim, o doente � ca sem remédio.

NO PAÍS DAS MARAVILHAS
Mentes obtusas da Anvisa 

acham que a internet nos grandes 
centros é a mesma Brasil afora. 
Ignoram que o acesso é precário 
em todo o País. 

APEGO À BURROCRACIA
A soberba não deixa a 

Anvisa perceber que sua decisão 

burocratiza a emissão de receitas 
por meio eletrônico, um avanço 
da tecnologia.

ELES QUEREM COMPLICAR
A Anvisa não se contenta 

em tornar digitais as exigências 
analógicas impostas às receitas de 
papel. Precisou inventar mais um 
“cartório”.

O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, submeteu a vexame vários 
ministros e até presidentes de tribunais superiores, incluindo Dias Toffoli, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao participaram de seminário, 

por videoconferência, suas imagens foram exibidas ao lado da logomarca 
do patrocinador principal do evento: a Qualicorp. O fundador e acionista da 
empresa, Luiz Seripieri Júnior, preso dias atrás por corrupção, poderá ter 
demandas julgadas pelos magistrados. Constrangidos, convidados do evento 
afirmam que não foram avisados de que suas imagens seriam associadas à 
logomarca da Qualicorp.  Criada por Seripieri, a Qualicorp virou gigante, segundo 
investigadores, vendendo planos de saúde coletivos à sombra de favores oficiais. 
O evento 1º Congresso Digital Covid-19 é obra da dupla Felipe Santa Cruz e 
Marcus Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente da OAB. O evento da OAB, que 
fez autoridades do Poder Judiciário pagarem mico é denominado 1º Congresso 
Digital Covid-19.

ELEIÇÕES 2020 |  Procuradoria Regional Eleitoral acusa o prefeito de fazer propaganda eleitoral antecipada. 
Segundo a ação, Álvaro Dias tem usado as redes sociais para vincular ações da prefeitura a sua pessoa

O DEM e o MDB vão o� cializar, 
nos próximos dias, o desem-
barque do Centrão, bloco 

liderado na Câmara pelo deputado 
Arthur Lira (Progressistas-AL).

Os dois partidos já atuam de 
forma independente em torno do 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), mas acabam � cando a re-
boque de Lira no encaminhamento 
de votações. O divórcio mostra os 
rumos antagônicos que as bancadas 
vão tomar em votações futuras, co-
mo na reforma tributária e na suces-
são de Maia, em 2021.

Conhecido como “blocão”, o 
grupo conta, atualmente, com Pro-
gressistas, PL, PSD, MDB, DEM, 
Solidariedade, PTB, Pros e Avante e 
tem 221 deputados federais, o maior 
da Casa. Foi formalizado em 2019 
para a formação da Comissão Mista 
de Orçamento (CMO) e permitiu ao 
Centrão ter 18 assentos no colegiado 
mais cobiçado do Congresso.

Não sem motivo: a comissão é 
responsável por preparar o orçamen-
to federal e de� nir a destinação das 
emendas parlamentares. A aliança 
abrigava, ainda, PSL, PSDB e Repu-
blicanos, que formalizaram a saída 
anteriormente.

Os últimos embates no plenário, 

porém, revelaram o racha no bloco. 
A tentativa de Lira de retirar a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) do Fundeb da pauta, na se-
mana passada, a pedido do Palácio 
do Planalto, irritou o DEM e o MDB. 
“Isso foi bem simbólico e a gente 
entendeu que era hora, realmente, 
de partir em linha própria”, a� rmou 
o líder do DEM na Câmara, Efraim 
Filho (PB), ao jornal O Estado de S. 
Paulo. “Foi bom enquanto durou, 
mas é hora de escolher um caminho 
próprio”, disse Efraim.

A aproximação do Centrão com 
o presidente Jair Bolsonaro e a dis-
puta pelo comando da Câmara, 
marcada para fevereiro de 2021, 
também racharam o “blocão”. Jun-
tos, DEM e MDB têm 63 deputados. 
Agora, os dois terão autonomia em 
posicionamentos formais da Câma-
ra, como na apresentação de reque-
rimentos para votação de emendas 
em projetos de lei, pedidos para ace-
lerar determinadas votações e até 
para solicitar a retirada de alguma 
proposta da pauta.

A  juíza Hadja Rayanne de Alen-
car, da 3ª Zona Eleitoral de 
Natal, proibiu o prefeito Álvaro 

Dias de utilizar suas contas pessoais 
em redes sociais para divulgar ações 
da Prefeitura do Natal. A decisão, 
proferida na última sexta-feira (24), é 
liminar, ou seja, temporária, e vale até 
o julgamento do mérito da ação, o que 
não tem data para ocorrer.

A decisão atende a um pedido do 
Ministério Público. Na representação, 
a Procuradoria Regional Eleitoral 
acusa o prefeito de fazer propaganda 
eleitoral antecipada. Segundo a ação, 
Álvaro Dias tem usado as redes so-
ciais, na condição de pré-candidato à 
reeleição, para vincular ações da pre-
feitura a sua pessoa. “Ou seja, informa 
a população que ele, prefeito Álvaro 
Dias, é o autor das ações, quando na 
realidade se tratam de ações de gover-
no”, a� rmou o MP, segundo a transcri-
ção da juíza.

Na avaliação do MP, a forma co-
mo o prefeito tem dado publicidade 
às ações da prefeitura em suas contas 
pessoais tem a intenção de gerar pro-
moção pessoal e captação do eleito-
rado, muito antes do início da campa-

nha eleitoral propriamente dita – que 
só começa na segunda quinzena de 
setembro.

Segundo a juíza, as postagens do 
prefeito nas redes sociais podem cau-
sar desequilíbrio ao pleito eleitoral. Ao 
decidir, ela evocou o artigo 73 da Lei 
9.504, de 1997, que proíbe pré-candi-
datos de fazer “uso promocional” da 
distribuição gratuita de bens e servi-
ços de caráter social custeados ou sub-

vencionados pelo Poder Público.
Caso haja descumprimento da 

decisão, o prefeito poderá ser punido 
com multa de R$ 1 mil por dia.

Pela assessoria, o prefeito de Natal 
informou que não havia sido noti� ca-
do da decisão até a noite desta segun-
da-feira (27), mas que, assim que for 
formalmente comunicado, vai recor-
rer. Álvaro Dias ainda não constituiu 
advogado no caso.

Prefeito de Natal afirmou que, até ontem à noite, não havia sido notificado da decisão

Partidos já atuam de forma independente em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Juíza proíbe Álvaro Dias de divulgar 
ações da Prefeitura em suas redes

DEM e MDB saem do Centrão. “Foi 
bom enquanto durou”, diz deputado

NAJARA ARAÚJO / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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ANDERSON BARBOSA

Por enquanto, o trabalho é edu-
cativo, na base da conversa, 
apenas com orientações e apelo 

à conscientização. Mas, já para a pró-
xima semana, o entendimento dos 
órgãos de � scalização da capital poti-
guar deve mudar. A ideia é começar a 
endurecer a � scalização e começar a 
multar as pessoas que foram � agradas 
fora de casa sem o uso da máscara de 
proteção contra o novo coronavírus. 
Em Natal, o valor da multa é de R$ 
50, segundo o Procon Natal. O uso do 
acessório é obrigatório em todos os 
ambientes públicos e privados com 
circulação de pessoas.

Chamou a atenção, no último � m 
de semana, a quantidade de pessoas 
que, mesmo na presença das forças 
de segurança do Estado, passearam 
na orla da capital potiguar sem a pro-
teção contra o vírus. Enquanto não há 
remédio ou vacina contra a Covid-19, 
especialistas a� rmam que o uso da 
máscara e a prática do distanciamen-
to social são as formas mais e� cazes 
de se evitar a contaminação.

No domingo (26), a governadora 
Fátima Bezerra esteve em praias da 
capital. Ela foi ver de perto a ação da 
Polícia Militar no programa Pacto Pela 
Vida, que busca justamente conscien-
tizar a população para os cuidados 
necessários para evitar a doença.

Contudo, enquanto Fátima obser-
vava toda a ação, muitas pessoas que 
circulavam pelo calçadão pareciam não 
se sensibilizar com a presença da gover-
nadora e das forças de segurança. Os fla-
grantes foram registrados pelo repórter 

fotográfico Ney Douglas, do Agora RN.
O secretário estadual de Seguran-

ça Pública e Defesa Social, coronel 
Francisco Canindé de Araújo,  disse 
que a orientação dada aos agentes é 
para que peçam às pessoas � agradas 
que coloquem o acessório.  “É usando 
a máscara que se protege a vida. Para 
quem não tem, estamos dando de gra-
ça as máscaras. Eu mesmo � z a entre-
ga de várias”, disse Araújo.

Sair de casa 
sem máscara 
pode render 
multa em Natal
PROTEÇÃO | No fim de semana, mesmo com mais policiais nas ruas, 
muita gente passeou na orla da capital potiguar sem a proteção contra 
o novo coronavírus. Acessório é obrigatório em ambientes públicos

UTILIZAÇÃO DE 
MÁSCARAS PODE 
ERRADICAR 
O CONTÁGIO

Na semana passada, o Agora 
RN destacou um estudo feito pelo 
cientista da Universidade de São 
Francisco Jeremy Howard. A pes-
quisa dele revelou que o uso de 
máscaras pode erradicar o contá-
gio ocasionado pela pandemia do 
novo coronavírus, desde que todos 
comprem a ideia.

Segundo o levantamento, pu-
blicado no � e Washington Post, 
se 100% das pessoas usarem más-
caras, mesmo que cada uma tenha 
uma efetividade baixa, o índice de 
contágio pode chegar ao número 
inicial, ou seja, quase zero.

Nesse caso, em vez de uma 
contaminação de rebanho, caso 
dos EUA e do Brasil, os dois epicen-
tros da pandemia no mundo, a Co-
vid-19 acabaria pela falta de gente 
para contaminar.

EM NATAL,
NINGUÉM MULTADO

O Agora RN também ouviu o 
diretor-geral do Procon Natal. Gleiber 
Dantas admitiu que até o momento 
ninguém foi multado por não estar 
usando máscara ou qualquer outro 
item de prevenção. “Desde o início 
da pandemia que estamos focados 
na conscientização dos cidadãos. 
Quando as pessoas percebem a 
aproximação da fiscalização, elas 
colocam as máscaras, mas não 
deveriam estar sem ela. É preciso 
que todos entendam a importância 
de estarmos protegidos e também de 
cuidarmos do próximo”, ressaltou. 

“Ainda há muita gente que só 
faz as coisas quando dói no bolso”, 
ressaltou.

Ainda de acordo com Gleiber, 
vários órgãos municipais poderão 
aplicar as multas no caso de cidadãos 
insistirem em descumprir os decretos 
de combate à pandemia. É o caso do 
próprio Procon, da Guarda Municipal, 
das secretarias de Urbanismo 
(Semurb) e Serviços Urbanos 
(Semsur), além da Polícia Militar e da 
Polícia Civil.

“Ainda não houve multas, mas, 
para a próxima semana, isso será feito. 
Entendemos que a pandemia afeta 
economicamente as pessoas, mas é 
chegada a hora de endurecermos a 
fiscalização para aquelas que insistem 
em desobedecer os decretos”, 
enfatizou Gleiber.

Em caso de multa, o diretor-
geral do Procon disse que as 
pessoas autuadas terão 10 dias para 
recorrerem das multas, o que poderá 
ser feito junto ao órgão que aplicar 
a punição. O valor arrecadado com 
a penalidade será direcionado para 
campanhas e ações educativas 
realizadas em prol do direito dos 
consumidores.

Gleiber explicou ainda que, caso 
a pessoa não pague a multa (que 
será enviada para o seu domicílio), ela 
entra para a Dívida Ativa do município 
e ainda corre o risco de responder 
criminalmente por infringir o artigo 268 
do Código Penal Brasileiro, que prevê 
detenção de um mês a um ano e mais 
multa em caso de condenação por 
introdução ou propagação de doença 
contagiosa.

MULTAS!

Desde o início da 
pandemia que 

estamos focados na 
conscientização dos 
cidadãos. Quando as 
pessoas percebem 
a aproximação da 

fiscalização, elas colocam 
as máscaras, mas não 
deveriam estar sem ela. 

É preciso que todos 
entendem a importância 
de estarmos protegidos e 
também de cuidarmos do 

próximo”

É usando a máscara que 
se protege a vida. Para 
quem não tem, estamos 

dando de graça as 
máscaras. Eu mesmo fiz 

a entrega de várias”

“

“

GLEIBER DANTAS
DIRETOR-GERAL DO PROCON

FRANCISCO CANINDÉ DE ARAÚJO
SEC. DE SEGURANÇA DO RN

R$ 50
é o valor da multa 

para as pessoas que 
forem flagradas fora 

de casa sem o uso da 
máscara de proteção 
contra o coronavírus 

em Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



O prefeito de Tibau do Sul, Mo-
desto Macedo, disse que, em 
parceria com a Polícia Militar, 

o Município vai intensificar a fiscali-
zação das medidas restritivas que fo-
ram decretadas para conter o avanço 
da pandemia do novo coronavírus. O 
objetivo é evitar novas aglomerações 
em Pipa, como as que ocorreram no 
último fim de semana.

Imagens compartilhadas nas 
redes sociais mostram a Avenida 
Baía dos Golfinhos, local onde está a 
maioria dos bares e restaurantes da 
cidade, repleta de turistas. Nas ima-
gens, é possível ver que uma boa par-
te das pessoas não usava máscaras 
nem respeitava o distanciamento so-
cial, medidas que minimizam o risco 
de contágio pelo novo coronavírus.

Desde o dia 8 de julho, Pipa está 
reaberta para o público. Entretan-
to, as normas estabelecidas pela 
Prefeitura de Tibau do Sul proíbem 
aglomerações e exigem medidas 
preventivas, como a utilização de 
máscaras.

Em publicação nas redes sociais, 
o prefeito disse que conversou com o 
secretário estadual de Segurança Pú-
blica, Francisco Canindé de Araújo, e 
que acertou um reforço na fiscaliza-
ção na região de Pipa.

“A partir de agora, Pipa contará 

com barreiras de segurança móvel, 
além de novas medidas que serão 
efetivadas no município após a próxi-
ma reunião com o Gabinete de Crise 
e o setor produtivo que está marcada 
para a quarta-feira (29)”, escreveu o 
prefeito.

A Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte negou um pedido do 
Ministério Público e manteve 

a decisão do Governo Federal que 
resultou no fechamento de uma base 
de pesquisa e conservação de tarta-
rugas marinhas que funcionava em 
Parnamirim, na Grande Natal.

O fechamento da base foi deter-
minado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), órgão ligado ao Ministério 
do Meio Ambiente. A base extinta era 
a única no RN ligada ao Centro Na-
cional de Pesquisa e Conservação de 
Tartarugas Marinhas e da Biodiversi-
dade Marinha do Leste (Tamar).

O Centro Tamar tem como prin-
cipais responsabilidades coordenar 
as avaliações do estado de conserva-
ção das tartarugas marinhas e adotar 
ações para conservar essas espécies e 
os ecossistemas costeiros e marinhos 
dos quais elas dependem.

Uma das principais funções do 
Tamar é regulatória. Os pesquisado-
res ligados ao projeto são solicitados 
normalmente para fazer análises 
técnicas quando empreendimentos 
possam impactar áreas consideradas 
prioritárias para a conservação das 

espécies de tartarugas marinhas que 
ocorrem no litoral brasileiro.

Em sua decisão, o juiz Janilson 
Bezerra de Siqueira, da 4ª Vara Fede-
ral, afirmou que a decisão do ICMBio 
foi tecnicamente fundamentada, o 
que impede o Judiciário de intervir.

“Os documentos trazidos com a 
manifestação do ICMBio esclarecem 
as razões técnico-ambientais e ad-
ministrativas que levaram a tomar 
a decisão questionada nesse feito, e, 
sob esse aspecto, deve preponderar o 
núcleo da competência administrati-
va conferida pela Constituição às en-
tidades federativas, em relação à qual 
não é lícito ao Poder Judiciário inter-
ferir, salvo situações excepcionais de 
ilegalidade da ação administrativa”, 
escreveu.
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

GELICE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 02.233.132/0001-99, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA SIMPLIFICADA - LS da atividade de fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, localizada na 
Avenida Alberto Maranhão, 3700, Bom Jardim, Mossoró - RN.

GELICE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA
Representante Legal

CENTRO TAMAR |  Base extinta 
era a única no RN ligada ao 
Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Tartarugas 
Marinhas e da Biodiversidade 
Marinha do Leste (Tamar)

Centro Tamar tem como principais responsabilidades coordenar as avaliações do estado de conservação das tartarugas marinhas

Juiz libera fechamento de base de 
conservação de tartarugas no RN

ICMBIO / REPRODUÇÃO

Prefeito Modesto Macedo e policiais militares durante fiscalização nesta segunda (27) em Pipa

Pipa terá barreiras de segurança 
para evitar novas aglomerações

CONTROLE SANITÁRIO
Flexibilização das regras tem objetivo de evitar a contaminação pelo novo coronavírus

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) autorizou os 
bancos a realizarem compro-

vação de vida para aposentados e 
pensionistas por representante legal 
que não esteja cadastrado no INSS, 
quando se tratar de beneficiários 
com idade igual ou superior a 60 
anos. Anteriormente, era necessário 
realizar o cadastro para atuar como 
procurador. A determinação foi pu-
blicada no Diário Oficial da União 
desta segunda-feira (27).

A regra vale por 120 dias e se 
aplica em casos de viagem, doença 
contagiosa ou impossibilidade de 
locomoção do beneficiário com mais 
de 60 anos. A medida tem como prin-
cipal objetivo a proteção de aposen-
tados e pensionistas, por causa da 
pandemia de Covid-19.

Vale destacar, no entanto, que a re-
alização da comprovação de vida por 

terceiros só será realizada por meio 
de procuração. E, nos casos em que 
houver dúvida quanto à legitimidade 
de qualquer documento apresentado, 
ele poderá ser rejeitado. E caberá ao 
INSS solicitar os documentados apre-
sentados, caso entenda necessário.  

“O INSS poderá, a qualquer 
tempo, solicitar os documentos 
apresentados, autenticados ou não, 
caso entenda necessário, em especial 
após a cessação do atual estado de 
emergência epidêmico”, diz portaria.

A chamada prova de vida tem 
que ser feita uma vez por ano na ins-
tituição bancária em que o aposenta-
do ou pensionista recebe o benefício. 
Quem não faz a comprovação no 
prazo, tem o pagamento bloqueado, 
suspenso ou cessado. O procedimen-
to é obrigatório e tem como principal 
objetivo evitar fraudes e pagamentos 
indevidos.

Prova de vida poderá ser 
feita por representante legal

MESMO SEM CADASTRO PRÉVIO

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

O litoral e a região Agreste de-
vem continuar registrando 
chuvas nesta semana, segun-

do previsão dos meteorologistas Em-
presa de Pesquisa Agropecuária do 
Rio Grande do Norte (Emparn).

As temperaturas também de-
vem continuar abaixo do comum 
no Estado. Segundo a Emparn, a 
temperatura mínima deve oscilar 
entre 20 ºC e 22 ºC e a máxima será 
de 28 ºC na capital potiguar, até o 
domingo (2). No interior do Estado, 
especialmente nas áreas serranas, 
as temperaturas devem variar 
entre 18 ºC a 28 ºC. E, nas demais 
áreas, as temperaturas máximas 
não deverão ultrapassar os 34 ºC, 

como em Pau dos Ferros, Mossoró 
e no Seridó.

No último sábado (25), Natal che-
gou a registrar mínima de 21,7 ºC. “O 
vento predominante continuou so-
prando de sudeste/leste com rajadas 
de mais de 63 Km/h por volta das 16 
horas do sábado, conduzindo umi-
dade para o continente e favorecen-
do a formação de chuvas”, declarou 
o chefe da meteorologia da Emparn, 
Gilmar Bristot.

Em relação às chuvas, o municí-
pio onde mais choveu foi Bento Fer-
nandes, com 30 milímetros, seguido 
de Monte das Gameleiras, com 19,5 
mm, ambos no Agreste, e Parnami-
rim, no Leste, com 16,2 mm.

Emparn prevê mais chuvas 
e tempo frio nesta semana

INVERNO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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PREVENÇÃO |  Decisão foi tomada após Comitê Científico Estadual da Covid-19 apontar para a elevada taxa 
de transmissão do coronavírus em 111 municípios potiguares; nova data de abertura é o dia 5 de agosto

O Governo do Rio Grande do 
Norte adiou nesta segunda-
-feira (27) o início da terceira 

e última fase do Plano de Retomada 
Gradual da Atividade Econômica. A 
fração adiada permitiria a abertura 
de bares e restaurantes de maior 
porte a partir da próxima quarta-fei-
ra (29), que agora � cará para o dia 05 
de agosto.

A decisão foi tomada após re-
comendação do Comitê Cientí� co 
Estadual da Covid-19. O colegiado 
apresentou dados sobre a elevada 
taxa de transmissão de 111 municí-
pios potiguares. As cidades apresen-
tam, hoje, taxa acima de 1,03, o que 
pode impactar em uma retomada 
no número casos con� rmados da 
doença no Estado.

“O Estado aprovou a recomen-
dação do Comitê, que foi decidida 
por unanimidade. Com prudência 
e cautela, o Governo considera 
uma medida sensata para que não 
tenhamos no estado retomada no 
aumento de casos nas próximas 
semanas. Vamos adiar por uma se-
mana a primeira fração da terceira 
fase do plano”, a� rmou o secretário 
estadual de Saúde Pública (Sesap), 
Cipriano Maia.

Apesar de o Estado ter iniciado o 
dia com a taxa geral de ocupação de 
leitos críticos para pacientes de Co-
vid-19 em 66,6%, o que revela redu-
ção na taxa de ocupação, os estudos 
do Comitê Cientí� co mostram que 
as três principais cidades do Estado, 
Mossoró, Natal e Parnamirim, têm 
taxas preocupantes de transmissão.

O coordenador do Laboratório 
de Inovação Tecnológica em Saú-
de (LAIS) e integrante do Comitê 
Cientí� co de assessoramento ao 
Governo do Rio Grande do Norte, Ri-
cardo Valentim, explicou que foram 
analisados os dados da pandemia e 
tomada a decisão de orientar o Go-
verno em relação à prorrogação. 

“Além das aglomerações nas 
praias e em bares, tivemos as � las 
nas agências da Caixa Econômica 
Federal. A redução na taxa de iso-
lamento social vem em queda gra-
dual. A taxa de transmissibilidade 
é confortável em algumas regiões, 
mas há municípios nestas mesmas 
regiões com taxa variando acima do 
que podemos considerar viável para 
continuar com a retomada da aber-
tura. São os casos de Mossoró e Pau 
dos Ferros, por exemplo. É preciso 
um prazo de 15 dias para consolidar 
dados. Então achamos importante 
esperar os dados da próxima se-
mana para recomendar o Governo 
a continuar com a próxima fase da 
abertura gradual” explicou Ricardo 
Valentim.

Ele acrescentou que o Estado 
do RN consolida paulatinamente o 
avanço no combate à Covid-19, mas 
alerta que “a pandemia não acabou, 
o vírus continua presente no RN e 
em processo de interiorização.

RN tem 111 com cidades com taxa elevada de transmissão para o novo coronavírus

Governo do Estado adia terceira 
fase da reabertura da economia

NEY DOUGLAS /AGORA RN

O Rio Grande do Norte tem 
111 com cidades com taxa ele-
vada de transmissão para o novo 
coronavírus. Ao todo, estes mu-
nicípios contabilizam 1,7 milhão 
de pessoas, o que representa 
48% de toda a população do Es-
tado, segundo informações do 
Laboratório de Inovação Tecno-
lógica em Saúde (LAIS) da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN).

Segundo o levantamento dos 
pesquisadores, a taxa de trans-
missão elevada coloca os 111 
municípios em “alerta vermelho” 
ou em “zona de perigo” para o 
contágio da Covid- 19. Nestes 
locais, a taxa de transmissibili-
dade está acima de 1,03. Desta 
forma, cada paciente infectado 
pode transmitir a doença para 
mais uma pessoa, ou mais.

Os dados elevam a preocu-
pação para uma possível reto-
mada no crescimento nos casos 
da doença em todo o Estado. O 
temor ocorre por conta do re-
gistro de 44 cidades com taxa 
de transmissão acima 2. Em al-
gumas cidades, como Taboleiro 
Grande, Rafael Fernandes e Olho 
D’água dos Borges, a taxa está 
acima de 6. Ou seja, uma pessoa 
pode infectar até seis pessoas.

Os dados dos pesquisadores 
mostram que, em média, os 111 
municípios listado na faixa ver-
melha estão com taxa de trans-
missão de 2,33. Isso pode fazer 
com que haja uma retomada 
no crescimento exponencial da 
doença.

Segundo os pesquisadores, 
que publicaram recomendações 
ao Governo do Estado, em razão 
dos de transmissibilidade, o pro-
cesso de retomada da economia 

RN TEM 48% POPULAÇÃO 
EM CIDADES COM TAXA DE 
TRANSMISSÃO ELEVADA 
PARA COVID-19

precisa ser adiado por 15 dias. 
O prazo vai permitir para que 
se observe a tendência da pan-
demia no Rio Grande do Norte. 
Além disso, a recomendação pe-
de para ampliar a � scalização e a 
aplicação de multas.

Por � m, os pesquisadores 
pedem reforço nas medidas 
restritivas nas cidades com taxa 
de transmissão acima de 1,03. 
“Sendo essas de responsabilida-
des dos municípios, podendo, 
inclusive, os municípios fecha-
rem os limites por até 15 dias”, 
apontam.

NÚMEROS

44
Cidades com taxa de transmissão acima 2. 
Em algumas cidades, como Taboleiro Grande, 
Rafael Fernandes e Olho D’água dos Borges, a 
taxa está acima de 6

111  
municípios em “alerta vermelho” ou em 
“zona de perigo” para o contágio da Covid- 19

O Governo considera uma 
medida sensata para que 
não tenhamos no estado 
retomada no aumento 
de casos nas próximas 
semanas”

“
CIPRIANO MAIA
SECRETÁRIO ESTADUAL DE 
SAÚDE PÚBLICA (SESAP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 083/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação no 
dia 07/08/2020 às 08h00min. OBJETO: Contratação de empresa(s) para fornecimento de 
medicamentos, éticos, genéricos e similares, inclusive psicotrópicos da portaria 344. (MAIOR 
DESCONTO PERCENTUAL). A quem interessar encontra-se a disposição o edital na integra. (84) 3523-
2216.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 084/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ nº 08.184.111/0001-07, irá realizar 
licitação no dia 07/08/2020 às 11h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
AQUISIÇÃO DE TESTES COVID 19. Encontra-se a disposição o edital na integra. Informações. (84) 
3523-2216.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO - PE 004/2020
NOVA DATA

Pregão Eletrônico N.º 004/2020 - exclusiva ME/EPP/MEI - aquisições de material permanente 
pra Saúde - data da sessão - 07/08/2020 as 11:01 horas (Horário de Brasília). Informações e-mail 
cplabedital@gmail.com e no Porta de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN - 27/07/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE 005/2020
NOVA DATA

Pregão Eletrônico N.º 005/2020 - aquisições de material permanente pra Saúde - data da 
sessão - 07/08/2020 as  13:01 horas (Horário de Brasília) .  Informações e-mail 
cplabedital@gmail.com e no Porta de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN - 27/07/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE 006/2020
NOVA DATA

Pregão Eletrônico N.º 006/2020 - aquisições de material permanente pra Saúde - data da 
sessão - 07/08/2020 as  15:01 horas (Horário de Brasília) .  Informações e-mail 
cplabedital@gmail.com e no Porta de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN - 27/07/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE 007/2020

Pregão Eletrônico N.º 007/2020 - aquisições de material permanente pra Saúde - EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI data da sessão - 10/08/2020 as 09:01 horas (Horário de Brasília). Informações e-
m a i l  c p l a b e d i t a l @ g m a i l . c o m  e  n o  P o r t a  d e  C o m p r a s  P ú b l i c a s  - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN - 27/07/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE 008/2020

Pregão Eletrônico N.º 008/2020 - aquisições de material permanente pra Saúde - data da 
sessão - 10/08/2020 as 11:01 horas (Horário de Brasília). Informações e-mail 
cplabedital@gmail.com e no Porta de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN - 27/07/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro

ASSOCIAÇÃO DOS SUBNENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO EM NATAL – ASSEN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇAO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINÁRIA 
O Presidente do Conselho Deliberativo da ASSEN, no uso das suas atribuições estatutárias, 

convoca de acordo com o Art 115, do Estatuto da ASSEN, os Sócios previstos no Art 35, para uma ASSENBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, para o dia, 02 de agosto de 2020 (DOMINGO), das 08h00 ás 12h00, que será realizada 
através de VÍDEO CONFERENCIA tendo em vista determinações dos Governos Federal, Estadual e Municipal, 
proibindo reuniões com intuito de não haver aglomerações. PARA ELEIÇÃO DE MA JUNTA ADMINISTRATIVA 
PARA PRESIDIR A DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSEN PARA O BIENIO 2020/2022. 

 
NATAL, RN, 20 de julho de 2020. 

 
PEDRO BERNARDINO DE MEDEIROS 

Presidente do Conselho Deliberativo  

 

 

AVISO - CREDENCIAMENTO N.º 001/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN torna 
público que, nos termos do item 4.4 do Edital do Credenciamento nº 01/2020, que visa o credenciamento de pessoas 
jurídicas e microempreendedores individuais, para integrar o cadastro de prestadores de serviços de instrutoria e 
consultoria, notifica todas as pessoas jurídicas participantes para que, querendo, entre os dias 28 de julho a 04 de 
agosto de 2020, regularizem sua documentação habilitatória junto à Gerência de Aprendizagem Rural, sob pena de 
inabilitação. A lista das participantes com pendências encontra-se disponível no site desta Regional 
(www.senarrn.com.br). Natal(RN), 27 de julho de 2020. José Álvares Vieira – Presidente do Conselho Administrativo 
do SENAR-AR/RN.  
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JALMIR OLIVEIRA
MARCELO HOLLANDA

Os shoppings de Natal com ser-
viço central de ar condicionado 
voltam a funcionar a partir des-

ta terça-feira (28). As unidades comer-
ciais podem funcionar das 12h às 20h, 
todos os dias da semana, com até 30% 
da capacidade.  

Os shoppings de Natal estão fecha-
dos desde o � nal de março por causa 
da pandemia do coronavírus. Antes 
dessa etapa, no dia 21 de julho, as uni-
dades sem serviço de ar condicionado 
e as galerias comerciais puderam rea-
brir as portas.

De acordo com novo decreto mu-
nicipal publicado nesta segunda-feira 
(27), serão abertas as portas do Natal 
Shopping, Midway Mall e Partage Nor-
te Shopping. No entanto, os centros 
comerciais terão que seguir uma série 
de regras biossanitárias. A principal 
delas é o limite 30% da capacidade. A 
reabertura levou em consideração os 
dados mais recentes sobre a Covid-19 
na capital potiguar. Um dos fatores foi 
a redução nos números de ocupação 
de leitos hospitalares para doença, que 
chegou a 40% em Natal.

Além da limitação, os shoppings 
terão cumprir protocolo com 20 re-
gras. Entre as normas, os estabeleci-
mentos terão manter distanciamento 
físico mínimo de 1,5 metro entre cada 
cliente ou funcionários. Também te-
rão de delimitar mesas e bancos que 
podem ser usados, respeitando o dis-
tanciamento, inclusive em elevadores, 
bem como desinfetar áreas públicas, 
interior e painel de elevadores, corri-
mãos de escadas e escadas rolantes, 

Shoppings 
retomam 
atividades 
nesta terça
RETOMA | Três meses após o fechamento em decorrência da pandemia, 
os três grandes centros de compras de Natal reabrem as portas; 
shoppings terão de cumprir 20 regras sanitárias para funcionar

SHOPPINGS 
CRIAM PROTOCOLOS 
PRÓPRIOS PARA 
REABERTURA

LOJISTAS DO 
MIDWAY ESTIMAM 
PREJUÍZOS ACIMA 
DE R$ 200 MILHÕES

Os grandes shopping centers 
de Natal já estão preparados para 
a retomada das atividades pre-
senciais a partir desta terça-feira. 
Fechados há mais de três meses, 
os centros de compras usaram o 
período da pandemia para se or-
ganizar e atender diversas medi-
das de segurança sanitária.

O Midway Mall anunciou que 
vai instalar tapetes desinfetantes 
em todas as portas de acesso. 
Também serão distribuídos ao 
longo dos corredores dispensado-
res para álcool em gel. 

Nos banheiros, os secadores 
de mãos foram substituídos por 
toalhas de mão. 

O sistema de ar-condicionado 

Depois de movimentar no ano 
passado R$ 1,2 bilhão em vendas, as 
mais de 200 lojas do Midway Mall, 
o maior centro de compras do Rio 
Grande do Norte, reabrem nesta 
terça-feira com a fome de um urso 
após quatro meses de hibernação, 
mas com a alimentação racionada.

Para um negócio que vive de 
público e aglomerações, conten-
tar-se com apenas 30% da circula-
ção de antes, por força do decreto 
de distanciamento social, será 
um desa� o que os lojistas nunca 
enfrentaram – e que não sabem 
como terminará, caso as regras de 
distanciamento continuem por 
muito mais tempo.

Depois de negociarem a sus-
pensão da cobrança de alugueis, 
entre outras vantagens nesse pe-
ríodo excepcional, o presidente da 
associação que reúne os lojistas do 
Midway, Denerval Jr, faz um cálculo 
conservador de perdas dos lojistas 
nesses últimos quatro meses de fe-
chamento do shopping: R$ 200 mi-
lhões, no mínimo, até uma quantia 
que pode chegar a R$ 400 milhões.

“Faturamos no Black Friday e 
no Natal de 2019, mas em compen-
sação perdemos o Dia das Mães, 
dos Pais e dos Namorados com a 
pandemia”, lamenta.

Sem praça de alimentação 
ativa, já que só funcionarão os ser-
viços de retirada e delivery, é um 
mundo inteiramente novo para 
quem opera com alimentação no 
shopping, já que os custos dos lo-
jistas terão que se adequar à queda 
brutal de demanda de 70%.

terá pastilhas bactericidas, além 
de um equipamento de luz ultra-
violeta capaz de eliminar vírus e 
bactérias.

 Natal Shopping contratou 
contratação um serviço especia-
lizado em desinfecção. A limpe-
za será feita a cada três horas em 
todo o empreendimento, prin-
cipalmente nas áreas muito to-
cadas, como corrimãos, botões 
de elevadores, balcões e mesas, 
além dos banheiros, praças de 
alimentação e máquinas de au-
toatendimento.

Ao acessar os shoppings, lojis-
tas, colaboradores, fornecedores 
e também clientes deverão ainda 
usar máscaras e terão suas tempe-
raturas corporais aferidas por um 
termômetro digital infravermelho. 
Todos aqueles que registrarem 
mais de 37,8ºC seguirão os proto-
colos da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e não poderão aces-
sar o complexo de lojas.

O serviço de valet, empréstimo 
de carrinhos de bebê, cadeira de 
rodas, carregadores de celulares 
e bebedouros seguirão suspensos. 
Algumas áreas do shopping como 
fraldário, balcão de informações e 
alguns banheiros também estarão 
fechados. 

Para garantir o acesso à infor-
mação, o Serviço de Atendimento 
ao Cliente será digitalizado e rea-
lizado pelo Whatsapp ou telefone 
� xo, garantindo informação e se-
gurança.

O shopping segue com o ser-
viço de entregas por drive-thru, 
take away, Retire Aqui e outras 
ferramentas de vendas online, re-
sultado de parcerias com diferen-
tes marketplaces, como o B2W e 
ZapCommerce. 

A ideia é disponibilizar facili-
dade de compra, entrega e� caz e 
pagamento digital, com a con� an-
ça e e� ciência que os clientes já 
estão acostumados.

Denerval ainda não sabe o que 
isso resultou de demissões, mas é 
um número que a associação que 
ele representa deverá fechar em 
breve. “Ai teremos uma dimensão 
real do problema”, avalia.

Como shoppings são um mun-
do à parte no comércio, que atrai 
grande circulação de visitantes, 
a ideia de que setores não seriam 
atingidos ali pela pandemia, é falsa.

“Com exceção do hipermerca-
do, que funciona como um apêndi-
ce à parte da estrutura, tudo o mais 
que funciona no interior do sho-
pping, de lojas âncoras às menores 
e até as farmácias, cujo segmento 
não foi muito abalado, sofrerá com 
a obrigatoriedade de circulação re-
duzida a 30%”, diz Denerval Jr.     

A situação é tão grave que até 
as liquidações, tão comuns entre 
os lojistas o ano todo, está proibida 
para não causar aglomeração. Nes-
se caso, os espaços climatizados, 
que tantas vantagens oferecem aos 
lojistas por oferecerem aos consu-
midores um conforto a mais, nesse 
caso desaparece.

Com clientes a conta gotas e 
abarrotados de cuidados de bios-
segurança, resta aos empresários 
iniciarem timidamente a retoma-
da, diante da angustiante insegu-
rança de não saber quanto tempo 
vai durar a agonia.

No caso das lojas de roupas, 
que compõem pesadamente o 
mix de comércio do shopping, ex-
perimentar antes de comprar está 
proibido com o fechamento dos 
provadores.

Juntando com a praça de ali-
mentação deserta, só com clientes 
que se deem ao trabalho de reti-
rar comida e matar a saudade de 
caminhar pelos corretores do Mi-
dway, a visão não poderia ser mais 
deprimente.

Em todos os centros comerciais, como o Partage Norte Shopping, será obrigatório o uso de máscaras e os clientes terão temperatura aferida 

Natal Shopping contratou contratação um serviço especializado em desinfecção. A limpeza será feita a cada três horas durante todo o dia

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

balcões de informação, sanitários, áre-
as de descarte de lixo por, no mínimo, 
quatro vezes ao dia.

Os clientes só poderão circular de 
máscaras dentro do shopping. Além 
disso, em diversos locais, terão de ser 
dispostos equipamentos para disposi-
ção de álcool em gel.

Além dos shoppings, o novo decre-
to permite a reabertura dos bares e dos 
serviços de alimentação com espaço 
físico superior a trezentos metros qua-
drados. Os estabelecimentos poderão 
funcionar das 11h às 23h todos os dias 
da semana.

ABERTO
REGRAS QUE OS SHOPPINGS 
TERÃO DE CUMPRIR

1. Reforçar a importância da higiene pessoal 
aos colaboradores (lavagem de mãos e uso 
de álcool 70º INPM), além do uso protetivo de 
máscaras faciais (possibilidade de oferecer 
jogos de máscaras reutilizáveis para trocas 
diárias).

2. Funcionários devem manter entre si o 
distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro 
de distância

3. Disponibilizar pontos com dispensers de 
álcool 70º INPM.

4. Divulgar circular entre lojistas, com 
orientações para que implementem 
distanciamento social dentro dos 
estabelecimentos entre clientes e tomar 
medidas recomendadas para prevenção à 
COVID 19.

5. Liberar todos os funcionários com sintomas 
gripais e pertencentes aos grupos de risco, 
refazendo escalas, se necessário.

6. Fomentar e avaliar a continuidade de 
quem possa manter o trabalho em home 
office e prorrogar ou antecipar férias.

7. Distribuir regularmente álcool 70º INPM 
entre os colaboradores na administração. 
8. Priorizar a condução das reuniões por 
videoconferência.

9. Considerar a limitação de acessos, 
reduzindo o número de entradas, para melhor 
controle e fluxo, sem deixar de estar atento à 
possível aglomeração de pessoas.

10. Avaliar produtos e tecnologias para a 
higienização e desinfecção dos sapatos na 
entrada dos empreendimentos.

11. Desinfetar áreas públicas, interior e 

entrada dos empreendimentos.

11. Desinfetar áreas públicas, interior e 

painel de elevadores, corrimãos de escadas 
e escadas rolantes, balcões de informação, 
sanitários, áreas de descarte de lixo etc com 
mais frequência (mínimo de 4 vezes ao dia).

12. Aplicar comunicados de prevenção à 
COVID 19 em elevadores de carga e sociais.

13. Garantir a limpeza e desinfecção de 
escritórios da administração.

14. Manter distanciamento físico mínimo de 
1,5m (um metro e meio) entre cada cliente e/ 
ou funcionários em filas de estacionamento, 
bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, entre 
outros, demarcando o chão com adesivos.

15. Delimitar mesas e bancos que podem 
ser usados, respeitando o distanciamento, 
inclusive em elevadores.

16. Respeitar a renovação de ar 
condicionado exigida pela legislação 
realizando a troca dos filtros de ar, no 
mínimo, uma vez por mês e usar pastilhas 
bactericidas nas bandejas, mantendo uma 
temperatura confortável.

17. Desativar todos os bebedouros.

18. Ter controle de quantidade de pessoas, 
respeitando as regras de saúde.

19. Manter diligência para o uso dos 
equipamentos eletrônicos handsfree e, onde 
não for possível, priorizar a utilização de 
papeleiras e álcool 70º INPM.

20. Manter as portas dos sanitários 
prioritariamente abertas para beneficiar a 
ventilação e reforçar a limpeza nas maçanetas 
e puxadores.

PROTOCOLOS DE ENTRADA 
NOS SHOPPINGS 

Entrada de clientes 
apenas com máscara;

Medição de temperatura 
antes da entrada;

Tapetes sanitários para desinfecção;

Demarcações para manter 
distância de 1,5 metro entre si;

Elevadores podem funcionar com 
uma quantidade limitada de pessoas;

Dispensadores com álcool 
em gel 70% em lugar visível;

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO EM  NATAL

Natal Shopping 
(todos os dias) 
12h às 20h

Midway Mall 
(todos os dias) 
12h às 20h

Partage Norte Shopping
(todos os dias) 
12h às 20h

Com exceção do 
hipermercado, que funciona 
como um apêndice à 
parte da estrutura, tudo 
o mais que funciona no 
interior do shopping, de 
lojas âncoras às menores 
e até as farmácias, cujo 
segmento não foi muito 
abalado, sofrerá com 
a obrigatoriedade de 
circulação reduzida a 30%”

“

DENERVAL JR.  
EMPRESÁRIO

Sistema de ar-condicionado do Midway Mall terá pastilhas bactericidas e luz ultravioleta

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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Os shoppings de Natal com ser-
viço central de ar condicionado 
voltam a funcionar a partir des-

ta terça-feira (28). As unidades comer-
ciais podem funcionar das 12h às 20h, 
todos os dias da semana, com até 30% 
da capacidade.  

Os shoppings de Natal estão fecha-
dos desde o � nal de março por causa 
da pandemia do coronavírus. Antes 
dessa etapa, no dia 21 de julho, as uni-
dades sem serviço de ar condicionado 
e as galerias comerciais puderam rea-
brir as portas.

De acordo com novo decreto mu-
nicipal publicado nesta segunda-feira 
(27), serão abertas as portas do Natal 
Shopping, Midway Mall e Partage Nor-
te Shopping. No entanto, os centros 
comerciais terão que seguir uma série 
de regras biossanitárias. A principal 
delas é o limite 30% da capacidade. A 
reabertura levou em consideração os 
dados mais recentes sobre a Covid-19 
na capital potiguar. Um dos fatores foi 
a redução nos números de ocupação 
de leitos hospitalares para doença, que 
chegou a 40% em Natal.

Além da limitação, os shoppings 
terão cumprir protocolo com 20 re-
gras. Entre as normas, os estabeleci-
mentos terão manter distanciamento 
físico mínimo de 1,5 metro entre cada 
cliente ou funcionários. Também te-
rão de delimitar mesas e bancos que 
podem ser usados, respeitando o dis-
tanciamento, inclusive em elevadores, 
bem como desinfetar áreas públicas, 
interior e painel de elevadores, corri-
mãos de escadas e escadas rolantes, 

Shoppings 
retomam 
atividades 
nesta terça
RETOMA | Três meses após o fechamento em decorrência da pandemia, 
os três grandes centros de compras de Natal reabrem as portas; 
shoppings terão de cumprir 20 regras sanitárias para funcionar

SHOPPINGS 
CRIAM PROTOCOLOS 
PRÓPRIOS PARA 
REABERTURA

LOJISTAS DO 
MIDWAY ESTIMAM 
PREJUÍZOS ACIMA 
DE R$ 200 MILHÕES

Os grandes shopping centers 
de Natal já estão preparados para 
a retomada das atividades pre-
senciais a partir desta terça-feira. 
Fechados há mais de três meses, 
os centros de compras usaram o 
período da pandemia para se or-
ganizar e atender diversas medi-
das de segurança sanitária.

O Midway Mall anunciou que 
vai instalar tapetes desinfetantes 
em todas as portas de acesso. 
Também serão distribuídos ao 
longo dos corredores dispensado-
res para álcool em gel. 

Nos banheiros, os secadores 
de mãos foram substituídos por 
toalhas de mão. 

O sistema de ar-condicionado 

Depois de movimentar no ano 
passado R$ 1,2 bilhão em vendas, as 
mais de 200 lojas do Midway Mall, 
o maior centro de compras do Rio 
Grande do Norte, reabrem nesta 
terça-feira com a fome de um urso 
após quatro meses de hibernação, 
mas com a alimentação racionada.

Para um negócio que vive de 
público e aglomerações, conten-
tar-se com apenas 30% da circula-
ção de antes, por força do decreto 
de distanciamento social, será 
um desa� o que os lojistas nunca 
enfrentaram – e que não sabem 
como terminará, caso as regras de 
distanciamento continuem por 
muito mais tempo.

Depois de negociarem a sus-
pensão da cobrança de alugueis, 
entre outras vantagens nesse pe-
ríodo excepcional, o presidente da 
associação que reúne os lojistas do 
Midway, Denerval Jr, faz um cálculo 
conservador de perdas dos lojistas 
nesses últimos quatro meses de fe-
chamento do shopping: R$ 200 mi-
lhões, no mínimo, até uma quantia 
que pode chegar a R$ 400 milhões.

“Faturamos no Black Friday e 
no Natal de 2019, mas em compen-
sação perdemos o Dia das Mães, 
dos Pais e dos Namorados com a 
pandemia”, lamenta.

Sem praça de alimentação 
ativa, já que só funcionarão os ser-
viços de retirada e delivery, é um 
mundo inteiramente novo para 
quem opera com alimentação no 
shopping, já que os custos dos lo-
jistas terão que se adequar à queda 
brutal de demanda de 70%.

terá pastilhas bactericidas, além 
de um equipamento de luz ultra-
violeta capaz de eliminar vírus e 
bactérias.

 Natal Shopping contratou 
contratação um serviço especia-
lizado em desinfecção. A limpe-
za será feita a cada três horas em 
todo o empreendimento, prin-
cipalmente nas áreas muito to-
cadas, como corrimãos, botões 
de elevadores, balcões e mesas, 
além dos banheiros, praças de 
alimentação e máquinas de au-
toatendimento.

Ao acessar os shoppings, lojis-
tas, colaboradores, fornecedores 
e também clientes deverão ainda 
usar máscaras e terão suas tempe-
raturas corporais aferidas por um 
termômetro digital infravermelho. 
Todos aqueles que registrarem 
mais de 37,8ºC seguirão os proto-
colos da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e não poderão aces-
sar o complexo de lojas.

O serviço de valet, empréstimo 
de carrinhos de bebê, cadeira de 
rodas, carregadores de celulares 
e bebedouros seguirão suspensos. 
Algumas áreas do shopping como 
fraldário, balcão de informações e 
alguns banheiros também estarão 
fechados. 

Para garantir o acesso à infor-
mação, o Serviço de Atendimento 
ao Cliente será digitalizado e rea-
lizado pelo Whatsapp ou telefone 
� xo, garantindo informação e se-
gurança.

O shopping segue com o ser-
viço de entregas por drive-thru, 
take away, Retire Aqui e outras 
ferramentas de vendas online, re-
sultado de parcerias com diferen-
tes marketplaces, como o B2W e 
ZapCommerce. 

A ideia é disponibilizar facili-
dade de compra, entrega e� caz e 
pagamento digital, com a con� an-
ça e e� ciência que os clientes já 
estão acostumados.

Denerval ainda não sabe o que 
isso resultou de demissões, mas é 
um número que a associação que 
ele representa deverá fechar em 
breve. “Ai teremos uma dimensão 
real do problema”, avalia.

Como shoppings são um mun-
do à parte no comércio, que atrai 
grande circulação de visitantes, 
a ideia de que setores não seriam 
atingidos ali pela pandemia, é falsa.

“Com exceção do hipermerca-
do, que funciona como um apêndi-
ce à parte da estrutura, tudo o mais 
que funciona no interior do sho-
pping, de lojas âncoras às menores 
e até as farmácias, cujo segmento 
não foi muito abalado, sofrerá com 
a obrigatoriedade de circulação re-
duzida a 30%”, diz Denerval Jr.     

A situação é tão grave que até 
as liquidações, tão comuns entre 
os lojistas o ano todo, está proibida 
para não causar aglomeração. Nes-
se caso, os espaços climatizados, 
que tantas vantagens oferecem aos 
lojistas por oferecerem aos consu-
midores um conforto a mais, nesse 
caso desaparece.

Com clientes a conta gotas e 
abarrotados de cuidados de bios-
segurança, resta aos empresários 
iniciarem timidamente a retoma-
da, diante da angustiante insegu-
rança de não saber quanto tempo 
vai durar a agonia.

No caso das lojas de roupas, 
que compõem pesadamente o 
mix de comércio do shopping, ex-
perimentar antes de comprar está 
proibido com o fechamento dos 
provadores.

Juntando com a praça de ali-
mentação deserta, só com clientes 
que se deem ao trabalho de reti-
rar comida e matar a saudade de 
caminhar pelos corretores do Mi-
dway, a visão não poderia ser mais 
deprimente.

Em todos os centros comerciais, como o Partage Norte Shopping, será obrigatório o uso de máscaras e os clientes terão temperatura aferida 

Natal Shopping contratou contratação um serviço especializado em desinfecção. A limpeza será feita a cada três horas durante todo o dia

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

balcões de informação, sanitários, áre-
as de descarte de lixo por, no mínimo, 
quatro vezes ao dia.

Os clientes só poderão circular de 
máscaras dentro do shopping. Além 
disso, em diversos locais, terão de ser 
dispostos equipamentos para disposi-
ção de álcool em gel.

Além dos shoppings, o novo decre-
to permite a reabertura dos bares e dos 
serviços de alimentação com espaço 
físico superior a trezentos metros qua-
drados. Os estabelecimentos poderão 
funcionar das 11h às 23h todos os dias 
da semana.

ABERTO
REGRAS QUE OS SHOPPINGS 
TERÃO DE CUMPRIR

1. Reforçar a importância da higiene pessoal 
aos colaboradores (lavagem de mãos e uso 
de álcool 70º INPM), além do uso protetivo de 
máscaras faciais (possibilidade de oferecer 
jogos de máscaras reutilizáveis para trocas 
diárias).

2. Funcionários devem manter entre si o 
distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro 
de distância

3. Disponibilizar pontos com dispensers de 
álcool 70º INPM.

4. Divulgar circular entre lojistas, com 
orientações para que implementem 
distanciamento social dentro dos 
estabelecimentos entre clientes e tomar 
medidas recomendadas para prevenção à 
COVID 19.

5. Liberar todos os funcionários com sintomas 
gripais e pertencentes aos grupos de risco, 
refazendo escalas, se necessário.

6. Fomentar e avaliar a continuidade de 
quem possa manter o trabalho em home 
office e prorrogar ou antecipar férias.

7. Distribuir regularmente álcool 70º INPM 
entre os colaboradores na administração. 
8. Priorizar a condução das reuniões por 
videoconferência.

9. Considerar a limitação de acessos, 
reduzindo o número de entradas, para melhor 
controle e fluxo, sem deixar de estar atento à 
possível aglomeração de pessoas.

10. Avaliar produtos e tecnologias para a 
higienização e desinfecção dos sapatos na 
entrada dos empreendimentos.

11. Desinfetar áreas públicas, interior e 

entrada dos empreendimentos.

11. Desinfetar áreas públicas, interior e 

painel de elevadores, corrimãos de escadas 
e escadas rolantes, balcões de informação, 
sanitários, áreas de descarte de lixo etc com 
mais frequência (mínimo de 4 vezes ao dia).

12. Aplicar comunicados de prevenção à 
COVID 19 em elevadores de carga e sociais.

13. Garantir a limpeza e desinfecção de 
escritórios da administração.

14. Manter distanciamento físico mínimo de 
1,5m (um metro e meio) entre cada cliente e/ 
ou funcionários em filas de estacionamento, 
bancos, lotéricas e caixas eletrônicos, entre 
outros, demarcando o chão com adesivos.

15. Delimitar mesas e bancos que podem 
ser usados, respeitando o distanciamento, 
inclusive em elevadores.

16. Respeitar a renovação de ar 
condicionado exigida pela legislação 
realizando a troca dos filtros de ar, no 
mínimo, uma vez por mês e usar pastilhas 
bactericidas nas bandejas, mantendo uma 
temperatura confortável.

17. Desativar todos os bebedouros.

18. Ter controle de quantidade de pessoas, 
respeitando as regras de saúde.

19. Manter diligência para o uso dos 
equipamentos eletrônicos handsfree e, onde 
não for possível, priorizar a utilização de 
papeleiras e álcool 70º INPM.

20. Manter as portas dos sanitários 
prioritariamente abertas para beneficiar a 
ventilação e reforçar a limpeza nas maçanetas 
e puxadores.

PROTOCOLOS DE ENTRADA 
NOS SHOPPINGS 

Entrada de clientes 
apenas com máscara;

Medição de temperatura 
antes da entrada;

Tapetes sanitários para desinfecção;

Demarcações para manter 
distância de 1,5 metro entre si;

Elevadores podem funcionar com 
uma quantidade limitada de pessoas;

Dispensadores com álcool 
em gel 70% em lugar visível;

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO EM  NATAL

Natal Shopping 
(todos os dias) 
12h às 20h

Midway Mall 
(todos os dias) 
12h às 20h

Partage Norte Shopping
(todos os dias) 
12h às 20h

Com exceção do 
hipermercado, que funciona 
como um apêndice à 
parte da estrutura, tudo 
o mais que funciona no 
interior do shopping, de 
lojas âncoras às menores 
e até as farmácias, cujo 
segmento não foi muito 
abalado, sofrerá com 
a obrigatoriedade de 
circulação reduzida a 30%”

“

DENERVAL JR.  
EMPRESÁRIO

Sistema de ar-condicionado do Midway Mall terá pastilhas bactericidas e luz ultravioleta

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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A pandemia da Covid-19 obrigou 
que a população permanecesse 
por mais tempo dentro de casa. 

A necessidade de isolamento social, 
principal arma de combate ao contá-
gio pelo novo coronavírus, no entanto, 
também gerou alguns contratempos 
aos humanos. O principal deles é a 
obesidade. Mais tempo em casa con-
tribui para um maior consumo de 
alimentos. Na esteira deste problema, 
o excesso de peso entre os animais de 
estimação também avançou. Com a 
presença mais constante dos tutores 
em casa, cães e gatos ganharam mais 
atenção, afeto e, acima de tudo, mais 
refeições por dia.

No entanto, segundo estudo da 
Universidade de São Paulo (USP), os 
quilos a mais têm potencial para re-
duzir em 15% a expectativa de vida de 
um cão, o que representa menos dois 
anos e um mês para raças com média 
de vida de 14 anos, por exemplo. Além 
disso, traz impactos negativos para a 
saúde como um todo, alimentando 
processos in� amatórios que atingem 
coração, fígado e articulações, entre 
outros órgãos. Veja dicas para evitar 
que a obesidade resulte em problemas 
graves aos pets:

VÁ AO VETERINÁRIO 
COM FREQUÊNCIA 

Converse com o veterinário sobre 
a melhor ração para o biotipo do seu 
animal. O peso correto vai variar de 
acordo com a raça e tamanho dele 
também. Existem muitos tipos de 
ração: light, diet, para animais com 
sobrepeso, obesos, castrados, � lhotes, 
com alergia, com problema renal e so-
mente o médico especialista vai poder 
de� nir com exatidão qual a melhor pa-
ra o seu peludinho.

Obesidade 
em cães e gatos
PETS | I Combinação de excesso na ingestão 
calórica e pouca atividade física pode acelerar processo 
de obesidade, o que é prejudicial para a saúde dos animais

DIVULGAÇÃO

PRINCIPAIS PROBLEMAS 
DA OBESIDADE:

Boca
Doença periodontal, marcada por mau hálito, é 
mais frequente em animais sem controle da dieta.

Articulações
Quilos extras sobrecarregam as juntas e levam à 
artrose.

Coração
Problemas cardiovasculares são bem mais 
frequentes em animais com sobrepeso.

Fígado
Mais comum é o aparecimento de uma inflamação 
que compromete esse órgão.

Estômago
Diversos tumores estão relacionados ao excesso 
de gordura no organismo animal.

Sistema urinário
Há maior risco de problemas ali, 
inclusive no controle da urina.

ESTIMULE SEU PET A SE EXERCITAR
Passeie com o cachorro ao menos 

duas vezes ao dia. Estimule o gato a 
correr atrás de bolinhas ou penas. Sem-
pre respeite a condição física do seu 
animal, não vá fazer uma caminhada 
de uma hora sabendo que ele só supor-
ta 30 minutos.

RESPEITE A QUANTIDADE 
DE RAÇÃO DIÁRIA

A ração é o alimento mais com-
pleto que existe para o animal, ele não 
precisa de outros tipos de alimentos 
para suprir suas necessidades. Eu sei 
que todo mundo adora dar um petisco, 
mas se atente as quantidades e na dú-
vida consulte o veterinário. Outra op-
ção para ajudar no controle de peso é 
fracionar a refeição, o pet precisa se ali-
mentar de duas a quatro vezes por dia. 
Os vilões da obesidade são os petiscos 
extras, por isso, a dica é não consumir 
alimentos na frente do bichinho.

NÃO OFEREÇA ALIMENTOS 
QUE PODEM PREJUDICAR A SAÚDE 
DOS ANIMAIS

Cães e gatos não precisam comer 
pão ou biscoitos. Não devem comer 
carboidratos. Nós precisamos dos 
nutrientes desses alimentos, eles não. 
Como já dissemos, a ração é completa 
em nutrientes, tem tudo o que eles pre-
cisam. Oferecendo a quantidade corre-
ta diária, não � carão com fome. Evitar 
petiscos em excesso, dando sempre 
prioridade aos naturais como frutas e 
legumes.
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A Secretaria de Educação de 
Natal (SME) ainda não definiu 
data para a retomada das au-

las presenciais para escolas e Centros 
Municipais de Ensino Infantil (Cmei). 
A pasta espera ter um panorama mais 
preciso a partir da segunda quinzena 
de agosto, após análise da evolução 
epidemiológica da Covid-19 na capital 
potiguar. 

Apesar de não ter data definida, a 
Secretaria de Educação descarta re-
tomar o calendário no próximo mês. 
Enquanto isso, a pasta já iniciou o pla-
nejamento das ações de prevenção e 
segurança para a retomada das aulas. 

“Muito embora não tenhamos 
ainda uma data prevista. Estamos 
dialogando com o comitê cientifico 
do município, que vem orientando as 
ações de enfrentamento [da Covid-19] 
pela prefeitura. Estamos trabalhando 
as ações de biossegurança, questões 
pedagógicas e de pessoal, bem como 
a aquisição de materiais que serão 
utilizados para o retorno. Estamos dia-
logando também com os gestores das 
unidades de ensino, que deram suges-
tões para a retomada. É preciso muita 
cautela, e o retorno precisa ser feito 
com muito cuidado”, disse Cristina Di-
niz, titular da pasta.

Ainda de acordo com ela, as aulas 
presenciais serão feitas de forma es-
calonada, com o retorno gradual das 
turmas, além da redução do número 
de alunos dentro das salas de aula.  

Atualmente, a rede municipal tem 
146 unidades de ensino (72 escolas de 
ensino fundamental e 74 centros de 
educação infantil). A estrutura atende 
58 mil alunos das redes de educação 
infantil, ensino fundamental e educa-
ção de jovens e adultos. Além disso, o 
município tem quatro mil professores.

Segundo Cristina Diniz, apesar de 
o Governo do Estado ter sinalizado 
o dia 17 de agosto como a possível de 
retorno das aulas presenciais, a rede 
municipal não vai acompanhar esta 
previsão de reabertura das salas de 
aula. “Talvez seja um equívoco sobre o 
retorno das aulas municipais em agos-
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Rede municipal não vai retomar 
aulas presenciais a partir de agosto
DISCUSSÃO | Rede municipal de educação iniciou planejamento das medidas biossanitárias para unidades 
de ensino da capital; Secretaria quer testar todos os professores antes de promover o retorno das aulas 

Rede municipal tem 146 unidades de ensino (72 escolas de ensino fundamental e 74 centros de educação infantil) e atende 58 mil alunos

Muito embora não tenhamos 
ainda uma data prevista. 
Estamos dialogando 
com o comitê cientifico 
do município, que vem 
orientando as ações de 
enfrentamento [da Covid-19] 
pela prefeitura. Estamos 
trabalhando as ações de 
biossegurança, questões 
pedagógicas e de pessoal, 
bem como a aquisição de 
materiais que serão utilizados 
para o retorno. Estamos 
dialogando também com 
os gestores das unidades 
de ensino, que deram 
sugestões para a retomada. 
É preciso muita cautela, e o 
retorno precisa ser feito com 
muito cuidado"

“

CRISTINA DINIZ
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

to”, ressaltou.
Um dos problemas enfrentados 

pela pasta, segundo Cristina Diniz, 
esta relacionado com as estruturas 
das unidades municipais de ensino. 
Enquanto, segundo ela, algumas esco-
las têm estruturas modernas, outras 
ainda carecem de reformas estruturais 
para garantir a segurança biossanitá-
ria para estudantes e os servidores da 
educação. “Temos realidades bem di-
ferentes. Alguns centros de ensino são 
de primeiro mundo, todos equipados 
com o que há de melhor, mas há outras 
unidades, como creches, que ainda es-
tão em casas alugadas”, detalhou.

Sobre o protocolo de retomada das 
aulas, a SME já definiu boa parte das 
ações que serão aplicadas nas unida-
des de ensino de Natal. “Antes do retor-
no, nós temos de fazer algumas ações. 
A primeira delas é a visita às unidades 
escolares, para saber quais delas preci-
sam de reforma. Precisamos também 
conversar com os pais para mostrar 
sobre a realidade da nova escola”, disse.

Entre as medidas definidas estão a 
redução do número de alunos em sala 
de aula, aumento da higienização das 
áreas internas, distribuir Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI) para 
toda a comunidade escolar, restrição 
de atividades coletivas e a desativação 
de bebedouros.

As turmas vão funcionar de forma 
escalonada, com alunos revezando a 
ida às escolas, para reduzir o número 
de pessoas dentro das salas de aulas. 
Estes espaços, por sinal, terão de fun-
cionar com ventilação natural.

Além disso, a perspectiva é de que 
os turnos de aula sejam reduzidos, 
para permitir que os funcionários 
possam desinfetar as escolas antes da 
chegada de novas turmas. O trabalho 
de limpeza teve auxílio da Marinha do 
Brasil, que capacitou os servidores das 
escolas com as técnicas de sanitização.  

A secretária municipal também 
espera promover a testagem em massa 
de todos os professores da rede muni-
cipal ainda em agosto. Para isso, segun-
do ele, será feito um planejamento com 
a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Para garantir maior segurança 
dos docentes, a Educação municipal 
vai promover concurso para contratar 
professores temporários. “Irão substi-
tuir os profissionais que se enquadra-
rem na classificação de risco”, disse.

A Secretaria Municipal de Educa-
ção também planeja iniciar ainda em 
agosto o programa de distribuição da 
alimentação para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino de Natal. A pasta 
está na fase interna da contratação, 
finalizando as especificações e quan-
titativos. A expectativa é de ainda na 
primeira quinzena de agosto seja dado 
início à distribuição para os 58 mil alu-
nos da Rede Municipal de Ensino.

LICENÇA AMBIENTAL

COMERCIAL ELOI CHAVES LTDA inscrita no CNPJ: 35.659.234/0001-20 torna público, conforme a 
Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 23/07/2020, através do Processo Administrativo 
Nº 20200448348, a Licença Simplificada de uma edificação de uso comercial, com área construída de 
aproximadamente 2.678,70m² em um terreno de 2.368,51m², situado na Avenida Almirante Alexandrino de Alencar, 
471, Alecrim – CEP 59.030-350- Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15070001/2020

A Prefeitura Municipal de Cerro Corá/RN, através da Comissão Permanente de Licitação do município, 
designada pela PORTARIA Nº 001/2020-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2020, nos termos da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, torna público para conhecimento de todos que realizará 
processo Licitatório “TOMADA DE PREÇOS 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
15070001/2020, que versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA E 
RESTAURAÇÃO DAS PRAÇAS TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO, ÔNIO CALDAS DE AMORIM E 
MARIA LUZIA GUIMARÃES” Os envelopes relativos aos documentos de habilitação e proposta de 
preços serão recebido até às 09h00min do dia 12 DE AGOSTO DE 2020, na Sala da CPL na sede da 
Prefeitura Mun. de Cerro Corá, sito a Praça Tomaz Pereira, 01 – Centro – Cerro Corá/RN. O edital e 
seus anexos estão à disposição do público, podendo ser retirado no endereço acima citado, ou ainda 
p o r  m e i o  d o  S i t e  O fi c i a l  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l ,  d i s p o n í v e l  n o  L i n k 
(https://cerrocora.rn.gov.br/informa.php). Esclarecimentos sobre esta Tomada de Preço serão 
prestados pela Comissão Permanente de Licitação, de Segunda a Sexta-Feira, das 07 às 13 horas, na 
sede da Prefeitura Mun. de Cerro Corá, no endereço acima mencionado, pelo telefone (0**84) 3488-
2478/2398/2409 e pelo e-mail: pref.cerrocora@gmail.com ou pelo Sitio Oficial do Município 
www.cerrocora.rn.gov.br.

Cerro Corá/RN, 27 de julho de 2020.
Flaviano Elis de Matos

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2020 – SIN
PROCESSO Nº 02210300.000087/2020-14

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, Lagoa 
Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará Licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para obra “EXECUÇÃO 
DE OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE 
CONVENÇÕES DE NATAL/RN”, a qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de  1993, com as alterações posteriores. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de 
Habilitação e Proposta de Preços dar-se-ão no dia 13 de agosto de 2020, às 10:00 (dez) horas, na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço acima. Diante dos 
acontecimentos em relação à Pandemia de COVID-19 que tem afetado o nosso Estado, evidenciando 
o estado de calamidade pública, estabelecido através do Decreto nº 29.534, de 19 de março de 2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado do RN - DOE/RN, a retira do Edital e seus anexos, poderá ser 
realizada presencialmente, devendo ser pré-agendada, ou solicitada através do E-mail: 
cplsinrn@gmail.com, das 8h às 14h horas de segunda a sexta feira, obedecendo os prazos legais. A 
sua aquisição será mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no 
Banco do Brasil (001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

Natal/RN, 24 de julho de 2020.
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 

RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS  
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise do Setor de Engenharia da empresa segunda colocada no certame licitatório: Tomada de Preços 
n° 004/2020, onde objetiva a Contratação de empresa especializada, para realizar a revitalização da iluminação e 
Pórtico na entrada da cidade de Rio do Fogo/RN, declaramos como vencedora a empresa : LT CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ 34.808.943/0001-67.   

Rio do Fogo/RN, 27 de julho de 2020. 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação  
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS  
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que após análise do Setor 
de Engenharia da empresa segunda colocada no certame licitatório: Tomada de Preços n° 005/2020, onde objetiva 
a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para realizar a reforma da Unidade Mista José 
Lucas Régis, no município de Rio do Fogo/RN, declaramos como vencedora a empresa : IM ENGENHARIA LTDA, 
inscrita no CNPJ 07.188.930/0001-60.   

Rio do Fogo/RN, 27 de julho de 2020. 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação   

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo de 20 (VINTE) dias 

O(A) Doutor(a) Arklenya X. S. S. Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. 
FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por esta Secretaria a Ação de Usucapião, processo de nº 0801341-
95.2012.8.20.0124, proposta por Marlene Maria de Lima Rodrigues e Raimundo Rodrigues Baracho, contra Domingos 
Praxedes Barreto e outros, tendo sido determinada a CITAÇÃO do(a) Sr(a). JOSÉ QUIRINO DA MOTA, atualmente residindo 
em lugar incerto e não sabido, para que o(a) mesmo(a) conteste a referida ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
revelia e confissão. IMÓVEIS USUCAPIENDOS: Terreno próprio, constituído pelos lotes 04 e 05 da quadra 12, situado na 
rua Juvenal Lamartine (antiga rua Projetada), lado par, integrante do loteamento denominado "Jardim Santos Reis", Rosa 
dos Ventos, Parnamirim/RN, medindo cada um 360,00m2 de superfície, com as seguintes características: lote 4 – distando 
12,00m da ura projetada 02, limitando-se ao Norte com a rua Juvenal Lamartine, com 12,00m, ao Sul com parte do lote 10, 
com 12,00m, ao Leste com o lote 5, com 30,00m, ao Oeste com o lote 3, com 30,00m; lote 5 – esquina com a rua Projetada 
02, limitando-se ao Norte com a rua Juvenal Lamartine, com 12,00m, ao Sul com parte do lote 10, com 12,00m, ao Leste com 
a rua Projetada 02, com 30,00m, ao Oeste com o lote 4, com 30,00m. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no 
prazo legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu, (_______) Edina Teresa Dantas, 
Auxiliar Técnico, digitei, e eu, (______) Edina Teresa Dantas, Diretor de Secretaria, conferi e subscrevo 

Parnamirim/RN, 10 de setembro de 2014. 
Arklenya X. S. S. Pereira - Juíza de Direito  

 

 



A Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos (Semsur)  iniciou 
as obras de revitalização da 

Praça Aristófanes Fernandes, conhe-
cida tradicionalmente como Praça das 
Flores. Situada no bairro de Petrópolis, 
Zona Leste da capital potiguar, o an-
tigo equipamento público está sendo 
demolido para ser totalmente recons-
truído e modernizado. A empresa 
executora da obra é a Avançar Cons-
truções e Incorporação. Já a previsão 
de entrega é de três meses. 

O objetivo da ação é trazer mais 
conforto, saúde e praticidade aos 
usuários da praça – que é uma das 
mais frequentadas da região Leste. A 
população ganhará um equipamento 
moderno com iluminação em LED, 
um novo piso e terá a recomposição 
do paisagismo. Para quem utiliza o 
ambiente como espaço de prática de 
atividades físicas diárias, a ação possi-
bilitará ganhos à saúde. 

A atividade comercial será pre-
servada. A Semsur demoliu as antigas 
construções e novos quiosques serão 
colocados na praça. Sendo estes mais 

modernos e funcionais. Para o secre-
tário Irapoã Nóbrega, a reconstrução e 
modernização da Praça das Flores vai 
oferecer mais conforto e qualidade de 
vida aos usuários.

“A Praça das Flores é um ambiente 
cultural. Não é incomum encontrar-
mos pessoas de várias regiões da ci-

dade e, até mesmo, de outras cidades. 
Essa reforma acontece justamente 
para suprir uma necessidade do local. 
Queremos deixar a praça ainda me-
lhor para todos. Queremos que cada 
frequentador se sinta bem e aproveite 
esse espaço em sua totalidade”, afir-
mou.

Geral12 | | TERÇA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2020

NEY DOUGLAS/AGORA RN

DADOS | Boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde Pública aponta que o Rio Grande do Norte 
ultrapassou a marca de 47.291 casos confirmados de infecções pela Covid-19; Há 22.901 pessoas curadas

O Rio Grande do Norte chegou a 
1.697 mortes pelo novo corona-
vírus desde o início da pande-

mia, segundo dados atualizados pela 
Secretaria do Estado de Saúde Pública 
(Sesap) nesta segunda-feira (27). 

O Estado também ultrapassou a 
marca de 47.291 casos confirmados de 
infecções pela Covid-19. Segundo a Se-
sap, ainda há outros 190 óbitos  estão 
investigação se foram causados pela 
doença viral.

Em relação ao último domingo 
(26), com 47.099 confirmados e 1.678 
mortes, o RN registrou aumento de 192 

casos registrados e 19 óbitos.
Além disso, o boletim epidemio-

lógico aponta para a ocorrência de 
58.224 casos suspeitos e 73.606 descar-
tados. O número de pacientes recupe-
rados atualmente é de 22.901.

O Brasil registrou 614 novas mor-
tes por covid-19 nas últimas 24 horas, 
elevando o total de óbitos pela doença 
a 87 618, segundo dados divulgados 
nesta segunda-feira pelo Ministério da 
Saúde.

De ontem para hoje, foram regis-
trados 23.284 novos casos de covid-19, 
elevando o número total de casos no 

País a 2.442.375. Desse total, 1.667.667 
(68,3%) correspondem aos recupera-
dos e 687.090 (28,1%) ainda em acom-
panhamento.

O dado do Ministério não significa 
que todas as mortes ocorreram nas 
últimas 24 horas. Os casos, no entan-
to, estavam em investigação e foram 
confirmados neste período. Há ainda 
cerca de 3.833 mortes em investigação.

O Estado de São Paulo contabiliza 
487.654 casos do novo coronavírus e 
21.676 mortes. O Ceará tem 162.429 
casos confirmados da doença e 7.509 
óbitos.

Em relação ao último domingo (26), com 47.099 confirmados e 1.678 mortes, o RN registrou aumento de 192 casos registrados e 19 óbitos

RN tem 1.697 mortes causadas pela 
Covid-19; Brasil passa das 87 mil

JOANA LIMA

Previsão de entrega da estrutura da nova praça Aristófanes Fernande é de três meses

Modernização da Praça das Flores 
é iniciada na Zona Leste de Natal

REFORMA

LIMPEZA

No intuito de colaborar com a 
saúde da população e combater o 
novo Coronavírus e as demais pra-
gas urbanas, a Prefeitura de Macaíba 
está realizando um intenso trabalho 
de dedetização e sanitização das 
unidades de saúde de sua rede mu-
nicipal. Na última sexta-feira (24), 
por exemplo, foi a vez do Centro de 
Saúde Luís Antônio Fonseca Santos, 
popularmente conhecido como 
“Posto da Maré, que teve todos os 
seus ambientes contemplados.

A dedetização é uma habitual 
ação preventiva de saúde pública fo-
cando-se na prevenção contra diver-

sas pragas urbanas como baratas, 
escorpiões, moscas, ratos e o mos-
quito Aedes aegypti,  transmissor de 
Dengue, Chikungunya e Zika vírus, 
e mais recentemente contra o vírus 
SARS-CoV-2, causador da pandemia 
da Covid-19.

Com esta relevante ação, a 
Prefeitura elimina vírus e pragas 
que podem transmitir doenças, 
garantindo espaços mais limpos, 
higienizados, favorecendo o bem-
-estar dos profissionais de saúde e 
da população em geral que precisa e 
procura pelos serviços de saúde na 
rede local.

PREFEITURA DE MACAÍBA PROMOVE A  DEDETIZAÇÃO 
DE UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE 

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

SETOR DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 040/2020, com 
o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO 
DE MÃO DE OBRA. A sessão pública dar-se-á no dia 06/08/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.
macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede 
do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 24/07/2020. 

Ilana Chiarelli de A. Albuquerque. 
Pregoeira/PMM.

PEDIDO DE LICENÇA  REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO -  LRO

CERAMICA LUCRECENSE MARCOS C R BATISTA EIRELI, CNPJ: 29.124.387/0001-70, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso 
na construção, exceto azulejos e pisos, localizada no Sítio Mutirão Cacimba da vaca, n° 01, Zona Rural, Lucrécia/
RN, CEP 59.805-000.

MARCOS CESAR RODRIGUES BATISTA
EMPRESÁRIA

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FAMOSA PECUÁRIA E PISCICULTURA LTDA., CNPJ 27.120.136/0002-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
(LS), com prazo de validade até o dia 20/07/2026, em favor da pecuária, localizada na Fazenda Famosa, Sítio 
Gravier, S/N, CEP 59.678-000, Zona Rural, Tibau/RN

Richard August Muller
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MIRAMAR DE SOUZA CARDOSO, CNPJ: 41.000.704/0001-41, torna público recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Instalação Nº 2018-122188/TEC/LI-0012, com validade até 22/07/2024, para um Posto de Revenda de Combustíveis 
líquidos, localizado a Rod RN 117 – KM 34, S/N, Centro, Governador Dix- Sept-Rosado/RN, CEP: 59.790-000.

MIRAMAR DE SOUZA CARDOSO 
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

M. S. SILVA - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS, CNPJ:  12.034.584/0001-03 torna público que Recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 25/07/2026 em favor do empreendimento com a atividade de 
TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, Localizado na RUA JOAQUIM DE GÓIS 2011, CENTRO CEP: 59.575-
000 no município de EXTREMOZ/RN.

MAGNUM SUEL SILVA  
Titular

  CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

VILA PIAUÍ 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 30.311.116/0001-02, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
de Operação, com prazo de validade até 22 de julho de 2026, em favor do empreendimento Parque Eólico Vila Piauí 
II, localizado na Zona Rural do Município de Serra do Mel/RN.

EDGAR CORROCHANO 
DIRETOR PRESIDENTE 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMERCIAL DE PETRÓLEO CABUGI LTDA, CNPJ: 03.202.654/0001-96, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a concessão da 
Renovação da Licença de Operação nº 2013-060113/TEC/RLO- 0986, com validade até 17/07/2026, para um 
Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos e GNV, localizado a Rod BR 304 – km 118,8, S/N, Zona Rural, CEP: 
59.513-000, Itajá/RN.

PETRÔNIO HEMETERIO DE FREITAS 
REPRESENTANTE LEGAL
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AUDIOVISUAL  | Festival de curtas-metragens promove lazer e arte 
para os caicoenses desde 2018. Neste ano, a edição do Curta 
Caicó será online, entre 8 e 16 de agosto, com mostras e oficinas 

AUDIOVISUAL  | Festival de curtas-metragens promove lazer e arte 

PRODUÇÃO E 
IDENTIDADE CULTURAL 
NO SERIDÓ POTIGUAR

NATHALLYA MACEDO

Um caicoense ciné� lo, tão 
apaixonado pelo cinema 
quanto pela própria cidade. 

Raildon Lucena teve a ideia de criar 
um festival para promover as obras 
audiovisuais entre os amantes da 
sétima arte em 2017, depois de en-
trar em contato com vários artistas 
e produtores. “Conhecia os grandes 
festivais, como o de Gramado (RS). 
Mas percebi que faltava algo voltado 
para � lmes aqui na região, já que não 
temos salas de cinema”, a� rmou. 

Um ano depois, o sonho se tor-
nou realidade e a primeira edição do 
Curta Caicó foi realizada no Centro 
Cultural Adjuto Dias. “Foram mais de 
400 inscrições de trabalhos e houve 
uma participação popular signi� ca-
tiva durante os dias de festival. Além 
da exibição de curtas-metragens, nós 
também oferecemos o� cinas relacio-
nadas ao cinema para a população 
mais carente”.  

O festival já é compromisso 
consolidado entre o cenário inde-
pendente. “Admitimos vídeos de 
todo o Brasil e sempre temos uma 
programação diversi� cada. Nas duas 
primeiras edições, que foram presen-
ciais, recebemos cineastas de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e 
Paraíba, além de representantes lo-
cais, como Titina Medeiros”, contou 
Raildon.  

Pela pandemia da Covid-19, o 
Curta Caicó foi remarcado para o 
período entre 8 e 16 de agosto, sendo 
realizado de maneira online para evi-
tar aglomerações. “Quando o festival 
acontecia no Adjuto Dias, muitos 
ambulantes e artesãos trabalhavam 
na frente do centro – algo importan-
te, pois movimentava a economia 

criativa na cidade. Agora, teremos 
o obstáculo virtual para enfrentar, 
mas esperamos a adesão de todos”, 
relembrou o idealizador.  

Considerada resistência cultural, 
a mostra tem o objetivo de fomentar 
a produção audiovisual em todo o 
Rio Grande do Norte, como uma ja-
nela de exibição em pleno semiárido 
potiguar. “Queremos motivar os pro-
� ssionais da área a produzir, incenti-
var os talentos, também desejamos 
que os caicoenses aproveitem mo-
mentos de lazer, mas com bagagem 
histórica e artística”, assegurou Rail-
don, que pretende ajudar a resgatar e 
a manter a identidade de Caicó. 

Para tanto, o filme que será exibi-
do na abertura do festival é o “Boi de 
Prata”, clássico gravado em Caicó na 
década de 1970, feito por Augusto Ri-
beiro Jr. com uma abordagem sobre os 
significados do sertão nordestino, em 
relação ao folclore, paisagem e popula-
ção. “Além disso, teremos 10 categorias 
de curtas, entre nacionais, nordestinos, 
potiguares e seridoenses”, revelou Rail-
don. A programação completa deve ser 
divulgada no dia 30 de julho nas redes 
sociais (@curtacaico). 

O Curta Caicó conta com o apoio 
do Centro Técnico Audiovisual, através 
do prêmio CTAv, que corresponde ao 
serviço de mixagem de 20 horas da 
Mostra Potiguar. O diretor e idealizador 
Raildon Lucena, através da Referência 
Comunicação, promove eventos cultu-
rais na cidade do Seridó há anos.  

Também conta com o patrocínio 
do Governo do Estado, Fundação 
José Augusto, Programa Cultural 
Câmara Cascudo, Eletrocenter, Ren-
de Gás, Slup. Apoio do Sesc, Sebrae, 
Morada da Paz, Inplarn, Replac e 
Místika, Elo Company, Prefeitura de 
Caicó, IFRN e UERN.
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AGORA SIM 
O procurador da República 

e ex-membro de comissão do 
MPF no combate à Covid-19 no 
RN Fernando Rocha declarou 
ontem em seu Twitter que “agora 
é seguro a abertura gradual da 
economia no RN”. “Sim, seguindo as 
recomendações da ciência”, disse ele.  

ORGULHO 
Segundo o procurador, o 

potiguar deve se orgulhar do 
trabalho realizado pela equipe 
estadual de combate à pandemia do 
novo coronavírus, incluindo Sesap, 
MPF, MPE, MPT, LAIS e Metrópole 
Digital. “O caso do enfrentamento 
do COVID-19 (sic) no RN é 
revolucionário. Graças ao trabalho 
de muita gente do bem e dedicada”, 
escreveu.  

MODELO 
Fernando Rocha comemorava 

os seguintes números: 65% de 
leitos críticos ocupados no RN e 
103 leitos de UTI-Covid disponíveis 
no SUS. “Apenas uma pessoa na 
� la Isso é uma grande conquista 
do RN. Somos modelo para o País”, 
a� rmou.  

PRECIPITADO 
O Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), órgão do 
Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, lançou 
nota criticando a volta às aulas 
nas escolas públicas em privadas, 
a� rmando ser “temerário” o retorno 
às atividades presenciais. 

DADOS 
O principal motivo para o 

posicionamento do conselho é que 
a medida está sendo anunciada em 
um momento em que os “dados 
disponibilizados nos relatórios 
o� ciais do Ministério da Saúde e 
Secretarias de Saúde evidenciam 
que a taxa de contaminação 
pelo novo coronavírus está em 
crescimento”. 

 PREOCUPAÇÃO 
“A maioria das escolas não 

dispõe de pro� ssionais da área da 
saúde, que incluem serviço social 
e psicologia, além do atendimento 
básico, para promover ações desta 
dimensão”, diz a nota assinada 
pela presidente do Conanda, Iolete 
Ribeiro da Silva. 

INFORMAR É PRECISO 
A deputada estadual Cristiane 

Dantas (Solidariedade) apresentou 
requerimento na Assembleia 
Legislativa solicitando ao governo 
que seja distribuído um folder 
informativo com orientações sobre 
a Lei Maria da Penha e sobre os 
serviços dos órgãos de segurança 
para denúncias de violência 
doméstica contra a mulher, durante 
todo o mês de agosto de 2020.  

BOA IDEIA 
A ideia da deputada é que esse 

material seja entregue junto aos kits 
de merenda escolar enviados aos 
alunos e às escolas da Rede Estadual 
de ensino, quando forem retomadas 
as aulas presenciais. 

MÁSCARA DOS SONHOS 
Uma máscara que mata novo 

coronavírus foi desenvolvida 
em Portugal. “O equipamento 
inativa até 99% do SARS-CoV-2, 
causador da Covid-19, e mantém 
características mesmo depois de 50 
lavagens, diz estudo que comprovou 
a e� cácia”, diz a imprensa. A 
máscara, chamada MOxATech, 
conta com um revestimento que 
neutraliza o vírus no momento do 
contato. 

PIX  
“No dia 16 de novembro, uma 

novidade do Banco Central vai 
chacoalhar o mercado e impactar 
a forma com que os clientes 
de bancos e � ntechs fazem 
transferências e compras”. A notícia 
no canal e-investidor, no Estadão, 
diz respeito ao “PIX”, novo “serviço 
instantâneo de pagamentos”, que 
vai permitir que os brasileiros 
enviem e recebam recursos em 
questão de segundos e com custo 
zero. 

 MUDANÇA RADICAL 
Atualmente, as transferências de 

dinheiro ocorrem via Transferência 
Eletrônica Disponível (TED), ou 
DOC, que envolvem custos e são 
limitadas quanto a dias e horários. 
“Já com o PIX, os clientes poderão 
fazer transações imediatas em 
qualquer horário ou dia da semana”, 
diz o e-investidor. 

DIVÓRCIO 
A notícia que mexeu com 

Brasília nesta segunda foi o 
desembarque do DEM e do MDB 
do chamado Centrão. Os dois 
partidos ainda o� cializaram “rumo 
antagônico na Câmara”. “‘Divórcio’ 
indica mudanças na forma como 
bancadas vão se posicionar em 
votações futuras, como na reforma 
tributária e na sucessão de Maia, 
em 2021”, informou a imprensa 
nacional.

DANIELAFREIREDANIELA

Apresentadora Juliana Celli no 
comando das lives de música que
já viraram tradição na Band Natal

Ex-senador Garibaldi Alves Filho e a 
esposa Denise comemorando o Dia dos 
Avós corujando os netos herdeiros do 
deputado Walter Alves

Deputado federal Rafael 
Motta aproveitou a folga 
do Congresso no fim de 
semana e foi até Goiás 
apreciar a natureza 
exuberante da região

RÁPIDAS
>>Afrouxamento do 

isolamento social levou ao 
aumento de casos de coronavírus 
em 11 estados brasileiros. 

Os especialistas criticam 
falta de coordenação do governo 
federal, o que teria contribuido 
para recorde da média diária de 
óbitos. 

>>O Itamaraty intercedeu para 
agilizar a entrada de Weintraub 
nos EUA. O Ministério das Relações 
Exteriores pediu visto para 

tem efeitos colaterais graves. Saiu 
do tratamento inchado. As fotos 
mostram. Cloroquina e vermífugo 
não incham. Jornalistas podem 
dizer o que for. É cientista que 
entende desse bordado”. Do 
escritor, palestrante e colunista 
Pedro Doria.

>> O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou lei que amplia até o 
fim do ano a validade de receitas 
médicas e odontológicas de 
remédios de uso contínuo.

passaporte diplomático no dia 
em que o ex-titular da Educação 
anunciou a saída. Informação da 
Folha de S.Paulo. 

>>O patrimônio líquido de 
bilionários brasileiros cresceu 
US$ 34 bilhões na pandemia, diz 
levantamento da Oxfam. 

>>“O presidente Jair Bolsonaro 
foi acompanhado o tempo todo 
por um cardiologista. Cloroquina 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje sim, as estrelas vão conspirar a seu favor e só vai 
rolar aspecto positivo no céu. Você tem mais é que 
aproveitar esse clima perfeito sem defeitos para batalhar 
por tudo o que deseja, pois são grandes as chances de 
sucesso. 

Aproveite as fartas energias positivas que fl uem do céu 
para ampliar seus ganhos, colocar em circulação projetos 
paralisados e fazer andar o que estiver estagnado. A Lua 
brilha em sua Casa da Fortuna e troca likes com Mercúrio, 
Júpiter, Plutão e Netuno.

Um dia inspirado, cheio de boas energias e grandes 
promessas para o seu signo! O recado é da Lua, que 
sorri para Mercúrio, Júpiter, Netuno e Plutão, abrindo 
e iluminando os seus caminhos na vida pessoal e 
profi ssional. 

A Lua segue toda linda em seu signo e hoje só faz 
aspectos positivos com os astros, dando sinal verde para 
você alcançar vitórias e curtir muitas alegrias. Em paz com 
Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, ela realça as principais 
qualidades do seu signo e promete uma terça-feira.

Sua percepção está aguçadíssima e você pode confi ar 
em seus instintos para resolver o qualquer assunto. Seus 
interesses serão blindados pelos astros e há sinal de um 
dia produtivo em todos os setores da sua vida. A Lua fi ca 
em sintonia com Mercúrio logo cedo.

Ontem o bicho pegou, mas hoje as estrelas vão 
conspirar a seu favor. A Lua segue em seu inferno astral, 
mas faz uma porção de aspectos benéfi cos e será uma 
grande aliada, ajudando seu signo a ser bem-sucedido 
em tudo o que fi zer. 

Aquele dia dos sonhos e feito sob medida para o seu 
signo chegou! É pra glorifi car de pé, viu?! O céu está 
lotado de aspectos positivos e essa terça tem tudo para 
ser especial, trazendo facilidades, sorte em dobro e 
excelentes oportunidades para você. 

Hoje o céu está forrado de aspectos positivos e você tem 
mais é que aproveitar as vibes generosas dos astros para 
realizar suas esperanças. A Lua troca likes com Mercúrio, 
Júpiter, Plutão e Netuno, indicando um dia perfeito sem 
defeitos para colocar seus planos em ação.

A Lua fi ca de boas com uma porção de astros, ilumina 
seu lar, suas relações pessoais e garante que o momento 
é ideal para você batalhar por seus propósitos, 
sobretudo no trabalho. É hora de pegar fi rme em suas 
atividades, traçar novas metas.

A Lua brilha intensamente no ponto mais alto do seu 
Horóscopo e hoje só manda vibes positivas do céu, 
dando carta branca para você alcançar suas metas e 
realizar suas ambições. Em paz com Mercúrio, Júpiter, 
Plutão e Netuno, ela revela um momento oportuno.

Júpiter segue fi rme em sua Casa da Conquista e forma 
um aspecto especial com Netuno, garantindo que a 
sorte vai soprar em sua direção. Sua criatividade, fé e 
confi ança interior se fortalecem, abrindo as portas para 
conseguir tudo o que deseja. 

Os astros trazem outros ventos, bem mais prósperos, 
nesta terça e revelam que seus horizontes vão se abrir. 
A Lua escorpiana sorri para Mercúrio, Júpiter, Plutão e 
Netuno, indicando que boas notícias devem chegar e 
novidades estimulantes vão marcar presença em sua vida.

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)

Esforço das TVs em reativar suas
produções merece reconhecimento

Mesmo com di� culdades e 
diante de tantos impedimentos, 
as principais TVs, observando 
cuidados que são necessários, têm 
procurado ativar os seus núcleos 
de produção. Vale reconhecer este 
esforço.

No SBT, de algum tempo, 
Celso Portiolli e Eliana estão 
com programas inéditos, assim 
como seguem os trabalhos das 

novas temporadas do “Fábrica 
de Casamentos”, no ar, e “Bake 
O� ”, em agosto. Globo, além do 
“Encontro”, “Bial”, “Caldeirão” 
e séries remotas, entre outros 
movimentos, se ensaia o retorno 
das novelas.

Da mesma forma a Record, 
que prepara a volta de “Amor Sem 
Igual”, já tem no ar “Top Chef ” e 
“A Hora do Faro”, além do reality 

“Game of Clones” para estrear 
ainda este ano, com apresentação 
de Sabrina Sato.E, por último, a 
Band com seu novo programa 
das manhãs, da Mariana Godoy, 
anunciado para semana que vem. 
O título, a partir de seis sugestões, 
será escolhido pelo público.

Importante esse esforço em 
querer fazer, ainda que em um 
momento tão adverso.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

CENOGRAFIA
O cenário da live do Leonardo e 

Raça Negra está sendo construído 
no parque aquático do SBT, 
inclusive com uma luz muito 
especial. 

Vai ao ar na sexta-feira, dentro 
do “Programa do Ratinho”, às 
22h15.

ESQUEMA ARMADO
A Globo já tem um plano de 

trabalho armado para o lançamento 
da ex-BBB, Rafaella Kalimann, agora 
sua contratada. 

Por enquanto, remotamente, 
duas horas de aulas diárias de 
interpretação. Na sequência, 
atendimento fonoaudiológico e 
aulas de inglês. 

PRÊMIOS
Além da Rede TV!, a Band 

também já está com o seu programa 
de prêmios no ar, “Juntos na 
Virada”, com entradas nos breaks e 
exibição prometida até outubro. 

Apresentação do ator Gelson 
Vira.

ALTERAÇÃO
Informação no SBT dá conta que 

Celso Portiolli vai trocar a locação 
de Brusque, em Santa Catarina, 
por Campinas, em São Paulo para 
a gravação da próxima edição do 
quadro “Comprar É Bom, Levar É 
Melhor”. 

Trabalhos no início de agosto. 
O� cialmente, a emissora diz que o 
assunto está “em análise”.

DIFICULDADE
A equipe do “Uma Vida, Um 

Sonho”, reality de futebol previsto 
para estrear no SBT em outubro, tem 
encontrado sérias di� culdades para 
gravar depoimentos dos familiares 
dos 22 garotos participantes. A 
pandemia tem complicado esses 
contatos e os deslocamentos.

ENSAIO
“Roda a Roda”, da Rebeca 

Abravanel, deve voltar a gravar 
programas inéditos muito em breve. 
Só que virtualmente, ainda longe dos 
estúdios. 

Os testes estão sendo feitos.

STREAMING
“O Segredo de Davi”, fi lme com 
João Côrtes, Nicolas Prattes, 
Neusa Maria Faro, Eucir de Souza, 
entre outros, está sendo negociado 
com serviços de streaming norte-
americanos.
A ideia é que a estreia desse 
suspense, do roteirista e diretor 
Diego Freitas, aconteça até 
outubro.

Paloma Tocci, domingo, 
apresentou o “Band Esporte 
Clube”...Ontem, segunda, 

BandNewsTV, “Jornal da Band” 
e “Largados e Pelados”...E tudo 
pelo mesmo salário. Ou até um 

pouquinho menos. Aliás, se ainda 
faltava alguém, agora não falta 
mais...Thaís Freitas, da rádio 

Bandeirantes, também estreou na 
BandNewsTV...Agora já estão no 
ar todos os chefes de jornalismo da 
Band, casos de Andressa Guaraná, 

Sheila Magalhães, Marcelo 
D´Angelo e a Thays.As novelas 
“Torre de Babel”, “Fera Radical” 
e “A Indomada” já são anunciadas 
para agosto no Globoplay.Glória 

Perez tem dito e repetido que já 
está com todo o elenco escalado 
da sua próxima novela na Globo.
Com uma programação cheia de 
enganos e sem maiores atrativos, o 
canal Multishow atravessa uma das 

suas piores fases. Band espera 
resolver toda a parte comercial 
para depois anunciar o próximo 

“O Aprendiz”.

DIVULGAÇÃO
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Alberi (Dir.) e Pelé, ainda jogador do Santos, em partida válida pelo Brasileiro de 1972

DIVULGAÇÃO/ABC

REPRODUÇÃO

Por onde 
anda Alberi, 
o “Deus dos 
alvinegros”? 

FUTEBOL |  Único atleta que conquistou o prêmio Bola de Prata enquanto jogava por um clube potiguar, Alberi conquistou títulos atuando pelos três 
maiores clubes do RN: ABC, América e Alecrim. Aposentado, ele hoje mora no conjunto Morro Branco, em Nova Descoberta, na zona Sul de Natal 

ANDRÉ SAMORA E JUNIOR LINS

Ídolo do futebol potiguar, Alberi 
Ferreira de Matos, de 75 anos, 
tem seu nome gravado não só na 

história do futebol Norte-Riogran-
dense, como também no Centro de 
Treinamento do ABC. Único atleta 
que conquistou o prêmio Bola de 
Prata enquanto jogava por um clu-
be potiguar, o “Deus dos alvinegros” 
conquistou títulos atuando pelos três 
maiores clubes do estado: ABC, Amé-
rica e Alecrim. 

Natural de Recife, capital de Per-
nambuco, Alberi iniciou sua carreira 
no Santa Cruz (PE) e pouco tempo 
depois chegou a Natal para jogar pelo 
ABC. No time alvinegro foi vencedor 
de quatro estaduais, estes nos anos de 
1970, 1971, 1972 e 1973. 

Apesar do sucesso regional, a 
competição de maior destaque de 
Alberi foi o Campeonato Brasileiro de 
1972. Na década de 70, só existia a pri-
meira divisão do campeonato nacio-
nal. Por isso, o ABC se classi� cou para 
o Brasileirão de 1972 após conquistar 
o Estadual do mesmo ano.  

Mesmo concluindo a competição 
no 24º lugar, o time conseguiu bater de 
frente com os melhores times do país, 
incluindo uma vitória contra o segun-
do colocado, na ocasião, o Botafogo 
(RJ), e um empate com o campeão da-
quela edição, o Palmeiras (SP). 

Naquele campeonato, uma par-
tida “parou” Natal. Santos e ABC co-
locaram mais de 50 mil torcedores 
no antigo estádio Castelão, como era 
chamado o Machadão na época. O 
público compareceu em grande nú-

mero para acompanhar o confronto 
entre Pelé, o Rei do Futebol, e Alberi, 
o Deus dos alvinegros. 

“Joguei muito naquele dia. Depois 
do jogo, Pelé tirou uma foto comigo 

e me deu parabéns pela minha atua-
ção” relembrou Alberi. 

O ABC de Alberi até aguentou a 
pressão no primeiro tempo, mas o 
clube paulista fez dois gols na segun-
da etapa e venceu a partida. 

Com suas atuações de destaque 
no alvinegro potiguar, o atacante cha-
mou a atenção do Brasil inteiro e foi 
contemplado na maior premiação es-
portiva da época, a seleção da Revista 
Placar. Outro potiguar presente no 
prêmio, Marinho Chagas, na época la-
teral-esquerdo do Botafogo, também 
foi premiado. Jogando no Rio Grande 
do Norte, apenas Alberi venceu a Bola 
de Prata.  

“Esse prêmio representa minha 
carreira. Sinto que essa conquista não 
é só minha, é de todos os potiguares, 
foi um troféu para o RN”, comentou 
com orgulho o ex-atleta. 

PROPOSTAS  

Após sua participação de destaque no 
Campeonato Brasileiro, Alberi recebeu uma 
proposta para defender o Fluminense (RJ). 
Segundo o ídolo, ele recusou o tricolor por 
ter sido bem acolhido pelo torcedor potiguar 
e se sentir bem em Natal. 
“Natal me acolheu tão bem e por isso optei 
por ficar aqui. Eu ganhava 1.800 cruzeiros 

e o presidente do Fluminense me ofereceu 
15 mil por mês. Eu não saí porque quis ficar 
onde me sinto bem”, contou ao Agora RN. 
O adeus do atacante ao ABC só aconteceu 
em 1974. 
O craque seguiu para o Rio Negro (AM), 
Sergipe (SE) e voltou para o RN só em 
1977, mas eu retorno para o estado não foi 
tão agradável para o torcedor abecedista. 
Na ocasião, Alberi foi anunciado como 
reforço do rival, o América de Natal. 

BATALHA DO CASTELÃO 

Naquele ano, o ex-jogador conquistou o 
título estadual pelo clube alvirrubro, em 
uma final marcada para a história do futebol 
potiguar, não pelo reencontro do craque 
com o ex-clube, mas também pela famosa 
“Batalha do Castelão”, em que todos os 
jogadores das duas equipes foram expulsos 

após uma briga generalizada. 
Na confusão, Alberi teria dado um chute na 
orelha do zagueiro do ABC, Pradera, que o 
deixou sangrando. Um fato curioso é que o 
jogador do alvinegro era conhecido por ser 
“faixa preta” e ameaçou agredir o atacante, 
caso o encontrasse na rua.  
Depois do alvirrubro, o craque jogou pelo 
Baraúnas, Campinense (PB), Alecrim e 
Icasa (CE).  

FIM DA CARREIRA 

Em 1981, o atacante voltou para o ABC. 
Nessa segunda passagem, conquistou o 
estadual de 1983, o sexto da sua carreira. 
Três anos depois, em 1984, Alberi decidiu 
pendurar suas chuteiras, tendo marcado 
283 gols como profissional. Até hoje, é 
considerado o maior jogador da história do 
ABC.   
Seu apego por Natal não teve fim junto da 

sua carreira. Alberi ainda mora no conjunto 
Morro Branco, no bairro de Nova Descoberta, 
zona Sul. O craque teve nove filhos. Em 
2012, a vida de Alberi foi parar nas telas dos 
cinemas. O documentário “Alberi, o craque 
alvinegro” foi produzido por estudantes de 
Cinema da Universidade Potiguar. 
Segundo o ídolo, neste momento de 
pandemia do novo coronavírus, há uma 
grande preocupação com sua saúde, devido 
ser diabético e pela sua idade, mas está 
sendo muito bem cuidado. 

Joguei muito naquele dia 
[29 de novembro de 1972]. 
Depois do jogo, Pelé [no 
Santos] tirou uma foto 
comigo e me deu parabéns 
pela minha atuação”

“
ALBERI
EX- JOGADOR DO ABC


