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GOVERNO E PREFEITURAS DECIDEM 
REFORÇAR FISCALIZAÇÃO NAS PRAIAS
CORONAVÍRUS. 11 | Governadora 
Fátima Bezerra reuniu-se com 
representantes de 22 municípios 
litorâneos nesta terça-feira. 

Ficou definido que, a partir da 
próxima quinta-feira (23), haverá 
equipes integradas das forças de 
segurança públicas nos acessos 

e nas praias de toda a extensão 
litorânea potiguar, de Baía 
Formosa a Tibau.
Em Natal, novo decreto do 

prefeito Álvaro Dias autoriza até 
o fechamento de ruas e avenidas 
que dão acesso às praias, como 
forma de dificultar a formação 

de aglomerações, como as 
que ocorreram no último fim de 
semana na Praia de Ponta Negra, 
na Zona Sul da cidade

DE NOVO, DEPUTADOS NÃO 
COMPARECEM E IMPEDEM 
VOTAÇÃO DA REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA NA ALRN

PROPORCIONALMENTE, 
RN É O 3º ESTADO DO PAÍS 
COM MAIS LEITOS PARA 
TRATAR CORONAVÍRUS

CAIXA ECONÔMICA 
BLOQUEIA CONTAS DA 
POUPANÇA SOCIAL POR 
SUSPEITA DE FRAUDES

IMÓVEL FINANCIADO 
PODERÁ SER USADO 
COMO GARANTIA DE
NOVO EMPRÉSTIMO

COPA DO NORDESTE: EM VOLTA AOS GRAMADOS, 
AMÉRICA-RN SAI NA FRENTE, MAS LEVA VIRADA

ÚLTIMA ETAPA DA REVISÃO 
DO PLANO DIRETOR ANTES 
DA CÂMARA É MARCADA 
PARA O MÊS DE AGOSTO

APOSENTADORIA. 3 | Hoje será a quarta 
tentativa de votação. Nesta terça (21), 
a proposta entrou novamente na pauta 
de votação, mas não chegou a ser 
analisada por falta de quórum. Só 12 
deputados registraram presença

PANDEMIA. 7 | Dados da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que 
o Rio Grande do Norte tem um total 
de 1,2 leitos de UTI para cada 10 mil 
habitantes, ficando atrás do Espírito 
Santo (1,5) e de Pernambuco (1,3)

IRREGULARIDADES. 7 | Presidente do 
banco, Pedro Guimarães, confirmou 
o bloqueio de diversas contas da 
poupança digital, movimentadas para 
o crédito do Auxílio Emergencial; 
beneficiários terão de procurar agências

FACILIDADE. 12 | Medida é mais uma 
tentativa promovida pelo Conselho 
Monetário Nacional para permitir 
o aumento potencial no acesso de 
brasileiros ao crédito durante a crise 
causada pela Covid-19

FUTEBOL. 16 | Já eliminada da competição, equipe potiguar apenas cumpriu tabela. 
Com dois gols de Wellington Paulista e um de Ederson, Fortaleza venceu a equipe 
potiguar por 3 a 1 e se garantiu na próxima fase como primeiro lugar de seu grupo

MEIO AMBIENTE. 6 | Será o momento em 
que os delegados eleitos decidirão qual 
projeto será enviado para análise dos 
vereadores. Pré-projeto permite prédios 
de até 140 metros de altura e acaba com 
área não edificante de Ponta Negra

REFORMA TRIBUTÁRIA 
DO GOVERNO CHEGA 
AO CONGRESSO

CÂMARA APROVA PEC 
QUE TORNA FUNDEB 
PERMANENTE

IMPOSTOS. 3 | Proposta inicial, 
entregue por ministro Paulo 
Guedes (Economia), trata apenas 
da unificação de PIS e Cofins

EDUCAÇÃO. 3 | Fundo, composto 
por impostos estaduais, municipais 
e federais, teria a previsão de 
acabar ainda neste ano

JOÃO GILBERTO / ALRN

NÉLTER CHAMA REFORMA 
DE “PEC DA MORTE” E 
CONFIRMA VOTO CONTRA

 ALEX VIANA

JOÃO GILBERTO / ALRN

NÉLTER CHAMA REFORMA 
DE “PEC DA MORTE” E 
CONFIRMA VOTO CONTRA
ENTREVISTA. 5 | Na avaliação do 
deputado estadual, proposta do 
governo estadual para a nova 
previdência penaliza servidores

CULTURA. 13 | Estudante cria projeto para
marcar a história da cidade, relembrar
costumes e contar novas histórias

DE NOVA 
CRUZ, 
COM 
ORGULHO

PEDRO FRANÇA / SENADO

Wellington Paulista comemora um dos gols na noite de ontem; Fortaleza pode pegar o ABC



Novamente, a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte tenta votar nesta quarta-
feira a proposta de reforma 
da previdência estadual, 
impossibilitada até aqui por uma 
renitente falta de quórum.

A portaria do Ministério da 
Economia sobre essa questão é 
clara: estabelece que estados e 
municípios atualizem suas regras 
de aposentadoria e pensão até o 
dia 31 de julho impreterivelmente, 
sob pena de perderem verbas 
federais.

A oposição de alguns 
deputados à proposta do governo 
Fátima Bezerra não mudou nos 
últimos meses, desde que ela foi 
encaminhada pela primeira vez em 
fevereiro à Assembleia.

O que mudou, infelizmente, 
foi o mundo com a pandemia do 
coronavírus.

Esses parlamentares protestam 
contra a votação remota e 
defendem que o texto só seja 
apreciado quando a Casa retomar 
as sessões presenciais, em agosto, 
o que de� nitivamente não casa 
como prazo � nal estipulado pelo 
Ministério da Economia.

Não se trata de uma desculpa 
aceitável, já que assim vem 
acontecendo na Câmara e no 
Senado, onde as decisões afetam 
o funcionamento de todo o País, 
com rapidez raramente vista em 
tempos normais.

Nesse jogo de perde-perde, 
a impressão é que se alguns 
deputados teimam em se manter 
nessa posição estão � ertando 
com a um prejuízo de proporções 
descomunais para o RN.

E o que não parece bom pode 
piorar muito se o Estado dobrar 
uma aposta insensata junto ao 
atual governo federal.

A� nal, no mundo das escolhas 
de So� a é sempre melhor perder os 
anéis a privar-se dos dedos.

Se a proposta de Reforma da 
Previdência não é a melhor coisa 
para os servidores, diante da crise 
épica que vivemos, também está 
longe de ser a pior. E, além disso, 
garantirá a permanência do acesso 
do RN aos recursos tão necessários, 
numa época especialmente difícil 
das relações entre o governo 
federal e os estados.

É bom que essa questão seja 
paci� cada o mais rápido possível. 
As condições objetivas estão dadas 
e elas sussurram: o tempo está 
acabando.

É nesses momentos que a 
política deve ser deixada de lado.

Os estados brasileiros registraram uma perda 
média de 18% na arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS) no segundo trimestre de 2020, comparado a período equivalente do 
ano passado. O dado foi apresentado, nesta terça-feira (21), pelo presidente 
do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), Rafael Tajra 
Fonteles, que participou de uma audiência remota da comissão mista do 
Congrsso que acompanha as ações de combate à Covid-19. 

Os números mostram que a situação dos governos estaduais é bem 
heterogênea. Dos 27 entes federados, apenas Mato Grosso não registrou 
queda de arrecadação, conseguindo aumento de 4%. Houve estados que 
registraram perdas pequenas, como Mato Grosso do Sul (-3%) e Pará (-6%); 
mas houve também quem teve grande prejuízo, como Acre (-49%), Amapá 
(-47%) e Ceará (-28%). No Rio Grande do Norte, a perda foi de 19%.

O Comsefaz estima que as perdas continuem nos próximos meses, pois, 
mesmo com a reabertura gradual das atividades econômicas, os efeitos 
negativos da crise devem perdurar. 

“Desde março, o Comsefaz se antecipou ao que viria e fez um alerta ao 
governo federal sobre os impactos da crise sanitária nos entes, com quedas 
superiores a 20%. Mesmo com a retomada das atividades, os efeitos 
continuam, porque a crise não é só derivada do fechamento da economia, 
mas do comportamento dos agentes econômicos”, avaliou Rafael Fonteles, 
que também é secretário de Fazenda do Piauí.
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ICMS EM BAIXA

TUDO PELA REFORMA

RÁPIDAS
>> Hoje, 22 de julho, é Dia 

de Santa Maria Madalena e Dia 
Mundial do Cérebro.

>> Nesta data, em 2013 – há 7 
anos – o Papa Francisco chegava ao 
Brasil para a Jornada Mundial da 
Juventude, em sua primeira viagem 
internacional como pontífice.

>> A unidade móvel para 
exames gratuitos de mamografia 

Será no Facebook.
>> O Governo do RN promove 

hoje, às 19h, live sobre o impacto 
da Covid-19 nas comunidades 
quilombolas. No Facebook.

>> Terminam hoje as inscrições 
para o curso de cuidados clínicos 
da síndrome respiratória aguda 
grave. Detalhes na plataforma EaD 
da Escola de Governo do RN.

está estacionada na Unidade Básica 
de Passagem de Areia 2, localizada 
em Parnamirim, até sexta (24), das 
7h30 até 15h.

>> O Sicoob Nordeste 
transmite nesta quarta, às 15h, 
no seu Instagram, live sobre as 
contribuições do cooperativismo 
para uma sociedade mais próspera.

>> A Associação dos Surdos de 
Natal realiza hoje, às 15h, no seu 
Instagram, apresentação das lutas e 
conquistas da associação.

>> O Centro de Educação da 
UFRN organiza nesta quarta, às 
16h, debate sobre “Financiamento 
da educação e o Fundeb: 
Perspectivas na atual conjuntura”. 

Notas&Informes
INCOMPARÁVEL II

A alíquota de 22% seria 
aplicada a um número muito 
pequeno de servidores e a de 7,5% 
ao grupo maior. Na prática, caso 
essa fosse a margem adotada, a 
maioria dos servidores estaduais 
passaria a contribuir menos para 
a previdência, quando o objetivo é 
exatamente o oposto.

SÓ OUTRA PROPOSTA
O governo até poderia ceder 

um pouco na margem das 
alíquotas, mas o texto já passou 
pelas comissões e agora não pode 
mais ser alterado. Isto é, ou é 
aprovado assim ou é rejeitado pelo 
plenário. A proposta só pode ser 
mexida agora se o governo enviar 
um substitutivo, ou seja, um novo 
projeto. O problema é que seria 
inviável a aprovação até 31 de julho.

POUCO EFEITO
Se o governo enviar um novo 

projeto para a Assembleia, terá 
concordado com uma reforma 
ainda menos signi� cativa. O 
texto do governo, tão criticado, 
só resolveria 20% do dé� cit. Se for 
desidratado então...

 SEGUNDO TURNO
A Assembleia nem aprovou a 

reforma em primeiro turno, mas 
o presidente da Casa, deputado 
Ezequiel Ferreira (PSDB), já está 
preocupado com a segunda 
votação – que, pelo regimento, 
deve acontecer após um hiato de 
cinco sessões. Nesta terça, Ezequiel 
chegou a falar na possibilidade de 
os líderes partidários concordarem 
em votar o texto em segundo turno 
antes do intervalo exigido pelo 
regimento, em um dia só.

DIA DEPOIS DE AMANHÃ
Uma fonte da coluna já pensa 

nos desdobramentos de a reforma 
previdenciária realmente não 
ser aprovada pela Assembleia 
Legislativa. “Com dois ministros na 
Esplanada, o Rio Grande do Norte 
vai ser penalizado de forma tão 
dura?”, re� ete.

GRUPO
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IMPEACHMENT DE GILMAR
O senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), que tem feito críticas ao 

Supremo Tribunal Federal, usou as redes sociais para defender o impeachment 
do ministro Gilmar Mendes. “É inaceitável que um dos mais altos magistrados 
da Corte continue se valendo da sua função para prejudicar o equilíbrio entre 
as instituições e os Poderes, extrapolando inclusive os limites da Constituição”, 
escreveu, sem entrar em detalhes.

VISITA DE ROBINSON
O prefeito de Parnamirim, Rosano Taveira, recebeu nesta terça a visita do 

ex-governador Robinson Faria. Na pauta, o apoio do PSD à reeleição do atual 
prefeito nas eleições de 15 de novembro na terceira maior cidade do Estado.

 HOMENAGME A NEVALDO
A Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa aprovou ontem um 

projeto de lei que batiza o Distrito Industrial de Natal de “Nevaldo Rocha”, em 
homenagem ao fundador da Guararapes, morto no mês passado.

Na política, existe o ônus 
e o bônus. Triste do político que queira 
ter somente uma dessas opções”“DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO CARVALHO,

EM RECADO À GOVERNADORA FÁTIMA BEZERRA

DIFERENTÃO
Se depender da oposição à 

governadora Fátima Bezerra, o 
Rio Grande do Norte será o único 
estado do País a não aprovar 
a reforma previdenciária no 
prazo de� nido pelo governo Jair 
Bolsonaro. A consequência pode 
ser desastrosa para o governo 
estadual, que pode ser impedido 
de � rmar convênios, contratar 
empréstimos e receber verbas 
federais. O RN pode se dar esse 
luxo?

SÓ NO RN
A situação do RN é 

completamente incomum. Em 
outros estados, como Minas 
Gerais, deputados também 
querem adiar a votação para 
que ela aconteça apenas quando 
as sessões presenciais forem 
retomadas, mas são a favor do 
texto. Aqui no Estado, além de 
tentarem postergar a votação, 
parlamentares da oposição são 
contra a proposta no mérito, 
apesar da necessidade e da 
obrigação do Estado.

NÚMEROS
O sistema de alíquotas 

progressivas – previsto na 
reforma enviada pelo governo 
Fátima para a Assembleia – 
agrada todo o conjunto de 
servidores. O que não agradam 
são as alíquotas de� nidas, de 12% 
a 16%. Parte da oposição defende 
que o governo estadual adote 
a mesma margem prevista na 
reforma previdenciária nacional, 
ou seja, de 7,5% a 22%.

INCOMPARÁVEL I
Técnicos do governo 

estadual têm tentado mostrar 
aos deputados da oposição que 
baixar a alíquota mínima da 
previdência para 7,5% tornaria 
a reforma inútil do ponto 
de vista � scal. Isso porque, 
diferentemente do funcionalismo 
público federal, a maioria dos 
servidores estaduais não recebe 
altos salários.

JOÃO GILBERTO / ALRN



O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, entregou nesta ter-
ça-feira (21), ao Congresso 

Nacional, uma proposta do Governo 
Federal com parte da reforma tributá-
ria estudada pela área econômica. O 
projeto foi entregue aos presidentes da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do 
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Após um longo período de espera 
até que o governo enviasse a proposta, 
Guedes disse que “é a política que dita o 
ritmo das reformas”. Em coletiva após 
a entrega do texto, ele disse confiar no 
“espírito construtivo” dos parlamenta-
res e defendeu a estratégia do governo 
de enviar um projeto unificando ape-
nas tributos federais.

“Confiamos no congresso refor-
mista. Confiamos em espírito cons-
trutivo”, afirmou, dizendo ter sempre 
havido “boa vontade” do Parlamento 
com as propostas do governo.

Segundo o ministro, cabe ao Con-
gresso Nacional dizer se vai legislar pa-
ra todos - União, Estados e municípios 
- ou não. “Não posso invadir território 

de prefeitos e governadores falando de 
ISS e ICMS”, disse.

Segundo anunciado pelo minis-
tério, essa primeira proposta trata 
apenas da unificação de PIS e Cofins, 
os dois tributos federais sobre o con-
sumo. Temas mais complexos, como 
a inclusão de tributos estaduais nesse 
imposto único, mudanças no Imposto 
de Renda e alteração da carga tributá-
ria devem ficar para uma segunda fase, 
ainda sem data para ser protocolada.

Alcolumbre afirmou que a propos-
ta do governo para a reforma tributária 
será aperfeiçoada no Congresso. Se-
gundo ele, as mudanças serão discu-
tidas na comissão mista formada por 

deputdos e senadores no Legislativo.
“A participação do governo foi o 

que sempre pregamos que era funda-
mental, termos uma reforma tributária 
que representasse o desejo do governo 
e do desejo do Congresso”, disse Alco-
lumbre após receber o projeto.

Ele declarou que o Legislativo e o 
governo federal estão  de “mãos dadas” 
para construir uma saída para o “ema-
ranhado” de legislações tributárias 
no País. Alcolumbre ressaltou que o 
Executivo federal deve coordenar e dar 
uma diretrizes para sua proposta, mas 
que a medida no final será uma união 
de consenso.

O presidente da Câmara defendeu 

a discussão da proposta da reforma tri-
butária “com base no que está redigido” 
e criticou setores que falaram contra o 
projeto antes mesmo de conhecer sua 
íntegra. “Há um legítimo direito de pre-
ocupação, mas muitas vezes não sa-
bem o que está escrito ou objetivo das 
propostas”, disse. “É muito importante 
que a gente possa discutir com base no 
que está redigido nas propostas.”

PROPOSTAS NO CONGRESSO
Mudanças nas regras tributárias já 

são tema de propostas em análise no 
Senado e na Câmara, em textos assi-
nados por parlamentares. Deputados e 
senadores cobram maior participação 
do Executivo na discussão do assunto.

No início deste ano, os congressis-
tas criaram uma comissão mista para 
a análise conjunta de propostas de 
reforma tributária que estão em anda-
mento no Legislativo.

Porém, em razão da pandemia 
provocada pelo novo coronavírus, os 
trabalhos foram interrompidos e as 
discussões, suspensas. A análise só foi 
retomada na última semana, após de-
cisão de Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara alegou 
que o tema é urgente e que, embora a 
participação do Senado fosse impor-
tante, os deputados deveriam fazer a 
reforma avançar.

A medida gerou reação no Senado, 
e Alcolumbre chegou a dizer que não 
colocaria uma eventual proposta apro-
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Reforma tributária do governo chega 
ao Congresso com fusão de PIS/Cofins
IMPOSTOS | Primeira proposta 
trata apenas da unificação dos 
dois tributos federais sobre o 
consumo; temas mais complexos, 
como a inclusão de tributos 
estaduais, serão na segunda fase

Maia e Alcolumbre recebem proposta de reforma tributária do ministro Paulo Guedes (dir.)

O plenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou nesta terça-feira 
(21), em primeiro turno, por 

499 votos a 7, o texto-base da proposta 
de emenda à Constituição (PEC) que 
torna permanente o Fundeb, principal 
fonte de financiamento da educação 
básica do País. Toda a bancada do Rio 
Grande do Norte votou favorável.

Até o fechamento desta edição, os 
deputados analisavam os destaques (su-
gestão de alteração) ao texto. Não estava 
definido se a votação em segundo turno 
aconteceria ainda na sessão desta terça.

O fundo, composto por impostos 
estaduais, municipais e federais, teria 
a previsão de acabar ainda neste ano, 
mas, com a PEC, ele é renovado. Após 
negociação com o governo, a relatora 
do projeto, professora Dorinha (DEM-
-TO), ampliou a participação da União 
no fundo e destinou 5,25% para a edu-
cação infantil.

A participação do Executivo no 
fundo será gradual: 12% em 2021; 15% 
em 2022; 17% em 2023; 19% em 2024; 

21% em 2025 e 23% em 2026. Inicial-
mente, a relatora ampliava, também de 
maneira progressiva, a complementa-
ção dos atuais 10% para 20%, mas não 
havia realocação dos recursos para a 
educação infantil, ou seja, creches para 
crianças de até 5 anos.

Segundo o texto, caso não haja va-
gas nas creches públicas, o montante 
será destinado a instituições sem fins 
lucrativos. Esse foi o pleito do Execu-
tivo para conseguir colocar o texto em 
votação sem alterá-lo durante a sessão 
do plenário.

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte vai tentar 
iniciar nesta quarta-feira (22) 

a votação da Reforma da Previdência 
Estadual. Será a quarta tentativa de 
votação. Nesta terça (21), a proposta 
entrou novamente na pauta de vota-
ção, mas não chegou a ser analisada 
por falta de quórum. Só 12 deputados 
estaduais registraram presença. A 
análise da proposta de emenda cons-
titucional necessita da presença de 15 
parlamentares.

A sessão desta quarta-feira ainda 
será pelo sistema remoto de delibera-
ção, no qual os deputados discutem e 
votam por videoconferência.

O prazo para que o Estado aprove a 
reforma está perto do fim. Uma porta-
ria do Ministério da Economia estabe-
lece que estados e municípios devem 
atualizar suas regras de aposentadoria 
e pensão até o dia 31 de julho, sob pena 
de perderem repasses de verbas fede-
rais, entre outras penalidades.

O governo defende a votação do 

texto até a data-limite, mas os depu-
tados da base não compareceram às 
três últimas sessões plenárias porque 
não há votos suficientes para aprovar 
o texto. É necessário que 15 deputados 
votem favoravelmente, em dois turnos, 
para que a reforma seja promulgada.

Parlamentares de oposição pro-
testam contra a votação remota e 
defendem que o texto só seja aprecia-
do quando a Assembleia Legislativa 
retomar as sessões presenciais no ple-
nário Clóvis Motta, o que está previsto 
para acontecer apenas em agosto – ou 
seja, depois do prazo final estipulado 
pelo Ministério da Economia.

A proposta de Reforma da Previ-
dência enviada pelo Governo do Es-
tado aumenta a contribuição dos ser-
vidores para o regime previdenciário 
estadual e traz novas regras de apo-
sentadoria e pensão, como aumento 
da idade mínima e mudanças nas 
regras de cálculo. Para os servidores 
que já estão no serviço público, estão 
previstas duas regras de transição.

Câmara Federal aprova PEC 
que torna Fundeb permanente

Assembleia Legislativa vai 
tentar votar reforma pela 4ª vez

EDUCAÇÃO PREVIDÊNCIA

vada pelos deputados em votação. O 
senador também disse que, para que 
um tema como a reforma tributária 
prospere, é necessária a participação 
da equipe econômica do governo.

As propostas em análise no Con-
gresso não tratam da diminuição da 
carga de impostos. Os projetos têm o 
objetivo de simplificar a cobrança de 
tributos, atualmente considerada um 
entrave ao desenvolvimento econômi-
co do País.

Tanto Alcolumbre quanto Maia já 
deram manifestações contrárias à cria-
ção de novos impostos, hipótese que é 
vista com bons olhos por Paulo Gue-
des. O ministro tem feito referência à 
criação de um imposto sobre transa-
ções e comércio em meio eletrônico – 
proposta que vem sendo comparada à 
CPMF, antigo imposto do cheque.

A intenção do Executivo é unificar 
os dois tributos federais sobre o con-
sumo, PIS e Cofins. Eles darão origem 
à Contribuição sobre Bens e Serviços 
(CBS), um imposto do tipo “valor agre-
gado” (IVA).

A alíquota do IVA federal será de 
12%, segundo o Ministério da Economia. 
Essa unificação não requer mudanças na 
Constituição e, por isso, tem uma trami-
tação mais fácil no Congresso.

Para não esbarrar na Constituição 
Federal, o IVA a ser proposto terá de fi-
car restrito à arrecadação federal, sem 
mexer em impostos cobrados pelos 
estados e municípios.

Maioria dos deputados participou pela web

A Polícia Federal deflagrou 
nesta terça-feira (21) a Operação 
Paralelo 23, terceira fase da ope-
ração Lava Jato junto à Justiça 
Eleitoral de São Paulo. A operação 
investiga suposto caixa 2 na cam-
panha de José Serra (PSDB) ao 
Senado em 2014.

De acordo com o Ministério 
Público de São Paulo, as investiga-
ções apontam que Serra recebeu 
R$ 5 milhões em doações não 
contabilizadas feitas a mando do 
empresário José Serpieri Júnior, 
alvo de mandado de prisão.

Seripieri é fundador e ex-pre-
sidente da Qualicorp, grupo que 
comercializa e administra planos 
de saúde coletivos. As investiga-
ções apontam que as doações 
não contabilizadas a Serra foram 
feitas em duas parcelas no valor 
de R$ 1 milhão e de R$ 3 milhões.

PARALELO 23

OPERAÇÃO DA PF 
INVESTIGA SUPOSTO 
CAIXA 2 NA CAMPANHA 
DE JOSÉ SERRA
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PARNAMIRIM | Em mensagens de áudio divulgadas para apoiadores no WhatsApp, ex-prefeito disse que
são inverídicas as informações que dão conta de que ele havia desistido de concorrer à sucessão de Taveira

O ex-prefeito de Parnamirim 
Maurício Marques a� rmou 
nesta terça-feira (21) que ainda 

pretende voltar a disputar a prefeitura 
da cidade este ano, apesar de ter tido 
a prestação de contas de 2014 repro-
vada pela Câmara Municipal.

Em mensagens de áudio divulga-
das para apoiadores no WhatsApp, o 
ex-prefeito disse que são inverídicas 
as informações que dão conta de que 
ele havia desistido de concorrer à su-
cessão do prefeito Rosano Taveira, seu 
ex-aliado.

No mês passado, a Câmara Mu-
nicipal de Parnamirim rejeitou a 
prestação de contas da Prefeitura 
de 2014, apresentada por Maurício 
quando ele era prefeito da cidade. A 
decisão pode impedir o ex-gestor de 
concorrer a cargos públicos pelos 
próximos oito anos.

Em sessão por videoconferência 
no dia 17 de junho, os vereadores de-
cidiram manter o entendimento do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
que recomendou a desaprovação das 
contas. O TCE apontou que a Prefei-
tura de Parnamirim teve, em 2014, um 
cenário de desequilíbrio nas contas 
públicas, com o agravante de baixa 
arrecadação da dívida ativa.

Além disso, o Tribunal de Contas 
concluiu que dois relatórios de gestão 
� scal daquele ano estavam incomple-
tos e que não foi incluída, na presta-
ção de contas, a relação de bens incor-
porados (construídos ou adquiridos) 
ao patrimônio do município em 2014.

Maurício atribuiu o desequilíbrio 
apontado nas contas à crise � nancei-
ra que se abateu sobre o município 
naquele ano. Em relação aos outros 
pontos, ele classi� cou como erros for-
mais e disse que não teve dolo, ou seja, 

intenção de praticar as falhas.
Com base na Lei Complementar 

nº 64, de 1990, a Justiça Eleitoral tem 
barrado candidaturas pelo País afora 
por entender que a lei torna inelegível 
quem teve contas reprovadas nos oito 
anos anteriores à eleição.

Em nota, o Pros, partido de Mau-
rício argumentou que a decisão do 
TCE se deu por irregularidades for-
mais, burocráticas e, portanto, não 
tirou os direitos políticos” do ex-pre-
feito de Parnamirim.

Opresidente Jair Bolsonaro a� r-
mou nesta terça-feira (21) que 
realizou um novo exame para 

detectar se ainda está com o novo co-
ronavírus e que espera o resultado até 
a manhã desta quarta-feira (22).

Bolsonaro disse que, caso o resul-
tado seja negativo, ele irá viajar na sex-
ta-feira (24) para o Piauí.

“Fiz exame agora. Amanhã cedo 
sai o resultado. Se Deus quiser vai dar 
negativo, volto à normalidade aí. Fa-
ço uma viagem na sexta-feira para o 
Piauí”, disse Bolsonaro a apoiadores no 
Palácio do Alvorada, nesta terça.

Bolsonaro anunciou no dia 7 de 
junho que estava com a Covid-19, in-
fecção causada pelo novo coronavírus. 
Desde então, ele permanece isolado no 
Alvorada. Na semana passada, o pre-
sidente disse que havia feito um novo 
teste e que o resultado seguia positivo. 
Ele admitiu que tem se tratado com hi-
droxicloroquina, apesar de não haver 
comprovação de e� cácia do medica-
mento contra a Covid-19.

O presidente planeja uma série 
de viagens semanais pelo Brasil para 
quando deixar a quarentena forçada. 
Além do Piauí, ele quer ir a Bahia, São 
Paulo e Mato Grosso.

Ex-prefeito classificou falhas nas contas como “erros formais” e disse que não teve intenção

Presidente está em quarentena forçada

Maurício confirma pré-candidatura 
mesmo após ter contas reprovadas

Bolsonaro espera teste
negativo para viajar

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

CORONAVÍRUS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

FIERN

O Índice de Con� ança do Em-
presário Industrial (ICEI) do Rio 
Grande do Norte, medido pela fe-
deração do setor (Fiern), subiu 3,9 
pontos em julho, passando de 39,8 
para 43,7 pontos, mas segue abai-
xo da linha divisória de 50 pontos, 
apontando falta de con� ança do 
empresário (valores acima de 50 
pontos indicam con� ança), em-
bora em menor intensidade do 
que no levantamento anterior.

É a terceira alta seguida do in-
dicador após a forte queda regis-
trada em abril, acumulando au-
mento de 13,4 pontos no período. 
Mesmo assim, a con� ança ainda 
está abaixo do nível registrado em 
julho de 2019 (53,0 pontos).

A melhora do ICEI deve-se 
tanto à avaliação menos negativa 
das condições atuais dos negócios 
quanto ao menor pessimismo com 
relação aos próximos seis meses. 
Empresários dos dois segmentos 
acompanhados – construção e 
indústrias extrativas e de transfor-
mação – ainda mostram falta de 
confiança, embora em intensidades 
diferentes, segundo os ICEIs de 44,6 
e 43,8 pontos, respectivamente.

FALTA DE CONFIANÇA 
DA INDÚSTRIA PERDE 
FORÇA EM JULHO

QUALICORP CRESCEU À
SOMBRA DO PODER DO PSDB

REFORMA ISENTA IGREJAS, 
SINDICATOS E ATÉ PARTIDOS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

TUTTI BUONA GENTE
Petistas ilustres como Lula 

e Fernando Haddad, além de 
tucanos como José Serra, claro, e 
Geraldo Alckmin, claro, � zeram 
questão de participar da festa 
de casamento, em 2014, de José 
Seripieri Junior, preso ontem.

FORA DA INVESTIGAÇÃO
O paulista Arnaldo Faria de Sá 

é um dos políticos mais ligados à 
empresa Qualicorp, cujo fundador 
foi preso ontem na operação que 
tem o senador José Serra como 
alvo. Mas o ex-deputado não é 
investigado. 

PENSADOR TRAQUINAS
Além das traquinagens com 

o tucanato, José Seripieri Júnior, 
preso ontem, posava de pensador. 
Colaborava no jornal Folha de S. 
Paulo. Em abril, publicou o artigo 
“A vida é maior que tudo”, sobre a 
pandemia.

FORO PRIVILEGIADO RESISTE
O presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, tem evidente 
di� culdade de aceitar o � m do foro 
privilegiado. 

Ele ignorou decisão do 
Supremo que limita a regalia 
aos crimes cometidos durante o 
mandato e em razão dele, no caso 
Serra. Pior foi o próprio presidente 
do STF avalizar isso.

BOTA-FORA NA OAB
O grupo à frente da OAB 

nacional trabalha dois nomes 
na sucessão: o amazonense José 
Alberto Simonetti e a alagoana 
Fernanda Marinela, que atua pela 
OAB no CNMP, órgão de controle 
do Ministério Público.

ESTRELA QUE SOBE
A nova coqueluche da Câmara 

é a deputada Professora Dorinha 
(DEM-TO), relatora do Fundeb. 
Nesta terça, na presidência da 
Casa, foi de� nida como “a nova 
cara da Educação de qualidade”. 

VOO SEM AEROMOÇA
A empresa aérea Iceland Air 

não conseguiu chegar a um acordo 
com o sindicato dos comissários 
de bordo e tomou uma decisão 
inusitada: vai voar sem eles. Os 
pilotos cuidam de tudo, e serviços 
foram suspensos.

A primeira parte da proposta de reforma tributária entregue pelo 
governo federal ao Congresso teve o tema “Quando todos pagam, todos 
pagam menos”, mas nem todos vão pagar. Apesar da boa iniciativa de 
substituir PIS/Pasep e Co� ns incidentes sobre folha de pagamento, 
importação e receitas por um único tributo, a CBS, a lista de isenções 
continua grande e ainda inclui os templos religiosos, sindicatos e, claro, 
partidos políticos.

ZONA MANTIDA
Outra exceção à nova regra 

é a Zona Franca de Manaus, 
que continua mantida, “mas 
com simpli� cação das regras e 
procedimentos”.

REGIME DIFERENCIADO
A alíquota da nova CBS será 

de 12%, mas bancos, planos de 

saúde e seguradoras vão � car 
na forma antiga de apuração e 
alíquota de 5,9%.

TAL E QUAL
Partido políticos também 

gozam de isenções de dezenas de 
impostos em Portugal como IVA, 
IRPJ, imposto sobre sucessões, 
doações etc

Sem o PSDB, não haveria o sucesso da empresa Qualicorp, cujo fundador 
foi preso nesta terça (21), assim como os tucanos não manteriam o poder 
em São Paulo sem o “suporte” financeiro, a cada eleição, coordenado pelo 

empresário. José Seripieri Júnior “turbinou” seu negócio de venda de planos de 
saúde se aproveitando das brechas abertas (e nunca fechadas) na criação da 
ANS, agência reguladora do setor, na gestão de Serra no Ministério da Saúde 
do governo FHC. Para o Ministério Público Estadual paulista, Seripieri era o 
controlador financeiro e Serra o controlador político do esquema de corrupção. 
Botar a mão nesse esquema tucano sempre foi sonho de consumo de dez 
em cada dez investigadores de corrupção no Brasil. As decisões da ANS que 
favoreceram a Qualicorp, em prejuízo dos segurados, são atribuídas à força de 
Serra na agência e no ministério.Seripieri “fazia chover” no PSDB. Até helicóptero 
ele fornecia. Em um deles ocorreu a tragédia que matou um filho do tucano 
Geraldo Alckmin. 
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tos pelo novo coronavírus. Mesmo 
assim, governo e prefeituras têm 
autorizado a retomada das ativi-
dades econômicas. O senhor consi-
dera essa medida correta?

NQ – Primeiro, o secretário 
estadual de Saúde, Cipriano Maia, 
anunciou que seria em torno de 11 
mil mortes até maio. Essa previsão 
catastrófica acabou apavorando 
todo o Estado e prejudicando toda 
a nossa economia e a cadeia produ-
tiva. A governadora Fátima Bezerra 
cometeu alguns exageros. Podería-
mos ter ultrapassado esse período 
de uma forma menos dolorosa. A 
economia de nosso Estado piorou 
muito na gestão de Fátima Bezerra 
em vários segmentos. De acordo 
com alguns empresários, o que já 
era difícil piorou no governo do 
PT, devido à falta de entrosamento 
entre governo e empresariado. E a 
coisa fica mais difícil ainda com a 
eterna dor de cotovelo que os go-
vernos do PT têm com a eleição do 
presidente Jair Bolsonaro. Eu acho 
que a coisa desandou, o Estado 
desceu a ladeira e encontra-se no 
fundo do poço. Essa é minha opi-
nião.

AGORA – O senhor votou para 
que a Reforma da Previdência só 
seja apreciada pelo plenário da 
Assembleia quando voltarem as 
sessões presenciais – o que não 
acontecerá antes de agosto. Mas o 
Estado tem apenas até 31 de julho 
para aprovar as mudanças na Pre-

vidência. Como conciliar o prazo 
exíguo e esse pedido para adia-
mento da votação?

NQ – Defendi, ainda conti-
nuo defendendo e não abro mão 
de que a Reforma da Previdência 
seja apreciada presencialmente 
pelos deputados. Precisamos ouvir 
a população, os servidores mais 
simples, e realizarmos os debates 
necessários. A governadora Fáti-
ma Bezerra fez uma proposta de 
aumentar para 20% a alíquota de 
quem ganha mais e depois baixou 
essa alíquota para 16%, mediante 
pressão dos poderosos. O governo 
recuou para os poderosos e im-
plantou uma alíquota de 12% para 
os servidores mais simples, isso 
sem falar na taxação dos aposenta-

dos. Isso para mim é uma verdadei-
ra “PEC da Morte”. A governadora 
Fátima Bezerra rasgou sua história 
com essa proposta de Reforma da 
Previdência estadual. Em nossa 
visão, ela era para taxar bem mais 
de quem ganha mais, mas ela não 
teve coragem e recuou.

AGORA – Na comissão especial 
da reforma, foi encartada uma 
emenda que eleva a faixa de isen-
ção dos inativos para pouco mais 
de R$ 3 mil. O senhor concorda 
com essa mudança?

NQ – A comissão é formada 
por deputados do governo. Na ver-
dade, isso foi um “combinemos”. 
A bancada do governo combinou 
com o governo. Não vi melhora 
nenhuma em alguns pontos mais 
importantes. Quem deve pagar a 
conta por esta reforma é quem ga-
nha mais. Além disso, a discussão 
tem que ser presencial. De acordo 
com o Sindicato dos Trabalhado-
res do Serviço Público da Admi-
nistração Direta do Estado do Rio 
Grande do Norte (Sinsp), a PEC do 
Governo Federal foi menos nociva 
que a do Governo do Estado, pois 
o Governo do Estado penalizou os 
servidores mais simples. O Gover-
no do Estado não aguentou a pres-
são dos poderosos, de quem ganha 
muito, pois estes iriam contribuir 
com uma alíquota de 20%. Depois, 
essa alíquota foi baixada para 16%. 
Isso é um absurdo. Quem ganha 
menos era para pagar no máximo 

Apesar de o Estado ser obri-
gado a aprovar a Reforma 
da Previdência até o fim 

deste mês, o deputado estadual 
Nélter Queiroz (MDB) defende que 
a votação não aconteça pelo sis-
tema remoto de deliberação, que 
tem sido usado pela Assembleia 
Legislativa durante a pandemia do 
novo coronavírus.

Na opinião do parlamentar, 
a votação deve acontecer apenas 
quando a Assembleia voltar aos 
encontros presenciais, o que está 
previsto para acontecer apenas em 
agosto. Se não atender ao prazo 
estipulado pelo Ministério da Eco-
nomia (31 de julho), o Estado corre 
o risco de sofrer penalidades.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
o deputado comenta ainda sobre 
o teor da proposta enviada pela 
governadora Fátima Bezerra, que 
ele classifica como “PEC da Morte”. 
Ele critica especialmente o trecho 
que traz o aumento da contribui-
ção previdenciária dos servidores. 
Na opinião de Nélter, servidores 
que recebem os menores salários 
deveriam contribuir menos ainda 
para a previdência, ao contrário 
dos servidores que estão no topo 
do funcionalismo, que deveriam 
contribuir mais.

Confira a entrevista:

AGORA RN – Como o senhor 
analisa o desempenho do Governo 
do Estado no enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus?

NÉLTER QUEIROZ – Não é 
transparente quando o Governo 
do Estado diz que abriu tantos lei-
tos de UTI. Outro ponto é o gasto 
com a aquisição de respiradores 
junto ao Consórcio Nordeste. Isso 
foi um absurdo. Um verdadeiro 
escândalo esse envio de recursos 
para o Consórcio Nordeste. Eu 
requeri informações sobre onde o 
governo adquiriu 2,2 milhões de 
máscaras e quanto custaram. Até 
agora não obtive resposta. Está me 
cheirando muito mal a aplicação 
desses recursos que o Governo 
Federal mandou ao nosso Estado 
para combater a pandemia.

AGORA – O Estado tem 44 mil 
casos confirmados e 1,6 mil mor-

NÉLTER DIZ QUE VOTARÁ CONTRA 
REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA AL: 
“FÁTIMA RASGOU SUA HISTÓRIA”

a alíquota cobrada pelo Governo 
Federal, que é de 7,5%.

AGORA – Outras alterações, 
como a mudança nas alíquotas 
de contribuição, foram rejeitadas 
pelo relator da reforma. Como o 
senhor avalia a tramitação da pro-
posta até agora? Como o senhor 
votará na PEC?

NQ – Votarei contra essa PEC 
dessa forma que ela está posta, pois 
está atingindo os mais simples. Es-
ta PEC, do jeito que se encontra, é 
mais cruel e mais danosa ao servi-
dor do que a reforma de Bolsonaro, 
pois o Governo do Estado traz uma 
alíquota inicial de 12% para quem 
recebe um salário mínimo. Isso faz 
com que o servidor pague R$ 150. 
Já na proposta de Bolsonaro, que 
inicia com 7,5% para que ganha 
um salário mínimo, o servidor pa-
ga somente R$ 97. Ainda tem uma 
questão pior ainda: a taxação dos 
aposentados. Atualmente, no Rio 
Grande do Norte, eles são isentos 
de pagar a Previdência. Na PEC da 
Reforma da Previdência estadual, o 
governo quer diminuir em 14% os 
salários dos aposentados que ga-
nham a cima de R$ 2.501,00, fazen-
do com a classe pague R$ 350,00 
de previdência. Na reforma da pre-
vidência do governo Bolsonaro, o 
servidor que recebe até R$ 6.101,00 
paga 0% de previdência. Além das 
alíquotas exorbitantes, a propos-
ta de reforma da previdência da 
governadora Fátima Bezerra vai 
aumentar em cinco anos o tempo 
de serviço dos funcionários do Es-
tado; mexendo também nas pen-
sões. Já são 11 anos sem aumento 
salarial, duas folhas atrasadas, 0% 
de reajuste e o Governo do Estado 
ainda quer diminuir o salário de 
quem ganha menos.

AGORA – Como o senhor ana-
lisa o atual momento do MDB, que 
está sob novo comando (do depu-
tado federal Walter Alves) desde o 
ano passado?

NQ – O deputado é um jovem, 
dinâmico, competente, pertence 
ao nosso MDB e é forte nacional-
mente. Inclusive, conversei recen-
temente com ele para ele abraçar 
a causa e lutar pela viabilização de 
uma emenda de bancada no valor 
de R$ 25 milhões para 2021. Essa 
emenda terá a finalidade de reto-
mar as obras da estrada de Jucuru-
tu à serra de João do Vale, que está 
a 750 acima do nível do mar. As 
regiões Seridó, Vale do Assú e Oeste 
serão diretamente beneficiadas 
com a questão do turismo.

ENTREVISTA | Na avaliação do deputado estadual pelo MDB, proposta 
do governo estadual para a nova previdência penaliza os servidores 
que recebem os menores salários. Por isso, Nélter sugere a adoção 
das mesmas alíquotas progressivas da Reforma da Previdência Geral

A governadora Fátima 
Bezerra fez uma proposta 
de aumentar para 20% a 
alíquota de quem ganha 
mais e depois baixou essa 
alíquota para 16%, mediante 
pressão dos poderosos. (...) 
É uma ‘PEC da Morte’”

“
NÉLTER QUEIROZ
DEPUTADO ESTADUAL - MDB

JOÃO GILBERTO / ALRN



Apartir de 1º de agosto, as dis-
tribuidoras poderão voltar a 
cortar a energia elétrica de con-

sumidores que deixarem de pagar suas 
contas. Apenas usuários enquadrados 
no programa Tarifa Social, destinado 
a famílias de baixa renda, terão o for-
necimento mantido até o fim do ano 
mesmo que não consigam arcar com as 
faturas. A decisão é da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel).

Com a declaração da pandemia 
do novo coronavírus pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a Aneel havia 
aprovado, temporariamente, a proibi-
ção de cortes por falta de pagamento 
entre 24 de março e 31 de julho para to-
dos os consumidores. Esse foi o período 
mais crítico da pandemia, quando di-

versos municípios e estados adotaram 
medidas de isolamento social, o que 
aumentou o desemprego.

Relatora do processo, a diretora 
Elisa Bastos Silva reconheceu que as 
dificuldades econômicas e financeiras 
da população em razão da pandemia 
continuam, mas ponderou que a prin-
cipal ferramenta das concessionárias 
de distribuição para evitar a inadim-
plência é o corte do fornecimento. A 
Aneel manteve também o direito das 
distribuidoras de cobrar taxa de religa-
ção após a regularização da situação de 
inadimplência.

Segundo a decisão da Aneel, as dis-
tribuidoras deverão mandar aviso aos 
consumidores sobre a retomada dos 
cortes de fornecimento.
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O Conselho da Cidade de Natal 
(Concidade) marcou para os 
dias 14, 15 e 16 de agosto a con-

ferência final para decidir que projeto 
da revisão do Plano Diretor será en-
viado para a Câmara Municipal. Será a 
última etapa antes da análise do texto 
pelos vereadores. Todo o evento acon-
tecerá de forma virtual.

Estão convocados para a conferên-
cia todos os 128 delegados eleitos, sen-
do 74 representantes dos segmentos 
da sociedade civil e 54 indicados pelo 
poder público. Todos eles deverão se 
debruçar, nos próximos dias, sobre a 
pré-minuta elaborada pela prefeitura 
e depois aperfeiçoada pelos conselhos 
municipais. A última versão do docu-
mento está disponível no site da revi-
são do Plano Diretor.

Na próxima quinta-feira (23), os 
delegados participarão de uma capa-
citação técnica, também virtual. Eles 
poderão tirar dúvidas sobre o Plano 
Diretor e sobre a minuta proposta pela 
prefeitura.

O PROJETO
Revisada pela última vez em Natal 

no ano de 2007, a lei do Plano Diretor 
é considerada uma das mais impor-
tantes da cidade. Ela traz normas para 
a ocupação do solo da cidade, como 
o limite para a construção de prédios. 
Também estabelece normas para a 
preservação de áreas ambientais. 

A pré-minuta elaborada pela pre-
feitura e aperfeiçoada pelos conselhos 

municipais propõe que toda a cidade 
de Natal se transforme em “zona aden-
sável”, o que representa um estímulo 
para a construção de empreendimen-
tos maiores. A justificativa para isso é 
que a infraestrutura da capital potiguar 
melhorou desde 2007, quando o Plano 
Diretor foi revisado pela última vez. No 
atual Plano Diretor, apenas 16 dos 36 
bairros são “adensáveis”. No restante, a 
ocupação só pode ser mínima.

A minuta do novo Plano Diretor 
autoriza que, em alguns casos, as cons-
truções tenham o tamanho até 5 vezes 
maior do que o terreno. É o que poderá 
acontecer, por exemplo, no Tirol, no 
Barro Vermelho e no Alecrim, na Zona 
Leste; em Lagoa Nova, Candelária e 
Capim Macio, na Zona Sul; em Cidade 

Nova, Cidade da Esperança e Nossa Se-
nhora de Nazaré, na Zona Oeste; e em 
Pajuçara, Lagoa Azul e Nossa Senhora 
da Apresentação, na Zona Norte.

Com os novos coeficientes de apro-
veitamento, subiu também o gabarito 
máximo, ou seja, o limite de altura para 
os edifícios. Na pré-minuta, que havia 
sido elaborada pela Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana (Semurb), 
esse limite saía dos atuais 90 metros 
para 100 metros – o que significa dois 
ou três pavimentos a mais. Ao fazerem 
mudanças, os conselheiros elevaram o 
limite para 140 metros.

A minuta do Plano Diretor cria, 
ainda, os chamados eixos estruturan-
tes. São vias da cidade que, por terem 
maior infraestrutura e serem rotas de 

mobilidade, poderão abrigar constru-
ções maiores, normalmente acima do 
coeficiente médio de aproveitamento 
do respectivo bairro. Segundo a pro-
posta, são 27 avenidas espalhadas pe-
las quatro regiões da cidade.

Para a região da orla marítima, a 
minuta do Plano Diretor autoriza a 
formação de “operações urbanas con-
sorciadas”, ou seja, parcerias público-
-privadas a partir das quais empresas 
investiriam na melhoria da infraestru-
tura da cidade em troca do aval para 
construções maiores, por exemplo. Os 
limites para construção seriam defini-
dos caso a caso.

A proposta que será discutida na 
conferência final também acaba com a 
área “non aedificandi” de Ponta Negra. 
São 67 lotes às margens da Avenida 
Roberto Freire onde hoje é proibido 
qualquer tipo de construção. No local, 
funciona atualmente uma praça de ali-
mentação com food trucks.

A minuta também elimina a res-
trição que existe hoje para construção 
no entorno do Parque das Dunas. Com 
isso, ficariam liberadas construções na 
margem direita da BR-101, da Avenida 
Salgado Filho e da Avenida Hermes da 
Fonseca até o limite de coeficiente dos 
respectivos bairros.

Isso abre margem para que sejam 
construídos espigões no trecho entre 
o shopping Via Direta e a entrada do 
bairro de Mãe Luíza. Neste trecho, está 
incluído o Campus Central da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte.

Plano Diretor: última etapa 
antes da CMN será em agosto
MEIO AMBIENTE | Conferência final acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de agosto. Será o momento em que os delegados eleitos decidirão qual projeto 
será enviado para análise dos vereadores. Pré-projeto permite prédios de até 140 metros de altura e acaba com área não edificante de Ponta Negra

Vista aérea da cidade de Natal, com destaque para a Avenida Prudente de Morais, na Zona Leste

Por causa da pandemia, concessionárias estavam proibidas de cortar energia de clientes

Aneel libera corte de energia por
falta de pagamento a partir de agosto

EXCETO PARA BAIXA RENDA

Os laboratórios norte-ame-
ricanos Pfizer, Merck e Moderna 
disseram nesta terça-feira (21) 
que, se conseguirem obter uma 
vacina contra o novo coronavírus, 
não a venderão a preço de custo.

Já a Johnson & Johnson e a 
AstraZeneca concordaram em 
vender suas vacinas sem lucro, 
inicialmente. O anúncio foi feito 
durante uma audiência no Con-
gresso americano.

Várias empresas receberam 
subsídios de centenas de milhões 
de dólares do governo americano 
e de outros países, porém esses 
acordos nem sempre limitam o 
preço máximo das doses da vaci-
na.

A Moderna desenvolveu uma 
das vacinas experimentais mais 
avançadas, cujos testes de fase 
três terão início na próxima sema-
na com 30 mil voluntários.

A companhia de biotecnolo-
gia recebeu US$ 483 milhões do 
governo dos Estados Unidos para 
o financiamento de pesquisa e 
desenvolvimento, mas, segundo 
o presidente da farmacêutica, 
Stephen Hoge, não há contrato de 
fornecimento para o país.

Julie Gerberding, da Merck, 
disse que o laboratório não terá 
uma vacina pronta pelo menos 
até 2021 e que também não fe-
chou acordo para fornecer aos 
EUA. De acordo com John Young, 
da Pfizer, o preço da vacina da fa-
bricante será avaliado e levará em 
conta a atual emergência global 
de saúde.

Por outro lado, a AstraZeneca, 
parceira da Universidade de Ox-
ford no desenvolvimento de uma 
das vacinas em estágio mais avan-
çado hoje, assinou um contrato 
de US$ 1,2 bilhão com a agência 
Barda, do governo norte-america-
no. Eles preveem a entrega de 300 
milhões de doses a preço de custo. 
A União Europeia assinou acordo 
semelhante em junho.

A fórmula da vacina britânica 
já está sendo testada no Brasil e na 
África do Sul após etapas bem-su-
cedidos no Reino Unido. Em São 
Paulo, os estudos são liderados pe-
lo Centro de Referência para Imu-
nobiológicos Especiais (Crie) da 
Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp). A infraestrutura médica 
e de equipamentos é financiada 
pela Fundação Lemann. No Rio, 
os testes ficam a cargo do Instituto 
D’Or de Pesquisa e Ensino e da Re-
de D’Or, que vai cobrir os custos da 
primeira fase da pesquisa.

A Johnson & Johnson afirmou 
que a distribuição da vacina não 
vai gerar lucro durante a fase de 
emergência. A empresa e gover-
no dos EUA planejam fabricar 1 
bilhão de doses de vacina contra 
coronavírus.

PANDEMIA

TRÊS FARMACÊUTICAS 
ANUNCIARAM QUE NÃO 
VÃO VENDER VACINA A 
PREÇO DE CUSTO
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ESTUDO | Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que o Rio Grande do Norte tem um total de 
1,2 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, ficando atrás do Espírito Santo (1,5) e de Pernambuco (1,3)

O Rio Grande do Norte é o tercei-
ro estado do Brasil em número 
proporcionais de leitos de UTI 

Covid-19 para adultos. Com um total 
de 1,2 leitos para cada 10 mil habitan-
tes, o sistema de sáude potiguar fica 
atrás apenas dos estado do Espírito 
Santo (1,5) e de Pernambuco (1,3).

Segundo dados da Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública, o Rio Grande 
do Norte dispõe de 284 leitos adultos 
exclusivos para Covid-19 abertos pelo 
Governo do Estado ou com sua parti-
cipação por meio de contrapartida.

O estudo sobre o quadro de leitos 
de UTI foi divulgada no Boletim do 
Observatório Fiocruz Covid-19. A aná-
lise dos dados corresponde ao período 
das semanas epidemiológicas 27 (de 
28 de junho a 4 de julho) e 28 (de 05 a 
11 de julho).

Segundo o boletim, a disponibi-
lidade de leitos de UTI Covid-19 para 
adultos por 10 mil habitantes é um 
indicador mais genérico da existência 
do recurso crítico para o tratamento 
de pacientes graves. Já a taxa de ocu-
pação desses leitos sinaliza o risco de 
colapso na capacidade do sistema de 
saúde para atender os pacientes em 
estado grave. 

O boletim epidemiológico da Co-
vid-19, divulgado nesta terça-feira (21), 
pela Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap), registra uma taxa de 
ocupação de 83,72% dos leitos críticos 

do Sistema Único de Saúde do RN.
De acordo com o boletim, há uma 

tendência de redução no número de 
casos da doença no Rio Grande do 
Norte, assim como nos estados de 
Rondônia, Roraima e Rio de Janeiro.

Com base no crescimento médio 
diário do número de casos e óbitos nas 
duas últimas semanas, o Rio Grande 
do Norte tem, respectivamente, taxa 
de incidência de -12,3% e uma taxa 
de mortalidade de -7,7%. Já para o 
conjunto do Brasil, foi observada uma 
estabilização da pandemia em níveis 
altos, tanto do número de casos quan-
to de óbitos. A Fiocruz lembra que 

eventos como o diagnóstico, adoeci-
mento, internação e óbito apresentam 
defasagens de uma a quatro semanas.

O objetivo do boletim é trazer 
informações capazes de auxiliar na 
tomada de decisões relativas à adoção 
de medidas de distanciamento social 
de maior ou menor restrição no con-
texto pandêmico. 

A Sesap, no entanto, alerta para a 
necessidade de manutenção de todos 
os cuidados e medidas de prevenção, 
como o isolamento social e físico, o 
ato de evitar aglomerações e a prote-
ção por meio do uso de máscaras para 
evitar a contaminação da doença.

REUTERS

PAULO GUERETA

 Rio Grande do Norte dispõe de 284 leitos adultos exclusivos para Covid-19, segundo a Sesap

RN tem o terceiro melhor quadro de 
leitos de UTI para Covid-19 do País

Os dados sobre a pandemia do 
novo coronavírus no Rio Gran-
de do Norte, atualizados pela 

Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) nesta terça-feira (21), apontam 
que o Estado tem 1.621 mortes por Co-
vid-19 e 44.265 casos confirmados da 
doença.

Ainda segundo a Sesap, são 56.143 
casos suspeitos e 68.806 descartados. 
Há 201 óbitos em investigação. No 
estado, são 544 pessoas internadas, 
das quais 280 estão em leitos críticos e 
264 em leitos clínicos. De acordo com 
a Sesap, o número de internações tem 
diminuído gradativamente.

A taxa geral de ocupação de leitos 
hoje é de 85%. Na região Oeste, o índice 
chega a 81% e atinge o percentual de 
88% nas regiões Metropolitana de Na-
tal e de Pau dos Ferros. Já nas regiões 
do Mato Grande e do Seridó, os índices 
marcam, respectivamente, 50% e 76%.

Segundo dados do Ministério da 
Saúde, o Brasil registrou 1.367 novas 
mortes por covid-19 nas últimas 24 
horas, elevando o total de óbitos pela 

doença a 81 487, segundo dados divul-
gados nesta terça.

De ontem para hoje, o País regis-
trou 41.008 novos casos de covid-19. 
Com isso, o número de infectados che-
ga a 2.159.654. Desse total, 1.465.970 
(67,9%) correspondem aos recupera-

dos e 612.197 (28,3%) ainda em acom-
panhamento.

O dado do ministério não significa 
que todas as mortes ocorreram nas 
últimas 24h. Os casos, no entanto, es-
tavam em investigação e foram confir-
mados neste período. 

Brasil registrou 1.367 novas mortes por covid-19 nesta terça, segundo Ministério da Saúde

Brasil passa das 81 mil mortes pelo 
novo coronavírus; RN tem 1.621

DADOS

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Carlos Antônio de Souza, CPF nº 423.498.694-15, torna público que requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, para uma Criação de Animais 
(Bovinocultura), localizada na Fazenda Bom Jesus, S/N, Baixos de São Miguel, Zona Rural, Poço Branco/RN.

Carlos Antônio de Souza 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EOLICA ACAUA II S.A., CNPJ: 35.842.708/0001-74, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA, com prazo de 
validade até 17/07/2026, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO BAIXA DO SÍTIO SETOR NORTE 1, composto 
por 02 (dois) aerogeradores com potência nominal de 4,2 MW, com 8,4 MW de potência a ser instalada, em uma área de 
4,98 ha (quatro hectares e noventa e oito ares), localizada na Zona Rural do municípios de Santana do Matos/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA, inscrito no CNPJ: 08.078.362/0001-07, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação para a atividade de transporte de cargas perigosas (combustíveis automotivos) 
em favor do empreendimento localizado na Rua João Ataíde de Melo, 663 – Centro - Tangará/RN.

Geraldo Alves Spinelli 
Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

DENIS D C BARROS, CNPJ 32.927.144/0001-84, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte IDEMA a Licença Simplificada para uma Industria de Fabricação de calçados 
de material sintético, localizada na Av. Candido Dantas de Araujo, N° 729 Anexo A - Bairro Parque Dourado, Município 
de Currais Novos/RN – Cep.: 59.380-000.

Denis Delvan Carneiro Barros
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

DOMINGOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 32.586.338/0001-63, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a  Licença de Alteração - LA, para Lava jato sem troca de óleo com área útil de 72m2 e casa de máquina/borracharia 
com área de 24,59m2, Localizado na Rod. 304, S/N, Km184, Zona Rural, Angicos/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

E SANTOS DE AZEVEDO - ME, CNPJ: 17.011.694/0001-65, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação, n°2020-150320/TEC/LRO – 0062, válida até 15/07/2022,  para uma Indústria (serraria), localizada na Rua 
Dr Mauro Duarte, 1473, José Clovis de Medeiros, Parelhas/RN

Edson dos Santos de Azevedo
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

GÁS MOTORS DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.302.026/0003-81, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nº 2011-045292/TEC/LI-0040, com prazo de validade até 12/07/2024,em favor do empreendimento Posto de 
Combustível GÁS MOTORS, localizada em Av. Bel. Tomaz Landim, nº 01, Jardim Lola, São Gonçalo do Amarante/RN.

Valmir Francisco da Silva
Sócio-administrador 

CONCESSÃO DA LICENÇA PRÉVIA

JOSUE AMORIM CUNHA, CPF Nº 011.115.644-00, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Prévia, nº 2019-147867/TEC/LP-0222, 
válida até 15/07/2022, para um posto revendedor de combustível, localizado na BR 307, Central Parque III-C, Moinho, 
Extremoz/RN.

JOSUE AMORIM CUNHA
Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 017/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1187/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que 
irá realizar no dia 04/08/2020 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PNEUS, CÂMARAS DE 
AR, E PROTETORES DE ARO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. O edital e seus anexos encontra-se à 
disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital 
na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Afonso Bezerra/RN, 21 de julho de 2020
Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal

LICENÇA AMBIENTAL

RAÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA inscrita no CNPJ: 08.612.829/0001-57 
torna público, conforme a Resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 17/07/2020, através do 
Processo Administrativo Nº 20200437621, a Licença Simplificada de sua sede administrativa, com área construída 
de aproximadamente 634,65m² em um terreno de 571,20m², situado na Rua Distribuidor José Fernandes, 67, Dix-
Sept Rosado– CEP 59054-207- Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de 
quaisquer esclarecimentos.
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Todos os resultados de testes de 
diagnóstico para detecção do 
novo coronavírus  feitos em la-

boratórios das redes pública e privada 
terão de ser notificados ao Ministério 
da Saúde (MS). A obrigação está pre-
vista em portaria publicada no Diário 
Oficial da União desta terça-feira (21).

A portaria 1.792 altera outra porta-
ria, publicada em março deste ano (a 
de número 356). Ela é válida tanto para 
resultados positivos como negativos, 
inconclusivos e correlatos “qualquer 
que seja a metodologia utilizada”. 

Ainda segundo a portaria, a noti-
ficação deverá ser feita no prazo de 24 
horas, contado a partir do resultado do 
teste, “mediante registro e transmissão 
de informações na Rede Nacional de 
Dados em Saúde (RNDS)”.

Caberá aos gestores e responsáveis 
pelos respectivos laboratórios fazer a 
notificação. A fiscalização ficará sob 

a responsabilidade do gestor de saúde 
local. 

Segundo o Ministério da Sáude, o 
não cumprimento das determinações 
pode configurar infração sanitária, 
além de acarretar na aplicação de pe-
nalidades como advertência, multa ou 
interdição do estabelecimento.

Foi dado aos laboratórios de todas 
as unidades federativas prazo de 15 
dias, contados a partir da publicação 
da portaria, para fazerem as adequa-
ções necessárias relativas ao uso da 
rede RNDS. A solicitação de uso dessa 
rede pode ser feita por meio do endere-
ço eletrônico.

Segundo a Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), a medida não 
altera a emissão dos dados coletados 
sobre a Covid-19 no Rio Grande do 
Norte. O Estado já cumpre com o envio 
dos positivos como negativos, incon-
clusivos e correlatos sobre a doença.

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

SESI

Contas da poupança social da 
Caixa, usadas para pagamento 
do auxílio emergencial, foram 

bloqueadas por suspeita de fraudes. Os 
usuários do aplicativo Caixa Tem, usa-
do para movimentar a conta, devem se 
apresentar em uma agência bancária, 
com documento de identidade para 
regularizar o cadastro.

“Todos os bloqueios são suspeita 
de fraude”, afirmou presidente da Cai-
xa Econômica Federal (CEF), Pedro 
Guimarães. “Suspendemos centenas 
de milhares de contas sim, e nesse 
momento as pessoas podem pedir o 
desbloqueio”. 

Ainda segundo Pedro Guimarães, 
o total de contas bloqueadas seria 
equivalente a cerca de 5% do total de 
aprovados.

Em nota oficial, após a repercussão 
das falas do presidente da instituição, a 
Caixa esclareceu que o aplicativo Cai-
xa Tem possui múltiplos mecanismos 
integrados de segurança, mantendo-se 
inviolável e seguro. “O baixo percentual 
de fraudes observado deve-se à enge-
nharia social, em que são utilizadas 
informações, documentos e acessos 

dos próprios clientes. Assim, recomen-
da-se utilizar apenas os aplicativos 
oficiais da Caixa e jamais compartilhar 
informações pessoais”, disse o banco.

O Agora RN questionou questio-
nou o número exato de contas blo-
queadas por suspeita de fraude no 
Rio Grande do Norte, mas não obteve 
retorno até a última atualização desta 

reportagem.
Segundo a Caixa, a área de seguran-

ça do banco monitora continuamente 
as contas e os acessos e, em caso de 
suspeita, realiza o bloqueio preventivo.

Adicionalmente, a área de seguran-
ça do banco monitora continuamente 
as contas e acessos e, em caso de sus-
peita, realiza o bloqueio preventivo da 

conta para proteger os clientes. Dessa 
forma, os usuários do aplicativo Cai-
xa Tem que receberem a mensagem 
“Procure uma agência da Caixa com 
seu documento de identidade para 
regularizar seu cadastro”, devem seguir 
essa orientação para a regularização 
do acesso e conta.

Ainda de acordo com a institui-
ção bancária, já foram pagos mais de 
R$ 121 bilhões para 65,2 milhões de 
pessoas. Além de garantir segurança 
financeira dos beneficiários, a ação 
de pagamentos da CAIXA vem pro-
movendo a maior operação de trans-
ferência de renda da história do país. 
“O banco esclarece que informações 
sobre eventos criminosos são repas-
sadas exclusivamente às autoridades 
policiais, e ressalta que presta irrestrita 
colaboração nas investigações”, disse o 
banco em nota. 

Nesta quarta-feira (22), A Caixa 
paga a quarta parcela do Auxílio Emer-
gencial para 1,9 milhão beneficiários 
do Bolsa Família qualificados no pro-
grama, cujo número do NIS termina 
em 2. Os pagamentos para esse grupo 
são feitos da mesma forma que o Bolsa.

Ministério modifica sistema de envio 
dos resultados dos testes de Covid-19

Caixa bloqueia contas da 
poupança social por suspeita
de fraudes em todo o Brasil
MEDIDA | Presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, confirmou o bloqueio de diversas contas da poupança digital, 
movimentadas para o crédito do Auxílio Emergencial; beneficiários afetados terão de procurar agências bancárias para recuperar o acesso

 Caixa paga a quarta parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários nesta quarta-feira

Secretaria de Saúde do RN diz que já cumpre com a regras de envio dos dados à União

FISCALIZAÇÃOSAÚDE

A Prefeitura Municipal do 
Natal publicou mensagem nesta 
terça-feira (21) negando ter pro-
movido o fechamento leitos aber-
tos para o combate à Covid-19. O 
governo municipal reforçou que 
os leitos não serão fechados en-
quanto durar a pandemia do novo 
coronavírus. Apesar da queda na 
procura pelos leitos, a Prefeitura 
pretende manter todo o apara-
to no combate ao coronavírus. 
“A Prefeitura de Natal ressalta 
que nenhum leito destinado aos 
pacientes diagnosticados com 
Covid-19 fechou ou irá fechar 
enquanto a pandemia persistir. 
Mesmo com a queda na procura 
desses leitos, sabemos da impor-
tância de mantê-los disponíveis 
até que haja uma demonstração 
segura e efetiva da queda de casos 
da doença”, diz a publicação.

PREFEITURA 
NEGA QUE TENHA 
FECHADO LEITOS EM 
NATAL

PROJETO

O Plenário da Câmara dos De-
putados aprovou a proposta que 
acrescenta os estados de Amapá, 
Rio Grande do Norte e Paraíba na 
área de atuação da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco (Codevasf). 

Após ser aprovado na Câma-
ra, o projeto volta ao Senado devi-
do às mudanças propostas pelos 
deputados.

Além de atender integralmen-
te os estados de Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Ma-
ranhão, Ceará e Goiás, nas bacias 
hidrográficas tanto continentais 
quanto litorâneas, a Codevasf 
deverá atuar ainda no Amapá, na 
Paraíba, no Rio Grande do Norte e 
nos municípios da região do Alto 
Rio Pardo, em Minas Gerais.

Devido às polêmicas debati-
das em Plenário sobre a falta de 
recursos, Silvio Costa Filho acres-
centou dispositivo para condicio-
nar à dotação orçamentaria pré-
via a instalação e a manutenção 
de órgãos e setores de operação e 
representação da empresa fora de 
sua sede.

RN PODE SER INCLUÍDO 
NA ÁREA DE ATUAÇÃO 
DA COMPANHIA VALE 
DO SÃO FRANCISCO 



A Secretaria Municipal de Saúde 
de Macaíba iniciou em julho 
as atividades de prevenção e 

combate à Covid-19 e arboviroses – 
dengue, zika e chikungunya. A ação 
é feita por agentes de combate às 
endemias que percorrem vários bair-
ros desenvolvendo um trabalho de 
conscientização e orientação contra 
as doenças.

Os trabalhos já foram realizados 
em localidades como Morada da Fé, 
Alto da Raiz e Campo da Santa Cruz, 
Campo das Mangueiras, Vila São José, 
Vilar, Conjunto Auta de Souza, Monte 
Líbano e Loteamento Esperança, den-
tre outras. Nesta semana, é a vez do 
Conjunto Alfredo Mesquita, Potengi e 
adjacências. A previsão é que as próxi-
mas etapas sejam realizadas no bairro 
Lagoa das Pedras e nas ruas Olímpio 
Maciel e José Coelho.

Segundo a coordenação do Cen-
tro de Vigilância em Saúde, a ação 
teve início no mês de março com um 

trabalho predominantemente edu-
cativo. Com a chegada da pandemia 
de Covid-19, os esforços foram inten-
si� cados. Inclusive, os moradores de 
Macaíba visitados pelas equipes de 

saúde recebem máscaras de proteção 
facial e hipoclorito de sódio, além de 
combater o mosquito Aedes aegypti, o 
transmissor da zika, dengue e  chikun-
gunya

A prefeitura de São José de Mipi-
bu vai abrir centro integrado 
contra a Covid-19 dentro da 

estrutura da Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Geraldo de Souza. O 
novo serviço, que � cará pronto em 60 
dias, vai disponibilizar 21 leitos clínicos 
e laboratório de análise. 

Além disso, a unidade de saúde 
também vai receber uma sala de tomó-
grafo.

Nos últimos meses, o município da 
Região Metropolitana de Natal iniciou 
uma série de atividades de prevenção 
contra o novo coronavírus. Um deste 
trabalhos é o “Stop Covid-19”. O servi-
ço percorre os bairros da cidade para a 
distribuição de máscaras de tecido. Até 
o presente momento foram distribu-
ídos mais de 14 mil equipamentos de 
proteção facial para a população.

Ainda sobre o serviço de prevenção 
contra a Covid-19, estão sendo realiza-
das desinfecções constantes em locais 
públicos e locais de grande � uxo de 
pessoas, bem como a distribuição de 
álcool a 70% e a veri� cação de tempe-
ratura. A maior parte destas ações foi 
concentrada no Mercado Público, na 
Feira Livre e em barreiras sanitárias 

educativas instaladas nos limites do 
município.

São José de Mipibu também ado-
tou um protocolo preventivo de trata-
mento precoce para a Covid-19, que se-
gue normas técnicas do Ministério da 
Saúde. Mediante prescrição médica, os 
moradores sintomáticos poderão rece-
ber os medicamentos azitromicina e 
ivermectina.
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S.G AMARANTE AGÊNCIA BRASIL
Macaíba promove ação 
sanitária para combater 
coronavírus e arboviroses
PREVENÇÃO | Secretaria de Saúde de Macaíba iniciou trabalho de distribuição de máscaras e de produtos 
higiene; medida também combate o mosquito Aedes aegypti, transmissor da zika, dengue e  chikungunya

S. JOSÉ DE MIPBU

São José de Mipibu vai abrir novo 
centro integrado contra a Covid-19 

PANDEMIA

Servidores municipais percorrem bairros de São José de Mipibu para distribuir máscaras 

Equipes da Secretaria Municipal de Sáude já distribuíram máscaras para sete localidades

LEI ALDIR BLANC

RECURSOS

AJUDA NO CAMPO

Após aprovação e sensação 
da Lei Emergencial da Cultura, a 
Prefeitura Municipal de São Gon-
çalo do Amarante disponibilizou 
formulário para coletar infor-
mações e criar um cadastro dos 
trabalhadores da cultura no mu-
nicípio. O banco de dados tem a 
� nalidade de auxiliar os repasses 
dos benefícios.

Segundo a presidente da 
Fundação Cultural Dona Militana 
(FCDM), Miris de Oliveira, é im-
portante que os artistas e espaços 
culturais façam o cadastro e se 
adaptem às novas realidades do 
cenário artístico. “Esse cadastro 
vai atualizar dados, mapear es-
paços culturais e criar direciona-
mentos para o nosso calendário 
cultural, que hoje teve que ser 
adaptado em decorrência da pan-
demia”, disse.

Para realizar o cadastro, basta 
acessar o endereço saogoncalo.
rn.gov.br/cadastrocultural, pre-
encher o formulário com as infor-
mações solicitadas e fornecer um 
link para o currículo. Para mais 
informações, entrar em contato 
pelos telefones (84) 9 9190-7157 
ou (84) 9 8850-7652.

A Caixa vai creditar a primeira 
parcela do auxílio emergencial pa-
ra 721.337 bene� ciários a partir de 
amanhã (22), para os nascidos em 
janeiro. 

Os bene� ciários entram no ciclo 
1 do novo calendário de pagamen-
to, que passou a ser organizado em 
ciclos de crédito na poupança social 

digital e saque em espécie. 
Os bene� ciários que vão receber 

a primeira parcela do auxílio emer-
gencial no ciclo 1 � zeram o cadastro 
entre 17 de junho e 2 de julho. O cré-
dito e o saque são escalonados pelo 
mês de aniversário.

O saque em dinheiro será entre 
os dias 25 de julho e 17 de setembro.

A Câmara dos Deputados 
aprovou projeto de lei que con-
cede ajuda para agricultores 
familiares durante o período de 
pandemia da covid-19. O texto se-
gue agora para análise do Senado. 
O projeto é de autoria da bancada 
do PT e prevê benefício especial, 
recursos para fomento da ativi-
dade e prorrogação de condições 
para o pagamento de dívidas.

O texto aprovado foi o subs-
titutivo do relator, deputado Zé 
Silva (Solidariedade-MG). Ele 
de� niu que poderão ter acesso 
às medidas os agricultores e em-
preendedores familiares, além de 
pescadores, extrativistas e silvicul-
tores. O relator rejeitou todas as 
emendas sugeridas em plenário e 
os deputados retiraram destaque. 

Pelo texto aprovado, o agricul-
tor que não tiver recebido o auxí-
lio emergencial de R$ 600 poderá 
receber do governo federal R$ 3 
mil, em cinco parcelas. Terá di-
reito a cota dobrada, de R$ 6 mil, 
a mulher provedora de família 
monoparental. Para receber o be-
nefício, é preciso estar cadastrado 
junto à entidade de Assistência 
Técnica e Extensão Rural

SÃO GONÇALO 
ABRE CADASTRO DE 
ARTISTAS E ESPAÇOS 
CULTURAIS

MAIS DE 700 MIL RECEBERÃO A PRIMEIRA PARCELA 
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL NESTA QUARTA-FEIRA

CÂMARA APROVA 
PROJETO DE AUXÍLIO 
À AGRICULTURA 
FAMILIAR

14 mil
é o número de máscaras de 

tecido distribuídas pela prefeitura 
de São José de Mipibu

C O N S U L T O R I A & P E S Q U I S A

REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 
ESTATÍSTICA 5ª REGIÃO  - CONRE5  - Nº: 8413 

exatuseconsultoria@gmail.com

84 98168.1085



Geral| QUARTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 202010 |

Com o início das ações reabertura 
das atividades produtivas, di-
versas empresas iniciaram o tra-

balho de saída do home O�  ce e, com 
isso, voltar ao trabalho presencial, em 
equipe, nos mais diversos segmentos 
da economia potiguar. Mas as dúvidas 
sobre a retomada podem assustar os 
trabalhadores que estão voltando ao 
batente. O Agora RN traz uma lista de 
medidas sanitárias para o retorno em 
tranquilidade e segurança

USO DE MÁSCARAS
As máscaras podem ser cruciais 

para evitar infecções. Diversos mu-
nicípios do Rio Grande do Norte têm 
decretos e leis exigindo o uso correto 
deste equipamento que pode salvar 
vidas. Quando retirar e colocar é pre-
ciso higienizar as mãos com álcool em 
gel e ainda não tocar na parte frontal 
da máscara porque é na retirada que 
muitas pessoas são contaminadas. O 

alerta é para usar máscara  de forma 
correta, sem deixar o nariz de fora, e 
também que o material não pode estar 
úmido e se for descartável precisa ser 
dispensada a cada duas horas.

ÁLCOOL GEL E HIGIENIZAÇÃO DAS 
MÃOS E LOCAIS DE TRABALHO

O uso do álcool em gel e a higieni-
zação das mãos, em locais de trabalho 
e transportes coletivos são fundamen-
tais. Lavar as mãos com água e sabão 
inativa o vírus, manter higienizado 
com álcool as mesas de trabalho, os 
vagões de trens e ônibus e locais onde 
as pessoas colocam as mãos para se se-
gurarem são medidas essenciais para o 
combate ao vírus.

VENTILAÇÃO E O PERIGO DO AR 
CONDICIONADO

É importante manter a ventilação 
natural nos ambientes de trabalho 
para evitar a proliferação do novo co-

ronavírus.

DISTANCIAMENTO
Outra ação importante e que de-

ve ser contínua e precisa, que aponta 
também neste estudo da China, é o dis-
tanciamento entre as pessoas de um 
metro e meio ou mais, mesmo com o 
uso das máscaras e com a higienização 
adequada. No local de trabalho, na � la 
do shopping, nas entradas e saídas do 
trabalho, nos refeitórios e no transpor-
te coletivo.

TRANSPORTE COLETIVO
Ao entrar e sair de um ônibus ou 

trem, a dica é, além de vestir a máscara, 
sempre estar com as mãos higieniza-
das com álcool em gel, de preferência. 
É necessário ter sempre na bolsa um 
higienizante, que ajuda a deixar as 
mãos limpas e protegidas. re� ra horá-
rios alternativos com menor aglomera-
ção e locais próximos da janela. 

Saiba como se prevenir 
contra a Covid-19 na volta 
ao trabalho presencial

PREVENÇÃO | IA retomada das 
atividades econômicas em 
vários estados, apesar da 
curva em alta da pandemia, 
exige que trabalhadores se 
previnam mais e saibam o que 
fazer. Confira os cuidados e 
alertas dos especialistas

Voltar ao trabalho presencial demanda uma série de ações sanitárias preventivas para evitar potenciais focos de contágio pelo novo coronavírus 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DICAS PARA AS EMPRESAS 
NO RETORNO AO TRABALHO

Estabelecer protocolos de prevenção
A prevenção de riscos ocupacionais e de 
saúde que propiciem ambientes seguros 
e “limpos” é essencial. Isto inclui todas as 
medidas de preparação no local de trabalho: 
higiene, materiais de proteção para pessoas 
e instalações, regulação de espaços comuns, 
ventilação, desinfecção, fluxo de pessoas, 
restrições de contato, reuniões, visitas, 
clientes, detecção e assistência médica, 
serviços de alimentação e transporte, entre 
outros.

Comunicar e treinar
Transmitir de forma clara e transparente os 
planos, controles e objetivos definidos para 
o processo de retorno será um dos pilares 
fundamentais para o sucesso de um retorno 
seguro ao trabalho. Programas de promoção 
e bem-estar em saúde e programas de 
conscientização sobre cuidados pessoais e 
coletivos serão mais decisivos do que nunca 
para o engajamento dos funcionários e a 
continuidade dos negócios.

Minimização do contágio
É importante a minimização do contágio 
de Covid-19 por meio de sistemas de 
monitoramento e atenção, como aplicações 
móveis ou medicina on-line, que permitem 
o monitoramento vivo dos riscos da força 
de trabalho: sintomas, exames laboratoriais, 
identificação e gerenciamento de casos 
positivos, etc. A Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) publicou orientação sobre 
condições seguras e eficazes de retorno ao 
trabalho durante a pandemia da Covi-19. A 
O retorno ao trabalho precisa ser orientado 
por uma abordagem com foco nas pessoas, 
que coloque os direitos das pessoas no 
centro das políticas econômicas, sociais e 
ambientais. 

Veja as 10 medidas da OIT 
para a segurança no trabalho 
recomendadas aos empregadores:

>>Formar uma equipe para planejar e 
organizar o retorno ao trabalho

>>Decidir quando reabrir, quem retornará ao 
trabalho e de que forma

>>Adotar medidas de engenharia, 
organizacionais e administrativas

>>Promover a limpeza e desinfecção do 
ambiente de trabalho de forma regular

>>Prover meios para higiene pessoal

>>Prover equipamentos de proteção e 
informar o uso correto

>>Monitorar a saúde dos funcionários

>>Considerar outros riscos, incluindo o 
psicossocial

>>Revisar os planos de preparação de 
emergência

>>Revisar e atualizar as medidas preventivas 
e de controle



A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra (PT), 
confirmou a continuidade do 

plano de reabertura econômica do Rio 
Grande do Norte nesta quarta-feira 
(22). Serão autorizados a reabrir as 
portas os estabelecimentos incluídos 
na segunda fração da segunda fase.

Para esta quarta-feira, os estabe-
lecimentos autorizados são os de sho-
ppings e os centro comerciais sem uso 
de ar-condicionado, bem como as lojas 
"com as portas para a rua" com mais de 
600 metros quadrados.

Além disso, segundo a governado-
ra Fátima Bezerra, a primeira fração 
da terceira fase está marcada para o 
dia 29. Nesta etapa, estão incluídos os 
serviços de alimentação com tamanho 
superior a 300 metros quadrados, além 
de bares e barracas de praia.

Ainda nesta quarta-feira, após reu-
nião entre a governadora Fátima Be-
zerra e 22 municípios costeiros, ficou 
definido que a partir da próxima quin-
ta-feira (23) haverá equipes integradas 
das forças de segurança públicas nos 
acessos e nas praias de toda a extensão 
litorânea potiguar, de Baía Formosa a 
Tibau. 

As blitzen serão realizadas em 
parceria com os órgãos municipais 
de segurança, vigilância sanitária e 
da tributação para informar, educar, 
corrigir e reprimir as arbitrariedades.  

 

“Vamos ocupar o litoral com nossas 
forças de segurança a partir desta quin-
ta-feira, para coibir as aglomerações e 
evitar um retrocesso no combate do 

coronavírus”, declarou a governadora 
Fátima Bezerra.  

Ela falou que mesmo o RN tendo si-
do um dos primeiros a editar medidas 
restritivas, está sendo um dos últimos 
a retomar a economia, de modo que 
as prefeituras devem colaborar para 
passar à população a mensagem de 
que ainda não é o momento para o des-
confinamento. “O que nós precisamos 
é de união. O alerta foi dado. Precisa-
mos nos unir para que não aconteça 
um atraso, que seria ruim para todos 
nós: para a saúde e para a economia”, 
encerrou.
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MEDIDA | Decreto municipal 
autoriza o fechamento de ruas 
e avenidas, em especial as vias 
de acesso às praias urbanas, 
com o específico fim de evitar a 
aglomeração de pessoas

As ruas que dão acesso às praias 
de Natal serão interditadas ca-
so as aglomerações insistam 

em acontecer na orla. A determinação  
é do Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PS-
DB), que assinou decreto nesta terça-
-feira (21) com medidas de controle do 
distanciamento social.

No novo decreto municipal, a pre-
feitura autoriza o “fechamento de ruas 
e avenidas, em especial as vias públi-
cas de acesso às praias urbanas, com o 
específico fim de evitar a aglomeração 
de pessoas e resguardar o interesse da 
coletividade na prevenção de contágio 
e enfrentamento da pandemia da Co-
vid-19”.

De acordo com o texto, caberá à 
Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) o trabalho de disci-
plinar a proibição de estacionamento 
nas proximidades das respectivas 
praias. O decreto, contudo, não traz 

informações sobre qualquer impedi-
mento para banhistas.

Além disso, também está proi-
bida a utilização de equipamentos 
sonoros, à exceção de som ambiente 
com música ao vivo, desde que envol-
va apenas um cantor e um músico. 
Os profissionais terão de fazer uso de 
máscara de proteção, vedada a inte-
ração com o público. 

A medida é uma repercussão das 
falas de Álvaro Dias da última segun-

da-feira (20). Na ocasião, em vídeo 
nas redes sociais, ele alertou para um 
controle mais rigoroso e restritivo nas 
praias para evitar cenas de aglomera-
ção, com as registradas no domingo 
passado (19) em Ponta Negra, na Zona 
Sul da capital. "Se houver necessidade 
de reprimir com a fiscalização intensa, 
nós faremos, ou então vamos ter que 
retroceder voltar a fechar tudo e man-
ter o isolamento social com rigor", 
falou.

Decreto proíbe a utilização de equipamentos sonoros nas praias urbanas da capital

Governadora Fátima Bezerra confirmou abertura da terceira fase no dia 29 de julho

Álvaro Dias autoriza fechamento de 
praias para combater aglomerações

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Governo mantém reabertura de 
comércio prevista para esta quarta

RETOMADA

1º OFÍCIO DE NOTAS DE MACAÍBA/RN 
Rua Ivanildo Gama Pacheco, 20 - Centro - Macaíba/RN 

Hilton Sales Chaves – Tabelião e Oficial do Registro Geral de Imóveis 
Maria Ozélia da Silva Chaves  - Substituta  /  Kétully Edméia  Chaves - Substituta 

 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

           O 1º OFÍCIO DE NOTAS DA COMARCA DE MACAÍBA/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos,   
 Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei etc.   
             Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do parágrafo 
4º, do artigo 216-A, da Lei 6.015/73, ficam cientificados os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, no 
prazo de quinze (15) dias se manifestem sobre o pedido de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, formulada pela 
requerente, Srª. MARIA DE DEUS ELIAS DO NASCIMENTO, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 
1.053.315/SSP/RN e inscrita no CPF/MF nº 664.776.034-20, sendo filha de Celestino Elias de Souza e Maria Elias de 
Souza, residente e domiciliada na Rua Areia Branca, nº 261, Vila Santa Luzia, Centro, Macaíba/RN, CEP: 59280-000;  
tendo sido sua posse atestada há mais de 30 (TRINTA) anos, através de instrumento particular de compra e venda, 
celebrado em 08 de Abril de 2013 , na posse do imóvel do imóvel localizado à Rua Dr Eráclito Vilar, Centro, nesta cidade 
de Macaíba/RN, possuindo conforme planta e memorial descritivo em anexo, uma área de 129,20m2 de superfície e os 
seguintes limites e dimensões: ao NORTE: com o Sr João Neto Pessoa e a Srª Maria Salete Pessoa e Silva, medindo 
10,50m; ao SUL: com Rua Dr Eráclito Vilar, medindo 11,50m; ao LESTE: com o Sr João Neto Pessoa, medindo 13,50m; 
ao OESTE: com o Sr Roberto Pinheiro Borges, medindo 10,50m;.. O referido imóvel encontra-se cadastrado no Município 
de Macaíba/RN sob o nº 1.0008.090.01.0074.0000.8 e sequencial nº 20389337. O citado imóvel não encontra-se 
matriculado perante o Registro Imobiliário, 1º Oficio de Notas da Comarca de Macaíba/RN. A não apresentação de 
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do presente edital, implicará anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Além da publicação no jornal de grande circulação deste edital, o 
mesmo será fixado no quadro de aviso desta Serventia.  
                                                                                                      Macaíba/RN, 14 de Julho de 2020. 

 

  
 

 

PUBLICAÇÃO JORNAL AGORA 
 
ESTE PAGAMENTO SO PODERÁ SER 
REALIZADO ATRAVÉS DE 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 
 
NÃO FAZER DEPÓSITO EM CAIXA 
ELETRÔNICO 
 
BANCO DO BRASIL 
PARAMETRO N C M E L - EPP 
Agência: 3525-4 
Conta corrente: 43429-9 
Valor 110,00 
 
 
 
 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI 

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE MORAIS, inscrito sob o 
CPF/MF no. 109.030.554-06, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI, para 
atividade de Revenda de Combustíveis Líquidos, localizada na 
Av. Mira Selva, 01, Cidade Alta, Felipe Guerra-RN. 

FRANCISCO JOSÉ BEZERRA DE MORAIS EIRELI  

Requerente 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00022/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para 
contratação de empresa para fornecimento e instalação de Cadeiras para o Auditório do SEST SENAT Natal/RN. O 
recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 07/08/2020, 
das 09h às 09h10min. Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se 
a Unidade SEST SENAT na Av. Prefeito Omar O’Grady, 8695, Pitimbu, Natal/RN. Maiores informações através do 
e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

SI COMERCIAL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA , inscrito sobre CNPJ: 02.797.263/0002-80  torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de nº 2019-136563/TEC/LO-0250 com vencimento até 13/07/2026,  para uma 
Revenda varejista de Combustíveis  Líquidos om capacidade total de armazenamento de 90 m3 Localizado na Rua 
Benedito Santana 13 – Igapó – São Gonçalo do Amarante  - RN

ISMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA
Sócio Proprietário.

SINDICATO DOS SECRETÁRIOS E SECRETARIAS DO RIO GRANDE DO NORTE - SINSERN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
A Presidente do SINSERN, no uso de suas atribuições Estatutárias convoca todos os Associados e Associadas na 
base territorial do Estado do Rio Grande do Norte, para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 
29 de julho de 2020, na Avenida Lima e Silva, 76, Lagoa Nova, Natal/RN, com início às 19h, em primeira convocação 
com a presença da maioria absoluta dos Associados com direito a voto, e em segunda convocação com a maioria 
dos associados presentes, às 19h30, com o objetivo de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Pauta 
única -  Prorrogação do mandato da Diretoria, tendo em vista o período de pandemia mundial, que impõe o 
isolamento social e Decreto Federal que proíbe aglomeração.  
 

Natal/RN, 22 de julho de 2020. 
Rejane Soares Monteiro de Souza – Presidente  

 

600
é o tamanho em m2 das lojas com 

permissão para abrir as portas
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) regulamentou medida 
provisória que permite que um 

imóvel financiado possa ser usado co-
mo garantia de um novo empréstimo 
com o mesmo banco do financiamen-
to inicial. Essa é mais uma medida para 
ajudar a aumentar a liberação de em-
préstimos pelos bancos, em meio à cri-
se gerada pela pandemia de covid-19.

Foi criada a possibilidade de ofere-
cer um mesmo bem para garantir mais 
de uma operação de crédito (alienação 
fiduciária com compartilhamento do 
bem). Com isso, diz o Banco Central 
(BC), respeitado o valor total do bem, 
um mesmo imóvel poderá servir como 
garantia para mais de uma operação 
de crédito perante um credor, o que de-
verá diminuir os juros para o tomador 
do empréstimo.

Pela regulamentação, as condições 
da nova operação de crédito têm que 
ser melhores ou iguais à anterior, ou se-
ja, a taxa de juros não pode ser superior 
à da primeira operação. O prazo deve 
ser igual ou inferior ao remanescente 
da operação de crédito original.

Nessa operação, haverá custos com 
cartório. Mas podem ser incluídos no 
novo empréstimo: custos cartorários 
relativos ao registro e à averbação do 
título ou ato constitutivo, declaratório 

ou translativo de direitos reais sobre 
o imóvel; custos do serviço de trans-
missão de informações para fins de 
registro eletrônico, caso contratado 
pelo mutuário; valor do Imposto sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI); 

e valor do Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).

Mesmo com os custos com o car-
tório, o chefe do Departamento de Re-
gulação do Sistema Financeiro do BC, 

João André Calvino Pereira, disse que o 
registro será mais simples. “Esse novo 
empréstimo estará dentro da mesma 
estrutura de financiamento em vigor. 
Tem que passar pelo cartório, mas já 
está dentro da estrutura definida. Ha-

verá alteração [da alienação fiduciária 
no cartório], mas é mais simples”, disse.

O cliente bancário também poderá 
pedir portabilidade de crédito e fazer 
essa operação. Em caso de inadimplên-
cia, disse Pereira, o banco pode execu-
tar a garantia, levando o imóvel a leilão, 
assim como faria em uma operação de 
financiamento imobiliário tradicional. 
A regulamentação do CMN já está va-
lendo e agora cabe aos bancos decidir 
pela oferta desse tipo de crédito. 

Na prática, em um financiamento 
imobiliário de R$ 200 mil, com juros 
de 8% ao ano, se foram quitados R$ 20 
mil da dívida até o momento, este será 
o montante disponível para novo crédi-
to. O prazo será o tempo restante do fi-
nanciamento imobiliário e os juros se-
rão iguais ou menores que 8% ao ano. 
Segundo o BC, o crédito com garantia 
de imóvel financiado tem potencial de 
injetar R$ 60 bilhões no sistema. 

Imóvel financiado poderá ser usado 
como garantia de novo empréstimo
FACILIDADE |  Medida é mais uma tentativa promovida pelo Conselho Monetário Nacional para permitir o aumento potencial no acesso de brasileiros ao crédito durante a crise causada 
pela covid-19; mecanismo aponta que quem possui financiamento imobiliário poderá ir ao banco e solicitar novo crédito, sendo que imóvel também servirá de garantia para a operação

 Novo crédito terá como montante máximo os valores já quitados do financiamento imobiliário, segundo o Conselho Monetário Nacional

R$ 60 bi
É o valor previsto em créditos 

para o sistema financeiro

A Secretaria Municipal de Tra-
balho e Assistência Social 
(Semtas) apresentou nesta ter-

ça-feira (21), em reunião com artesãos, 
o plano de reabertura da Loja Natal 
Original, na Árvore do Mirassol, na Zo-
na Sul da capital, que deverá voltar seu 
funcionamento ao público tão logo se-
jam concluídas as medidas preventivas 
nos próximos dias.

Com a apresentação do plano de 
reabertura, foi iniciado um prazo até 
sexta-feira (24) para que os artesãos 
possam enviar sugestões de medidas 
que garantam a saúde e o bem-estar 
deles e dos clientes. 

O protocolo apresentado pela 
Semtas é para controlar o fluxo de 
pessoas no estabelecimento, de acordo 
com as diretrizes do Decreto Municipal 
nº 11.994, que manteve o cronograma 
de retomada gradual da economia no 
Município para evitar a transmissão do 
novo coronavírus.

A loja Natal Original já está autori-
zada a abrir, por ser um estabelecimen-
to com metragem interna menor que 

600 metros quadrados e possuir porta 
para a rua. Desde março, os artesãos 
estavam impedidos de comercializar 
os trabalhos presencialmente, o que os 
deixou numa situação difícil, mais ain-
da em Natal cuja procura por produtos 
artesanais está significativamente li-
gada ao Turismo, uma das atividades 
econômicas mais prejudicadas.

Para a reabertura das unidades de 
venda de produtos artesanais, os pro-
dutos e e funcionários receberão trei-
namento específico sobre os cuidados 
com a saúde e sobre o novo modelo de 
atendimento. 

Além disso, os colaboradores te-
rão à disposição kits com máscaras e 
álcool em gel para usarem inclusive no 
deslocamento entre a residência e o 
local de trabalho. Foi exigido, também, 
que  todas as mercadorias passem por 
higienização. 

O layout da loja será adaptado 
para garantir lotação máxima de uma 
pessoa a cada cinco metros quadrados. 
Além de aferida a temperatura dos 
clientes, será disponibilizada a desin-

fecção dos sapatos na entrada da loja 
e esses terão que, obrigatoriamente, 
usar máscaras dentro do espaço, que 
manterá as portas abertas em tempo 
integral.

A secretária Andréa Dias ressalta 
que mais de 280 artesãos estão vin-
culados à Prefeitura do Natal e foram 
diretamente prejudicados pela pande-
mia, incluindo profissionais cadastra-
dos como individuais ou associados 
de empreendimentos econômicos 
solidários. 

“No momento em que se acentuou 
a vulnerabilidade econômica e social, 
os artesãos vêm procurando a Semtas 
em busca de assistência social”, conta 
a gestora.

Para amenizar a situação, a Prefei-
tura, através da Semtas, entregou hoje 
a quarta remessa de cestas básicas no 
Centro de Convivência Marli Sarney. 
Das 334 cestas entregues durante esta 
manhã, 50 beneficiaram os artesãos. 
Três ações desse tipo já foram realiza-
das neste período de pandemia, aco-
lhendo 209 artesãos.

Semtas apresenta plano para a reabertura 
das lojas de artesanato no bairro de Mirassol

DISCUSSÃO 
COMÉRCIO INVESTIGAÇÃO

O interesse dos consumidores 
em fazer compras online, ala-
vancado pelo isolamento social, 
deverá permanecer após a pan-
demia de covid-19, revela a pes-
quisa Impactos da Pandemia no 
Comportamento do Consumo do 
Brasileiro, realizada pelo Instituto 
Locomotiva. Foram ouvidas 2.006 
pessoas de 72 cidades de todos os 
estados do país.

O levantamento mostra que 
50% dos entrevistados que fre-
quentavam livrarias e papelarias 
não fariam mais questão de ir às 
lojas físicas depois da quarentena. 

Em relação a lojas de artigos 
para crianças, o percentual é de 
49% disseram não fazer questão 
de ir às lojas físicas, a perfumarias 
e petshops, de 44%; a lojas de de-
partamento e shopping centers, 
de 41%; e a lojas de material de 
construção, de 38%.

A Divisão Especializada em 
Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP) confirmou ao Agora RN 
que realizou diligências nesta ter-
ça-feira (21) sobre o caso do mo-
torista de aplicativo Arlley Diego, 
de 24 anos, desaparecido desde 
o último sábado (18). Ele foi visto 
por conhecidos pela última vez 
no Guarapes, bairro onde mora 
na Zona Oeste de Natal.

A DHPP pontuou que as 
investigações seguem em anda-
mento, mas sem atualizações so-
bre o paradeiro de Arlley.

As buscas localizaram, até o 
momento, o carro em que o jovem 
trabalhava, ainda na noite do sá-
bado. O veículo, que era alugado, 
foi queimado na praia de Santa 
Rita, no litoral norte potiguar. 
Nenhuma outro pertence, como 
carteira ou celular, foram encon-
trados.

INTERESSE POR 
COMPRAS ONLINE 
DEVE CONTINUAR APÓS 
PANDEMIA

DHPP FAZ DILIGÊNCIAS 
NO CASO DO MOTORISTA 
DE APLICATIVO 
DESAPARECIDO 
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NATHALLYA MACEDO
SUBEDITORA DO ONLINE

Resgatar a identidade de um po-
vo e de um lugar é uma ação de 
orgulho, além de ser um ato de 

coragem, já que muitas vezes o movi-
mento educativo de inserção é deixa-
do de lado – até mesmo pelo poder pú-
blico. Foi observando esta lacuna que 
o jovem Diego Alves, de 22 anos, teve a 
ideia de criar um projeto de � delidade 
voltado para Nova Cruz, cidade onde 
nasceu. “Acredito que não há infância 
melhor. O interior é cheio de proteção 
e carinho”, contou. 

Assim surgiu o per� l do Instagram 
Hashtag Nova Cruz, idealizado justa-
mente com o propósito de valorizar a 
arte e a população do município. “O 
foco é ajudar as pessoas e evidenciar 
o nosso percurso. Por exemplo, conhe-
cemos bastante o tradicional festejo 
de São João em Mossoró. Em Tangará, 
existe o lado gastronômico em desta-
que, com os famosos pastéis. Então o 
objetivo do projeto é recuperar a tra-
jetória especí� ca da minha cidade”, 
narrou Diego. 

Ele, que é estudante de jornalis-
mo, usa as técnicas de reportagem 
que aprende no dia a dia para gravar 
vídeos contando histórias peculiares 
e interessantes sobre personagens no-
va-cruzenses. “Recentemente, abordei 
algumas questões relacionadas à pan-
demia da Covid-19. Falei sobre a nossa 
casa de idosos, que está precisando de 
doações. Também relatei a situação do 
circo local, que passa por maus boca-
dos sem apresentações”.  

Para o jovem, fomentar a lingua-
gem cultural e social de Nova Cruz 
é essencial para que a população se 
sinta representada. “A gente sempre 
sonha em ir para fora, não é? É quase 
um selo de qualidade estar em uma ca-
pital ou em uma cidade maior. E, por 
isso, esquecemos de focar nas nossas 
origens. Precisamos elaborar nossos 
próprios referenciais, dar voz e espa-
ço”, a� rmou o estudante. 

HASHTAG Perfil no Instagram 
mostra a arte e a cultura da cidade

#NOVACRUZ 
TECNOLOGIA E CULTURA | Estudante e nova-cruzense orgulhoso, Diego Alves criou um
projeto para marcar a história da cidade, relembrar costumes e contar novas histórias

REPRESENTATIVIDADE 

AG
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Em 2017, Diego venceu um 
concurso promovido no estado 
que tinha como tema: “o que é ser 
brasileiro?”. O potiguar decidiu 
fugir de estereótipos, como praias 
e samba, e resolveu mostrar a feira 
livre que acontece no mercado pú-
blico de Nova Cruz. “Fiz um vídeo 
rápido com cenas do cotidiano, o ir 
e vir, pessoas comprando produtos 
e interagindo. A � lmagem chamou 
a atenção especialmente por mos-
trar uma realidade que, às vezes, 
passa despercebida”, disse. 

Com a vitória, o jovem 
levou o minidocumentário 
para ser exibido na Polônia, 
país do Leste Europeu. “Foi 
uma experiência incrível. Mais 
uma prova, para mim, de que 
a identidade importa sim. É 
representativo. Não devemos 
esconder ou sentir vergonha de 
nossas raízes pois precisamos, 
a cada dia que passa, enaltecer 
nossos costumes para que não se 
percam no tempo”.  

ACESSE O PERFIL DO INSTAGRAM
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REPROVADO
O deputado federal General Girão 

é o único parlamentar da bancada 
do Rio Grande do Norte que não está 
apto a disputar o prêmio Congresso 
em Foco, tradicional e importante 
premiação da política brasileira 
que é entregue àqueles deputados e 
senadores “que melhor exerceram o 
mandato em 2020, na avaliação do 
público na internet, de jornalistas 
que cobrem Câmara e Senado e de 
um júri especializado”.

 REQUISITOS
Pelo regulamento do prêmio, 

podem concorrer apenas 
congressistas que não respondam a 
acusações criminais e que tenham 
ocupado o cargo por ao menos 60 
dias este ano. 

DO RN
Neste caso, todos os senadores 

- Jean Paul Prates, Styvenson 
Valentim e Zenaide Maia – e demais 
deputados federais que representam 
o Estado - Benes Leocádio, Beto 
Rosado, Fábio Faria (licenciado), 
Joao Maia, Rafael Motta, Walter 
Alves e Natália Bonavides – � guram 
na relação preliminar dos aptos a 
concorrerem nas categorias gerais 
“Melhores no Senado” e “Melhores na 
Câmara”, assim como nas categorias 
“Senadores Mais Bem Avaliados 
pelos Jornalistas” e “Deputados Mais 
Bem Avaliados pelos Jornalistas”.

NA DISPUTA
Pré-candidato a prefeito de Natal 

pelo PRTB, o empresário e coronel-
aviador Hélio Oliveira começou 
a pré-campanha em suas redes 
sociais. E já começou batendo duro 
na administração do atual chefe do 
Executivo potiguar, Álvaro Dias.

TEMA
Em vídeos divulgados na 

internet, ele faz duras críticas à 
Prefeitura do Natal por conta da 
situação em que se encontra a obra 
de enrocamento na Praia de Ponta 
Negra, cartão postal da cidade.

CENÁRIO
Para Coronel Hélio, as pedras 

colocadas na areia da praia 
acumulam ratos e baratas e são uma 
demonstração clara de que Natal vive 
no atraso, na “Idade da Pedra”, como 
ele diz nas imagens publicadas.

ENGANAÇÃO
“Tudo isso é uma enganação. 

Temos que acreditar na ciência, são 
os cientistas que estudam, passam 
anos para descobrir uma medicação 
ou vacina. Pesquisadores do mundo 
inteiro estão lutando para isso. Ainda 
não conseguiram. Mas aqui em 
Natal já conseguiram, o prefeito já 
conseguiu. Esse combo distribuído 
por Álvaro Dias é uma enganação”. 
Do deputado estadual Sandro 
Pimentel, sobre a distribuição da 
ivermectina pela Prefeitura do Natal.

RETROCESSO
Reportagem publicada 

pela revista Veja nesta terça-
feira mostra que as mulheres 
estão sendo “mais atingidas 
do que os homens pela crise 
econômica trazida pela 
pandemia”. 

Segundo as informações, 
com base em levantamento 
feito pela recrutadora 
Talenses, no Brasil sete 
milhões delas abandonaram 
a pro� ssão ou a busca por 
recolocação pro� ssional. 
Entre os homens foram 5 
milhões.

OPINIÃO
“Somos autoridades 

no tribunal, com a capa 
nas costas. Na rua, somos 
cidadãos”, disse o ministro 
do STF Marco Aurélio Mello 
ao jornalista Josias de Souza 
sobre a ‘carteirada’ que o 
desembargador Eduardo 
Siqueira tentou aplicar no 
guarda municipal de Santos 
(SP).

ADEUS FOGOS
Os transtornos causados 

pelos ruídos provenientes 
de fogos de artifício poderão 
acabar no Rio Grande do 
Norte. Nesta terça-feira (21), 
a Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente 
e Interior da Assembleia 
Legislativa aprovou 
projeto de lei que proíbe a 
comercialização e manuseio 
desses artefatos no Estado. A 
matéria segue para votação 
em plenário.

CONSEQUÊNCIAS
A Prefeitura do Natal 

publicou nesta terça-feira 
(21), em Edição Extra do 
Diário O� cial do Município, 
medidas que visam conter 
aglomerações nas praias e 
espaços públicos da cidade. E 
avisa: se for necessário, ruas 
e avenidas que dão acessos a 
esses locais serão fechadas.

INVESTIDORES
Segundo a revista Exame, 

“entre as 72 companhias que 
compõem o grupo de elite do 
mercado brasileiro, aquelas 
com ações no Índice Bovespa, 
já há pelo menos 20 com 
mais de 100 mil investidores 
individuais em sua base de 
acionistas”.

“Esse total aponta para 
uma direção que especialistas 
consideram como inexorável: 
o aumento dos aplicadores 
que compram ações 
diretamente na bolsa e que 
vão assumir fatias cada vez 
mais relevantes do capital das 
companhias”.

DANIELAFREIREDANIELA

Deputada federal Natália Bonavides registrando o momento 
em que foi encerrada, na madrugada de terça, a sessão que 
iniciou a discussão sobre o novo Fundeb na Câmara

Jornalista Rodrigues Netto voltando aos trabalhos 
presenciais na Câmara Municipal de Natal

Em casa, atriz potiguar 
Titina Medeiros precisou 
se adaptar à vida do novo 
normal e preparou um 
cantinho exclusivo para o 
seu home office

RÁPIDAS
>>Quanto mais, melhor: 

Anvisa aprova testes de vacinas 
da Pfizer contra o coronavírus 
no Brasil. O aval vale para 
ensaios clínicos de duas vacinas 
em desenvolvimento pela 
farmacêutica.

>>Ministro Paulo Guedes 
(Economia) entregou ontem ao 
Congresso o projeto da reforma 
tributária com fusão de PIS/Cofins. 
A primeira proposta trata apenas 
da unificação dos dois tributos 

gente”. Do jornalista Antero Greco.
>>Em meio à crise gerada 

pela pandemia de Covid-19, o 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) regulamentou medida 
provisória que permite que um 
imóvel financiado possa ser 
usado como garantia de um novo 
empréstimo com o mesmo banco 
do financiamento inicial. 

>> Cerca de 3 milhões tiveram 
o auxílio emergencial suspenso por 
suspeita de fraude.

federais sobre o consumo. Os 
temas mais complexos devem ficar 
para uma segunda fase, segundo o 
Estadão.

>>“Sensação de desamparo, de 
falta de rumo e de vida medíocre 
nos invade, quando vemos pessoas 
venerarem, com coro histérico, 
uma caixinha de remédio erguida 
pelo líder delas como se fosse um 
troféu ou cálice sagrado. Pobre 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Futebol volta diferente e com discussão 
sobre direitos de transmissão

Na noite desta quarta, sem 
público nos estádios, volta o 
futebol na Globo, com Corinthians 
e Palmeiras, em São Paulo, Grêmio 
e Internacional, em Porto Alegre, 
após “Fina Estampa”. E uma 
volta ainda em meio a inúmeras 
questões, tanto no campo da bola 
como da própria televisão.

Assim como em vários outros, 
Minas e Rio Grande do Sul, por 

exemplo, continuam sendo dela, 
Globo, os direitos de transmissão 
do campeonato paulista até o � nal 
de 2021. 

Quanto ao Carioca, o 
contrato antes válido até 2024, 
mas rescindido no começo do 
mês, começa a levar os clubes e 
a própria Federação do Rio de 
Janeiro, desde já, a decidir sobre 
o futuro. O dinheiro da televisão é 

imprescindível para a maioria.
E quanto à Globo, caberá a 

ela também resolver como será 
daqui dois anos, se abandonará 
os estaduais de vez, como  chegou 
a ser pretendido, ou continuará 
com alguns. Lembrando que no 
calendário de 2022 teremos a 
Copa do Mundo do Catar, sendo 
disputada de 21 de novembro até 
18 de dezembro.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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PANDEMIA
A Record, com a Turner e Chango, 

ainda não tem uma data para dar 
início aos trabalhos do “Game of 
Games”, novo quadro do “Hora do 
Faro”. A necessidade de gravar na 
Argentina, no complexo da Telefe, 
e a obrigatoriedade de deslocar 
toda a sua produção seguem como 
principais impedimentos.

QUEM VOLTA
Leandro Hassum, por sua vez, está 

muito próximo de voltar aos estúdios 
e iniciar as gravações de uma nova 
temporada do “Tá Pago”. Produção 
ativada e exibição no TNT, ainda no 
segundo semestre.

VIDA NA ARTE 
A Globo vai mostrar em outubro, 

dias 6 e 13, dois episódios da série 
“Sob Pressão”. Serão resgatados 
programas relacionados ao nosso 
momento atual.  

VOLTOU...
O SBT, na madrugada desta 

terça-feira, novamente passou a exibir 

programas da série “Alarma TV”. E 
logo no primeiro dia, um homem 
se jogando do alto de uma antena e 
se estatelando no chão. Quem tem 
estômago?

OUTRO TIME
A série “As Five”, derivada 

de “Malhação: Viva a Diferença”, 
tem estreia con� rmada para 12 
de novembro no Globoplay. As 
protagonistas são as mesmas: 
Gabriela Medvedovski, Heslaine 
Vieira, Manoela Aliperti, Ana Hikari 
e Daphne Bozaski. Porém, Cao 
Hamburger trocou todo o time de 
roteiristas.

PIZZA
A Record exibe nesta quarta-feira 

o segundo episódio do “Top Chef ”. No 
programa de Felipe Bronze, os 13 chefs 
vão precisar colocar a mão na massa 
e preparar pizzas no “Teste de Fogo”. 
Os competidores serão divididos em 
quatro equipes. Por sorteio, cada time 
representará um país e terá como mis-
são fazer pizzas inspirado no local que 
sorteou.

NOVO DIA
Sob muitos cuidados, “Amor de 
Mãe” volta a ser gravada em 3 de 
agosto e com elenco bem reduzido 
em relação ao que existia.
Serão mais 23 capítulos, para 
exibição no ano que vem.

Os trabalhos de produção da 
segunda temporada da série “Arcanjo 

Renegado”, também do streaming 
da Globo, seguem remotamente... 
Mas, por enquanto, sem qualquer 
previsão de gravações.  “Brasil 
com Z” é o nome do programa da 

Sonia Blota na rádio Bandeirantes... 
Estreia em 1º de agosto, 21h.
Vários estudos estão sendo 

feitos, inclusive simulações, para 
viabilizar a “Dança dos Famosos”, 
no “Domingão do Faustão”, ainda 

este ano. “Amor Sem Igual”, 
da Record, em sua volta, também 
terá cenas gravadas em externa...
Mas todas em uma locação em 

Guaratiba, na Zona Oeste do Rio...
Enquanto isso, alguns contatos 
estão sendo feitos para uma nova 

escalação de “Gênesis”...Mas sem 
ainda pensar em gravações.Ulisses 
Costa acaba de ser efetivado como 
narrador titular de esportes da rádio 
Bandeirantes.Luciana Gimenez 
entrevista a atriz e modelo Thaíz 

Schmitt, nesta quarta-feira, às 22h30, 
no “Superpop” pela Rede TV!.  

ESTEVAM AVELLAR



Mais de quatro meses depois 
da paralisação por conta da 
pandemia do novo coronaví-

rus, a Copa do Nordeste foi retomada 
na noite desta terça-feira (21). No está-
dio Barradão, em Salvador (BA), sede 
do torneio nesta reta final, Fortaleza e 
América jogaram pela última rodada 
da fase de grupos da competição.

O duelo pela Copa do Nordeste 
marcou o primeiro compromisso do ti-
me potiguar após a parada. E também 
foi o último pela competição, já que a 
equipe do técnico Roberto Fernandes 
não tem mais chances de classificação.

O retorno do América foi marcado 
por derrota. Com dois gols de Wellin-
gton Paulista e um de Ederson, o For-
taleza venceu a equipe potiguar por 3 
a 1 e se garantiu na próxima fase como 
primeiro lugar de seu grupo.

O gol americano foi marcado aos 
28 minutos do 1º tempo, por Romari-
nho. Após troca de passes errada da de-
fesa do Fortaleza, o camisa 10 roubou 
a bola e, de perna esquerda, por cober-
tura, acertou o ângulo de Felipe Alves.

O gol de empate aconteceu na se-
gunda etapa, aos 22 minutos. Juninho 
cobrou falta e Vítor Paiva defendeu. 
Na sobra, Carlinhos chutou cruzado e 
Wellington Paulista cabeceou para o gol.

A virada veio aos 34 minutos. Os-

valdo recebeu em velocidade, avançou 
pela esquerda e cruzou na área. Wellin-
gton Paulista, novamente, se jogou na 
bola e mandou para o fundo das redes 
de Vítor Paiva.

Aos 44, pênalti. Osvaldo pedalou 
na entrada da área e tentou driblar 
Edimar. O camisa 3 do América segu-
rou a camisa do jogador do Fortaleza, 

que caiu na área. Éderson cobrou ras-
teiro e fechou o placar.

.O próximo jogo do América deverá 
acontecer no dia 12 de agosto, com o 
retorno do Campeonato Potiguar. Pelo 
estadual, a equipe tem quatro jogos pa-
ra fazer. Atualmente, o time de Roberto 
Fernandes tem 7 pontos e está em 3º 
lugar, momentaneamente fora da final 

da Copa Rio Grande do Norte, equiva-
lente ao segundo turno do torneio.

Já o Fortaleza, classificado para 
a próxima fase, espera a definição do 
adversário nas quartas de final – pode 
ser o ABC, que joga nesta quarta (22). 
O confronto das quartas será em jogo 
único e está previsto para acontecer no 
próximo sábado (25).
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O piloto inglês Lewis Hamil-
ton, hexacampeão mundial de 
Fórmula 1 e ativista de causas so-
ciais, disse estar “decepcionado” 
com o posicionamento da lenda 
da categoria Mario Andretti. Isso 
porque o ex-piloto italiano natu-
ralizado americano, vencedor da 
temporada de 1978 e hoje com 80 
anos, minimizou os problemas de 
diversidade da categoria.

“Eu respeito muito Lewis, mas 
por que se tornar um militante? 
Ele sempre foi aceito e conquistou 
o respeito de todo o mundo. Acho 
que o objetivo disso é pretensioso. 
Então, sinto isso e ele está criando 
um problema que não existe. Pin-
tando seu carro de preto, eu não 
sei o que ele fará. Eu conheci pilo-
tos de diferentes origens, corridas 
e sempre os recebi de braços aber-
tos. No automobilismo, indepen-
dentemente da cor, você tem que 
ganhar seu lugar com resultados e 
isso é o mesmo para todos”, disse 
Andretti, em entrevista ao jornal 
chileno El Mercurio.

Em resposta, Hamilton afir-
mou que este é um problema de 
geração. De acordo com o piloto 
da Mercedes, que venceu o GP 
da Hungria no último domingo, 
algumas pessoas mais velhas têm 
dificuldade para reconhecer a 
existência de problemas.

“Isso é decepcionante, mas 
infelizmente é uma realidade que 
algumas das gerações mais ve-
lhas, que ainda hoje têm voz, não 
conseguem sair do seu próprio 
mundo para reconhecer que há 
um problema. Novamente, isso é 
pura ignorância, mas isso não vai 
me impedir de continuar lutando 
por mudança. Nunca é tarde para 
aprender e espero que esse ho-
mem, pelo qual sempre tive res-
peito, possa dedicar algum tempo 
para se educar”, disse Hamilton.

As manifestações contra o ra-
cismo, que aconteceram nos dois 
primeiros GPs, ambos na Áustria, 
dessa vez na Hungria não se repe-
tiram. Apesar dos pilotos vestirem 
camisas com a frase “End Racism” 
(Fim ao Racismo), eles não se ajo-
elharam em defesa da causa.

Semanas atrás, Bernie Ec-
clestone, ex-chefão da Fórmula 1, 
minimizou os protestos que ga-
nharam corpo ao redor do mundo 
depois do assassinato do segu-
rança negro George Floyd pelo 
policial branco Derek Chauvin em 
25 de maio em Minneapolis, nos 
Estados Unidos.

HAMILTON REBATE 
ANDRETTI E DIZ ESTAR 
DECEPCIONADO APÓS 
TER MILITÂNCIA

COPA DO NORDESTE | Com dois gols de Wellington Paulista e um de Ederson, Fortaleza venceu a equipe potiguar por 3 a 1 e se garantiu na 
próxima fase como primeiro lugar de seu grupo. Romarinho, por cobertura, marcou o único gol potiguar na partida. Time foca no Estadual

No retorno aos gramados, 
América até sai na frente,
mas perde para o Fortaleza

O ABC retoma nesta quarta-feira 
(22), às 20h, em Mata de São 
João (BA), suas atividades ofi-

ciais após quatro meses longe dos gra-
mados. O retorno, porém, já é uma de-
cisão. O time potiguar precisa vencer o 
CSA para conseguir a vaga na segunda 
fase da Copa do Nordeste.

Para a partida, o juiz escolhido foi 
Marielson Alves Silva, da Federação 
Bahiana de Futebol (FBF).

Na quarta posição do Grupo A do 
torneio, o time potiguar precisa ven-
cer o CSA por uma boa margem de 
gols.  Isso porque precisa ficar de olho 
no Sport (PE). As duas equipes estão 
empatadas em nove pontos, mas o 
ABC tem vantagem mínima no saldo 

de gols. Os potiguares estão zerados, 
enquanto que a equipe pernambucana 
tem saldo negativo de menos um. 

Com isso, caso o rubro-negro per-
nambucano vença o Confiança nesta 
quarta-feira,  também em Salvador, 
sede do torneio nesta reta final, ain-
da terá que retirar a diferença de gols. 

Outro cenário favorável para ABC 
ou Sport seria uma derrota do Botafo-
go (PB), que ocupa a terceira coloca-
ção no grupo. Os paraibanos tem 12 
pontos, mas saldo zero. Com a der-
rota, os paraibanos podem ser supe-
rados por abecedistas e rubro-negros 
pelo saldo de gols.

Nos últimos dias, o treinador 
Francisco Diá promoveu uma série de 

treinos coletivos. O objetivo foi afinar 
a parte tática da equipe. Durantes os 
treinamentos, o técnico paralisou as 
jogadas algumas vezes para corrigir o 
posicionamento defensivo e ofensivo. 

O elenco abecedista para a fase 
final da Copa do Nordeste conta com 
a presença de quatro novos atletas. 
Antes da viagem para a Bahia, o clube 
anunciou a contratação do goleiro Pas-
sarelli e dos atacantes Danúbio, Thyago 
e Elcarlos.

Se conseguir avançar para a próxi-
ma fase em 4º lugar, o ABC pegará nas 
quartas de final o Fortaleza, que ontem 
garantiu a primeira colocação do Gru-
po A ao vencer o América-RN por 3 a 1, 
no Barradão.

BRUNO OLIVEIRA / FORTALEZA

REUTERS

Wellington Paulista comemora um dos gols da vitória do Fortaleza sobre o América nesta terça, no Barradão, em Salvador (BA)

ABC volta aos gramados em clima
de decisão pela Copa do Nordeste

RECOMEÇO

ABC precisa vencer para se classificar

ABC


