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COM A PANDEMIA, 
MAIS PESSOAS
PASSAM A MORAR 
NA RUA EM NATAL
CIDADANIA. 3 | “Durante o 
pós-pandemia, o número 
de pessoas indo para as 
ruas tende a aumentar. Já 
há pessoas indo para as 

ruas atualmente. O pós-
pandemia levará muitas 
mais”, diz Vanilson Torres, 
coordenador do Movimento 
Nacional da População de 

Rua (MNPR).
Segundo a Secretaria 
Municipal de Trabalho 
e Assistência Social 
(Semtas), em Natal, 610 

pessoas estão identificadas 
como “situação de rua” 
no Cadastro Único para 
programas sociais do 
Governo Federal.

RN ATINGE MARCA 
DE 50 MIL CASOS 
CONFIRMADOS

COSERN RETOMA 
CORTES DE ENERGIA 
NESTA SEMANA

ALEXANDRE MANDA 
SUSPENDER CONTAS 
NO MUNDO TODO

O TETO DE GASTOS
NO MEIO DO CAMINHO 
DA RETOMADA

EM SESSÃO NO AP, 
DESEMBARGADOR
FAZ PIADINHA SEXUAL 

PARA QUEM FOI O 
RECADO DE CARLOS 
EDUARDO ALVES?

NOVA CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA 
SARAMPO CONTRA 
NA SEGUNDA-FEIRA

NÚMERO DE 
ROUBOS E FURTOS 
CAI 29% NO RIO 
GRANDE DO NORTE

ÁLVARO SANCIONA 
LEI QUE INSTITUI 
TELEMEDICINA
NA PANDEMIA

ESCOLAS DE 
FUTEBOL E DE 
DANÇAS JÁ PODEM 
REABRIR EM NATAL

SAÚDE. 4 | No Rio Grande do 
Norte, cerca de 1,5 milhão 
de pessoas se encontram 
nessa faixa etária. Segundo o 
Ministério da Saúde, o Brasil 
registou 18.203 casos de 
sarampo em 2019, quando 15 
pessoas morreram da doença

CRIME. 4 | De acordo com 
a Secretaria de Segurança 
Pública do RN, queda nos 
índices dos crimes violentos 
contra o patrimônio (roubos, 
furtos, receptação e extorsão) 
alcançou o percentual de 29,3% 
de janeiro a junho deste ano

SAÚDE. 7 |  Telemedicina 
é o exercício da medicina 
mediado por tecnologias 
(telefone, WhatsApp ou 
videoconferência) para fins de 
assistência e prevenção de 
doenças e lesões

RETOMADA. 7 | Também 
está permitida a retomada 
das atividades de escolas 
de treinamentos, cursos 
profissionalizantes, de 
reciclagem profissional e de 
formação de vigilantes

PANDEMIA. 3 | Segundo 
a Secretaria Estadual de 
Saúde, 1.777 potiguares 
morreram com Covid-19

INADIMPLÊNCIA. 7 | Os 120 
mil clientes em dívida terão 
condições diferenciadas 
para evitar corte

FAKE NEWS. 4 | Entre os 
perfis suspensos no 
Facebook estão o do ex-
deputado Roberto Jefferson

ARENA DAS DUNAS / REPRODUÇÃO

FDS

NOTAS E INFORMES. 3 | 

CLÁUDIO HUMBERTO. 2 | 
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PERSONAGEM 
VAI FALAR MAL DO 
“ZORRA” NA GLOBO

CANAL 1. 5 | 

SUSPENDER CONTAS 

Boicote, guerra e pandemia:
as vezes em que a bola parou
FUTEBOL | Reportagem mostra que, além da edição de 2020, Campeonato Estadual já foi paralisado 
em outras seis oportunidades. Mesmo com a Covid-19, a bola voltará a rolar no dia 10 de agosto

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

TURISMO À
ESPERA DA VACINA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

ROSINEI COUTINHO / STF

ECONOMIA. 2 | Expectativa do setor é que boa parte dos 31% dos hotéis ainda fechados
no País voltem a funcionar até setembro com metade da capacidade. No primeiro 
momento, devem ganhar força os destinos locais, para onde dá para chegar de carro
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EM SESSÃO, DESEMBARGADOR 
FAZ PIADINHA SEXUAL 

BRASIL VELHO MOSTRA OS 
DENTES POR MEIO DA ANVISA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

O plano da Anvisa de exigir certi� cados digitais de médicos e 
farmácias para a validação de receitas médicas cria um cartório 
digital no País, segundo a Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias (Abrafarma). A invenção ameaça deixar 
doentes sem o medicamento, caso a farmácia não tenha internet 
para conferir a certi� cação. “É o Brasil velho, das autarquias e 
do cartorialismo, tentando mostrar seus dentes em plena era da 
liberdade econômica”, a� rma Sergio Mena Barreto, da Abrafarma, 
que representa 26 grandes redes de farmácias.

DESVIRTUADO
Para Mena Barreto, a 

Anvisa desvirtua a ideia 
original da MP 983, que 
introduziu a ideia da 
assinatura digital, da qual 
existem diversos tipos.

A CARA DO MONSTRO
A resolução quase 

criminosa da Anvisa está 

pronta para ser aprovada e 
terá força de lei para todos os 
brasileiros.

O NOME DO CARTÓRIO
A “validação” de receitas 

pretende dar utilidade a 
uma autarquia que deveria 
ser extinta: o Instituto de 
Tecnologia da Informação 
(ITI).

Após testar positivo por Covid-19 em março, o desembargador 
Carlos Tork responde agora a investigação por aparecer 
sem camisa durante sessão virtual do Tribunal de Justiça 

do Amapá, e na sequência, soltar palavrão por causa da carga de 
trabalho, queixando-se de que não lhe sobra tempo “nem para uma 
trepadinha”. O caso foi arquivado pelos colegas do TJAP, mas não 
escapou da corregedoria nacional do CNJ.  O ministro Humberto 
Martins, corregedor nacional, abriu procedimento para contra o 
desembargador do Amapá adepto da pornogra� a. Também virou alvo 
o desembargador José Manzi, que fez piadinha pornô contra uma 
colega no Tribunal Regional do Trabalho catarinense.  O corregedor 
do CNJ tem tido trabalho redobrado, durante a pandemia, em razão 
de ofensas ao decoro, à ética e à lei, como no caso Santos. Foi 
Humberto Martins que adotou as primeiras providências contra o 

ISTO, SIM, É FAKE
Pesquisa do Senado alega 

que 56% dos 210 milhões de 
brasileiros “acompanham 
trabalhos” da Casa. A pesquisa 
ainda tem a ousadia de 
dizer que 45% avaliam esse 
trabalho como “ótimo ou bom”. 
Hahahaha!

OLHA O QUE FIZERAM
Neste sábado, perderia 

validade a 4ª medida provisória 
que libera verbas contra 
pandemia. A MP 943, de abril, 
liberou R$34 bilhões para 
pequenas empresas, que os 
deputados excluíram do texto 
� nal.

DEPUTADO DEFINE ‘VERDADE’
A Câmara realiza reuniões 

para discutir o projeto que 
supostamente combate fake 
news e � erta com limites à 
liberdade de expressão. Só não 
vai debater o que signi� ca “fake 
news” ou “desinformação”.

E PARA SAÚDE, NADA
Em meio à crise pandemia 

do novo coronavírus, o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, não defende priorizar o 
combate ao Covid e diz que a 
Casa deve “focar equilíbrio � scal 
e defesa do meio ambiente”.

SEM TRABALHO, COM SALÁRIO
A Câmara tem previstas na 

agenda só cinco reuniões nas 

primeiras duas semanas de 
agosto. Cada um dos deputados 
custa cerca de R$200 mil por 
mês ao pagador de impostos, 
entre salários e “auxílios.”

O PV VIVE
O Partido Verde saiu da 

escuridão esta semana, após 
proposta de dois deputados 
para aumentar o teto da multa 
para trá� co internacional de 
animais de R$50 milhões para 
R$500 milhões. Pega carona 
no caso do imbecil brasiliense, 
picado por serpente naja, agora 
acusado de trá� co.

SÍNDROME DE ESTOCOLMO
A frente parlamentar “em 

defesa da Petrobras”, presidida 
pelo petista Jean Paulo Prates 
(RN), tenta impedir a venda de 
re� narias da estatal saqueada 
no governo do PT. Em vez de 
votar lei, tenta tapetão no STF.

CRISE FOI OPORTUNIDADE
A ClickBus, plataforma que 

vende passagens de ônibus 
online, registra crescimento de 
40% na digitalização do setor. A 
empresa havia previsto, ainda 
em 2019, crescimento de até 
23% até o � nal de 2020.

PENSANDO BEM...
...alguém precisa avisar o 

ministro Alexandre de Moraes 
que “Supremo Tribunal 
Mundial” ainda não existe.

Um novo imposto 
não resolve”“RODRIGO MAIA,  

PRESIDENTE DA CÂMARA, 
DEFENDENDO SEM EXPLICAR 
“MUDANÇA DO SISTEMA”

PODER SEM PUDOR

A GINÁSTICA DE LACERDA
De vez em quando o deputado Carlos Lacerda encontrava 

adversários que não o temiam. Como quando atacou um 
deputado baiano, Manoel Novaes, acusando-o de se “aproveitar 
dos serviços públicos para ganhar votos”. Novaes estava ausente 
do plenário da Câmara, mas no dia seguinte fez um duro 
discurso, exigindo pedido de desculpas de Lacerda. E ameaçou: 
“No sertão, de onde venho, honra se lava com sangue!” Dias 
depois, Lacerda fez um discurso de puro contorcionismo político, 
conseguindo convencer o ofendido que retirava as agressões, e ao 
mesmo tempo deixando os orgulhosos seguidores a certeza de 
que as rea� rmara.

Em parceria com o Instituto 
Exatus, o Agora RN vai 
começar a publicar uma 

série de pesquisas eleitorais com 
intenções de voto para prefei-
turas de diversas cidades poti-
guares. Todos os levantamentos 
serão registrados no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RN). Em 
Lagoa Nova, município com 
quase 15 mil habitantes, foram 
ouvidos 400 pessoas. Já em Serra 
Negra do Norte, também na re-
gião Seridó, foram entrevistados 
350 eleitores. As pesquisas serão 
divulgadas na próxima semana.

Para o tamanho amostral de-
terminado, os resultados serão 
avaliados sob um erro amostral 
de 4,5% para mais ou para me-
nos, ao nível de con� ança de 
95%. Assim, para que sejam re-
presentativas, as pesquisas em 
Lagoa Nova e Serra Negra do 
Norte foram aplicadas nas zonas 
urbanas e rurais, distribuídas 
por meio da técnica de Probabi-
lidade Proporcional ao Tamanho 
(PPT), considerando cotas de 
sexo, faixa etária, escolaridade e 
nível econômico.

Agora RN e Exatus divulgarão
duas novas pesquisas eleitorais

LAGOA NOVA E SERRA NEGRA DO NORTE

MARCELO HOLLANDA

Sem uma vacina e com os 
protocolos de reabertura 
do comércio iniciando para 

valer este mês, o setor do turismo 
começa a fazer as contas. A� nal, 
foi um dos mais atingidos pela 
pandemia do novo coronavírus.

Para a presidente local da As-
sociação Brasileira de Agências 
de Viagem, Michelle Pereira, só 
em outubro do ano que vem é que 
as empresas potiguares do setor 
devem recuperar algo parecido 
ao que faturavam em março deste 
ano, quando começaram os pri-
meiros casos da pandemia.

A previsão dela acontece no 
� m de um mês que marcou o re-
torno tímido do turismo regional 
para destinos como Pipa, São 
Miguel do Gostoso, Serra de São 
Bento e até Porto de Galinhas, 
em Pernambuco, para onde 
muitos natalenses contrataram 
viagens.

Os agentes de turismo que, a 
exemplo dos hoteleiros, apanha-
ram feio durante a crise sanitária 
do novo coronavírus, acreditam 
que um crescimento mais subs-
tancial da demanda só deve co-
meçar a partir de agosto, com um 
salto mais signi� cativo só a partir 
de outubro.

“Nesse momento, as pessoas 
estão contratando mais viagens 
para destinos regionais, onde 
é possível chegar de carro. Só a 
partir de outubro é que esse mo-
vimento começará a aquecer, es-
tendendo-se para outros estados 
de avião”, calcula.

No próximo dia 20 de agosto, o 
Vila Galé abrirá as portas seguin-
do à risca orientações sanitárias 
da matriz portuguesa, com uma 
média de ocupação de 50%, lem-
bra Michelle. Será um teste impor-
tante para o setor.

“Agora, turismo para outros 
países não vejo sem uma vacina 
contra o coronavírus”, diz ela, ta-
xativamente.

A expectativa é que boa par-
te dos 31% dos estabelecimentos 
ainda fechados no País voltem a 

funcionar entre agosto e setem-
bro, uma possibilidade endossa-
da por Michelle, mas num ritmo 
mais satisfatório desde que o 
destino se mostre seguro para os 
visitantes.

“Nesse caso, temos um bom 
aliado, que é o selo ‘Turismo Mais 
Protegido’, lançado este mês, com 
o objetivo de posicionar o estado 
como uma opção con� ável para 
os visitantes”, acrescenta.

Iniciativa da Empresa Poti-
guar de Promoção Turística (Em-
protur) e da Secretaria de Turismo 
do Estado, em parceria com enti-
dades do turismo no estado, o RN 
foi o primeiro do Brasil a conquis-
tar o selo, mas agora tem a com-
panhia de vários outros estados.  

O carimbo britânico Safe 
Travels, do WTTC, reconhece 
governos e empresas em todo o 
mundo que adotaram protocolos 
padronizados globais de saúde e 
higiene.

Indicadores divulgados esta 
semana pelo Fórum de Operado-
res Hoteleiros do Brasil mostram 
que deve começar já em agosto 
um crescimento de 69% da oferta 

da hotelaria de rede com as portas 
abertas.

O número, que aparece no re-
latório “Oferta e Disponibilidade 
da Hotelaria”, sustenta que boa 
parte dos 31% dos estabelecimen-
tos hoteleiros que ainda estão fe-
chados voltarão a funcionar entre 
agosto e setembro.

Mesmo assim, a presidente da 
Abav no RN, entidade que reúne 
49 das 150 agências de viagem do 
Estado, reconhece que essa reto-
mada não virá de uma hora para 
outra. “Em agosto eu prevejo uma 
ocupação ainda muito baixa, me-
lhorando mais só em setembro”, 
prevê.

Para o empresário Abdon 
Gosson, há décadas no mercado 
de agenciamento de viagens, o 
grande desa� o do setor será so-
breviver este ano. “É uma corrida 
de fundo, com grandes recompen-
sas para aqueles que conseguirem 
se manter no mercado”, ele não 
tem dúvida.

Isso, explica, porque no mo-
mento em que surgir uma vacina, 
a explosão na demanda será tão 
expressiva que não vai faltar pes-

soas para abarrotar o mercado de 
serviço.

“Eu tenho grupos fechados 
antes da pandemia que já paga-
ram roteiros internacionais sem 
nenhum cancelamento até agora   
e que só esperaram a vacina para 
correrem para um avião”, avisa.

Otimista, Abdon diz que as 
agências de viagem terão uma 
grande valorização no pós-pande-
mia por proporcionarem um nível 
de orientação aos clientes sobre 
os destinos que eles não conse-
guem na internet de maneira sa-
tisfatória.  

Diz que, nesse momento, as 
empresas do setor, que já vinham 
operando remotamente, avança-
ram, atendendo os clientes com 
hora marcada ou virtualmente, o 
que acabou sendo interessantes 
para ambas as partes.

“As empresas devem diminuir 
muito seus espaços físicos, mas 
manter o mesmo padrão de aten-
dimento, a partir da evolução no 
acolhimento nos hotéis, com pro-
tocolos menos formais, que evi-
tem aglomerações nos saguões”, 
a� rma.

Em Natal, agências
de turismo contam
os dias para a vacina
ECONOMIA | Expectativa do setor é que boa parte dos 31% dos hotéis ainda fechados no País voltem a funcionar até setembro
com metade da capacidade. No primeiro momento, devem ganhar força os destinos locais, para onde dá para chegar de carro

Viagens de avião, sobretudo para destinos internacionais, devem ser as últimas opções dos turistas no pós-pandemia

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 

No Instituto Exatus, após a 
coleta de dados tanto em Lagoa 
Nova como em Serra Negra do 
Norte, os questionários passam 
por uma conferência e uma pon-
deração entre a amostra planeja-
da e a amostra alcançada. O tra-

balho de campo foi coordenado 
por dois supervisores de campo. 
Para consolidar o trabalho, uma 
nova amostragem, com 15% do 
total da amostra alcançada, foi 
feita pelo supervisor para veri� -
cação.

AGÊNCIA BRASIL

Eleições serão realizadas em 15 de novembro, para eleger novos prefeitos e vereadores

A taxa de pessoas deso-
cupadas no Brasil é de 13,1% 
da população, em um total de 
12,2 milhões de pessoas sem 
trabalho. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Covid-19 (Pnad Covid-19) pa-
ra a segunda semana de julho, 
entre 5 e 11, divulgada nesta 
sexta-feira (31) pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Esta-
tística (IBGE).

O número � ca acima da 
taxa de 12,3% da semana an-
terior (11,5 milhões) e da pri-
meira semana de maio, que 
registrou 10,5% da população 
desocupada.

A Pnad Covid-19 estima 
em 81,1 milhões de pessoas 
a população ocupada do país 
na segunda semana de julho, 
enquanto nos sete dias an-
teriores o número estava em 
81,8 milhões, o que mostra 
queda relacionada à primeira 
semana da pesquisa, na pri-
meira semana de maio.

IBGE

BRASIL TEM 12,2 
MILHÕES DE 
PESSOAS SEM 
TRABALHO



FAKE NEWS I
O governo Jair Bolsonaro montou uma força-tarefa para definir 

regras que impeçam ministérios e estatais de veicular publicidade em 
sites que divulgam fake news. A ideia é criar uma certificação para 
portais de internet, blogs e canais em redes sociais poderem receber 
dinheiro público via anúncios, uma espécie de “selo de qualidade” de 
que aquele veículo não propaga conteúdo impróprio.

FAKE NEWS II
A iniciativa é uma reação ao Tribunal de Contas da União (TCU), 

que em maio mandou suspender publicidades do Banco do Brasil e 
recomendou ao governo que elabore normas para garantir a idonei-
dade de sites, a exemplo do que já acontece com empresas que têm 
interesse em negociar com o poder público.

AUMENTO PARA SERVIDORES
Em reunião por videoconferência com servidores da Controla-

doria Geral da União (CGU), o ministro Wagner Rosário, comunicou 
que o presidente Jair Bolsonaro deseja conceder aumento salarial aos 
funcionários públicos antes do fim de seu mandato em dezembro de 
2022. O chefe da CGU revelou ainda que o presidente tem restrições a 
temas abordados pela reforma administrativa, ainda em análise pelo 
governo federal.

Em meio à guerra deflagrada por mudanças no teto de gastos, 
o Congresso Nacional articula saídas alternativas para 
conseguir ampliar investimentos públicos sem esbarrar na 

regra que limita o avanço das despesas à inflação.
A justificativa é gerar empregos na fase de recuperação pós-

pandemia. As conversas têm sido acompanhadas pelo ministro 
do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um dos principais 
entusiastas do Plano Pró-Brasil de investimentos públicos.

Uma das alternativas em negociação é destinar aos 
investimentos uma parte dos recursos que hoje estão carimbados 
em fundos do governo e seriam desvinculados para financiar as 
ações de combate à Covid-19.

Os parlamentares também querem declarar as obras como 
medida para enfrentar as consequências econômicas da crise e, 
assim, abrir caminho para bancá-las com créditos extraordinários. 
Esse tipo de crédito fica fora do alcance do teto.

A tentativa de drible no teto de gastos vem na esteira de 
manobras propostas pelo próprio Poder Executivo para gastar mais 
sem esbarrar no limite de despesas.

O projeto dos fundos, de autoria do deputado Mauro Benevides 
(PDT-CE), pode liberar até R$ 177 bilhões que estão parados em 
fundos públicos com destinação específica e não podem ser 
usados para bancar outras despesas.

O relator, deputado Elmar Nascimento (DEM-BA), diz que o 
objetivo é destinar em torno de 15% (pouco mais de R$ 20 bilhões) 
para bancar os investimentos. “Eu vou mediar para que o projeto 
seja aprovado”, afirma. O deputado tem consultado lideranças e 
os presidentes da Câmara e do Senado sobre o tema. Ele também 
conversou com Marinho.

Em versões preliminares, o Pró-Brasil reuniria de R$ 40 bilhões a 
R$ 50 bilhões em investimentos divididos em 137 obras executadas 
entre 2021 e 2022, de acordo com relatos de congressistas 
que foram apresentados ao plano. A ideia, porém, é garantir a 
autorização para o pagamento dos recursos ainda este ano para 
que os desembolsos sejam feito depois, ao longo da execução.

Nas projeções da Instituição Fiscal Independente (IFI) do 
Senado, o teto de gastos pode ser rompido já no ano que vem, uma 
vez que a margem para despesas discricionárias (que o governo 
não tem obrigação de pagar, como manutenção de rodovias, 
confecção de passaportes e concessão de bolsas de estudo) é 
estimada em R$ 72,3 bilhões, enquanto a necessidade mínima para 
manter o funcionamento da máquina é de R$ 89,9 bilhões.

redacao@agorarn.com.br      

O TETO DE GASTOS
NO MEIO DO CAMINHO

REFORMA TRIBUTÁRIA I
Deputados e senadores da 

comissão especial que analisa a 
reforma tributária defenderam 
nesta sexta-feira (31) que o 
Congresso chegue a uma 
proposta capaz de reduzir a 
carga de impostos no País.

REFORMA TRIBUTÁRIA II
Criado em fevereiro, o 

colegiado só foi instaurado 
oficialmente nesta sexta. O grupo 
vai examinar a proposta entregue 
pelo ministro Paulo Guedes 

(Economia) e outras duas que 
tramitam no Congresso.

REFORMA TRIBUTÁRIA III
A ideia é unificar o tema para 

que a votação e a promulgação 
da PEC (proposta de emenda à 
Constituição) ocorram nas duas 
Casas ainda em 2020, para que 
a transição comece em 2021. 
A expectativa do presidente 
da comissão, senador Roberto 
Rocha (PSDB-MA), é que o texto 
possa ser votado na comissão na 
primeira quinzena de outubro.

RÁPIDAS

>> Sábado, 1º de agosto, é Dia 
Nacional do Selo, Dia Nacional 
dos Portadores de Vitiligo, Dia 
do Cerealista e Dia Mundial da 
Amamentação.

>> Nesta data, em 1993 – há 
27 anos –, o Cruzeiro Real foi 
adotado como nova moeda 
brasileira, substituindo o Cruzeiro, 
por excesso de zeros. As notas 
foram aproveitadas e carimbadas 
com o novo nome.

>> A Prefeitura de 
Parnamirim continua neste 
sábado (1º) com a vacinação 
antirrábica para cães e gatos a 
partir de três meses. A campanha 
vai ocorrer de 8h às 12h, no CCZ, 
em Cajupiranga; no Mundo 
Pet Rações, em Boa Esperança; 
e em condomínios de Nova 
Parnamirim.

>> Terminam neste sábado 
as inscrições, através do site do 
LAIS, para pesquisador na área 

de comunicação para o projeto 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico Aplicado a Esclerose 
Lateral Amiotrófica.

>> Domingo, 2 de agosto, é 
Dia de Santo Eusébio de Vercelli.

>> Nesta data, em 1945 
– há 75 anos –, terminava a 
Conferência de Potsdam, na qual 
as potências aliadas decidiram o 
que fazer com a Alemanha após o 
fim da Segunda Guerra Mundial.

>> Terminam neste domingo 
as inscrições para pesquisador na 
área de Ciências da Computação 
para um projeto do Laboratório 
de Inovação Tecnológica em 
Saúde da UFRN. Com inscrições 
no site do Lais.

>> A Prefeitura do Natal 
continua a campanha de vacinação 
contra o sarampo em todos postos 
de saúde. O objetivo é vacinar ao 
menos 95% dos adultos de 20 a 49 
anos até 31 de agosto.

Notas&Informes

Infelizmente, acho que 
quase todos vocês vão 
pegar um dia. Tem medo 
do quê? Enfrenta!”“PRESIDENTE JAIR BOLSONARO,

ONTEM, EM BAGÉ (RS), SOBRE ALCANCE 
DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
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ANA LOURDES BAL

“Durante o pós-pande-
mia, o número de pes-
soas indo para as ruas 

tende a aumentar. Já há pessoas 
indo para as ruas atualmente. 
O pós-pandemia levará muitas 
mais”, diz Vanilson Torres, coor-
denador do Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR). 
Segundo a Secretaria Municipal 
de Trabalho e Assistência Social 
(Semtas), em Natal, 610 pessoas 
que se identificaram nesta si-
tuação no Cadastro Único para 
programas sociais do Governo 
Federal.

“Nós sentimos a ausência de 
políticas públicas estruturantes, 
tanto municipais quanto estadu-
ais, de moradia, seja de aluguel so-
cial, locação social, ou auxílio mo-
radia. Também sobre as questões 
do trabalho e renda”, diz Vanilson.

Na última segunda-feira (27), 
ocorreu um ato organizado pela 
população, com o objetivo de 
ter um diálogo com a Prefeitura 
de Natal sobre políticas públicas 
efetivas para a população de rua 
e a implementação de abrigos 24h 
para a situação de rua no pós-pan-
demia.

Do ponto de vista da assisten-
te social Sophia Mata, a pandemia 
poderá trazer inúmeras consequ-
ências, tanto de forma material 
quanto afetando pessoas direta-
mente. “Acreditamos que possi-
velmente o número de pessoas 
em situação de rua aumentará, já 
que junto a pandemia temos um 
avanço na retirada de direitos dos 
trabalhadores no nosso país”, diz 
a assistente.

Sophia acredita que a rede 
de serviços socioassistenciais de 
Natal pode ser insuficiente pa-
ra atender toda a demanda que 
precisa desses serviços. “Digo isto 
pois, mesmo antes da pandemia, 
os serviços que tinham como pú-

blico alvo a população em situa-
ção não eram suficientes”, explica.

Durante a pandemia, a 
Semtas intensificou as ações 
para este contingente da po-
pulação em Natal, ampliando 
o atendimento com a implan-
tação de quatro abrigos tem-
porários com funcionamento 
24h e com capacidade para 
até 186 usuários.

A secretaria disponibiliza 
abrigos temporários nas esco-
las públicas. Porém, quando 
as aulas retornem, essa po-
pulação terá que sair do local.  
Segundo dados da secretaria, 
há 48 pessoas realizando iso-
lamento social nas escolas 
municipais disponibilizadas. 
Nestes locais, são disponibili-
zados, além do acolhimento 
24h, quatro alimentações 
diárias (café, almoço, lanche 
e jantar), banho, material de 
higiene pessoal, lavanderia e 
atividades socioeducativas.

A população em situação 
de rua também dispõe do Al-
bergue Municipal e de outro 
abrigo criado durante a pan-
demia, proveniente de termo 
de cooperação técnica com a 
Sociedade Espírita de Cultura 
e Assistência e a Casa Espírita 
Bom Samaritano. Para am-
pliar o acolhimento, a Sem-
tas está agindo para manter 
esse trabalho pós-pandemia, 
com a renovação da parceria. 
Na Zona Norte, foi firmada 
parceria com a Igreja Batista 
Independente Betel, para o 
fornecimento de alimentação 
(jantar) e espaço para a higie-
ne dessas pessoas.

Alguns moradores de rua 

preferiram sair das escolas e 
voltar para a situação de rua. 
Estas pessoas e outros mo-
radores de rua estão sendo 
atendidos no Centro POP. O 
Centro funciona de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 17h, e, 
atualmente, está atendendo 
aproximadamente 65 pessoas 
por dia.

Lá, o público-alvo tem 
acesso a alimentação, ba-
nho, material de higiene e 
documentação civil. Eles 
também são encaminhados 
para outras políticas públicas, 
principalmente a política de 
habitação que é executada pe-
la Secretaria Municipal de Ha-
bitação, Regularização Fundi-
ária e Projetos Estruturantes 
(Seharpe), que dá acesso à 
inscrição no Programa Minha 
Casa Minha Vida.

Em relação à reinserção 
no mercado de trabalho, são 
ofertados cursos de qualifi-
cação profissional e os mora-
dores de rua têm prioridade 
de vagas nestes cursos. Estes 
atualmente não estão sendo 
oferecidos, porém, por conta 
da pandemia.

Sobre o atendimento mé-
dico, a população de rua tem 
assistência em articulação 
com Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), que dispõe 
o consultório de rua, serviço 
especializado para este grupo, 
dispondo também de serviços 
psicossociais.

CENSO
Atualmente, não existe 

um censo que contabilize 
o número total de pessoas 
em situação de rua. Por isso, 
a Secretaria de Estado do 
Trabalho, da Habitação e da 
Assistência Social (Sethas) 
está realizando as tratativas 
burocráticas do censo e pre-

tende começar a desenvolver 
esta contabilização em, no 
máximo, dois meses, segundo 
a coordenadora da pesquisa, 
Janine Baltazar.

O pleito da população de 
rua vem desde o ano passado 
e, neste ano, a Sethas reali-
zou uma parceria de projeto 
de inovação científica com a 
Fundação de Apoio à Pesqui-
sa do RN (Fapern). A pesquisa 
será quantitativa e também 
qualitativa, trazendo quais 
serviços cuidam desses mo-
radores e também como eles 
agem tanto nesses espaços 
quanto fora deles.

O projeto será em todo o 
Estado e terá a duração de um 
ano. “Teremos a entrega de 
dois produtos. O primeiro é o 
censo, o diagnóstico do Estado 
todo. O segundo produto, que 
estamos colocando no Termo 
de Referência, é o plano esta-
dual para população em situa-
ção de rua”, explica Janine.

“É importante, pois isso 
iria trazer o perfil quantitativo 
e qualitativo das pessoas que 
estão em situação de rua. Não 
há um número exato. Nós esti-
mávamos, antes da pandemia, 
1.500 pessoas em Natal e 2.500 
pessoas em todo o Rio Grande 
do Norte”, diz o coordenador. 
Esse quantitativo se deu em 
base do número de pessoas 
que visitam os Centros de Re-
ferência Especializados para 
Pessoas em Situação de Rua 
(Centro POP).

“Mas nem todas as pesso-
as chegam nos Centros POP. 
Muitas vezes, não há vagas 
suficientes. Muitas pessoas 
que estão nas ruas não sabem 
o que é um Centro POP”, ex-
plica. “É preciso ter esse censo 
para saber onde estamos, co-
mo vivemos, para sejam efeti-
vadas políticas públicas.”

Entidade avalia que número 
de moradores de rua 
subirá no pós-pandemia
CIDADANIA | Na semana passada, Movimento Nacional da População de Rua realizou ato em Natal com o objetivo de ter um 
diálogo com a Prefeitura sobre políticas públicas efetivas para a população de rua. Município intensificou ações durante pandemia

Homem dorme sob viaduto localizado próximo à Arena das Dunas e ao Centro Administrativo do Governo do Estado, na Zona Sul de Natal

AÇÕES 
DURANTE
A PANDEMIA

O Brasil confirmou na noite 
desta sexta-feira (31) 52.383 
novos casos e 1.212 novas 

mortes por Covid-19, segundo o 
Ministério da Saúde. Agora, no 
total, o País tem 92.475 óbitos e 
2.662.485 diagnósticos positivos 
para o novo coronavírus. Ainda há 
3.529 óbitos em investigação.

Ainda de acordo com a atu-
alização diária do Ministério da 
Saúde, há 725.959 pacientes em 
acompanhamento. Até o momen-
to, 1.844.051 pessoas já se recupe-
raram da Covid-19, ou seja, 69,3% 
dos pacientes infectados conse-
guiram se recuperar da doença.

A taxa de letalidade (número 
de mortes pelo total de casos) 
ficou em 3,5%. A mortalidade 
(quantidade de óbitos por 100 mil 
habitantes) atingiu 44. A incidên-
cia dos casos de Covid-19 por 100 
mil habitantes é de 1.267.

Os estados com mais mor-
tes por covid-19 são: São Paulo 
(22.997), Rio de Janeiro (13.477), 
Ceará (7.668), Pernambuco (6.557) 
e Pará (5.728). As Unidades da 
Federação com menos óbitos pro-
vocados pela pandemia são: Mato 
Grosso do Sul (376), Tocantins 
(381), Roraima (505), Acre (531) e 
Amapá (565).

Já em termos de casos confir-
mados, São Paulo lidera (542.304), 
seguido por Ceará (173.882), Bahia 
(166.154), Rio de Janeiro (165.495) 
e Pará (154.685). A Bahia ultrapas-
sou o Rio de Janeiro na terceira 
posição. Os estados com menos 
pessoas infectadas até o momen-
to são:  Acre (19.625), Tocantins 
(24.824), Mato Grosso do Sul 
(24.936), Roraima (32.016) e Ama-
pá (36.468).

DADOS LOCAIS
No Rio Grande do Norte, se-

gundo a Secretaria Estadual de 
Saúde, o número de casos con-

firmados chegou a 50.416 nesta 
sexta-feira, com o registro de 1.777 
óbitos. De quinta para sexta, foram 
confirmados no Estado 749 novos 
casos da doença e 27 mortes.

TUBERCULOSE
Um estudo publicado esta sex-

ta-feira na revista Science Advan-
ces mostrou que países com vacina 
obrigatória para o bacilo Calmette-
-Guérin (BCG), que protege contra 
as formas graves da tuberculose, 
exibiram em geral taxas mais bai-
xas de infecção e morte por Co-
vid-19 durante o primeiro mês da 
pandemia em seus territórios.

RN ultrapassa marca de 50 mil 
casos confirmados de coronavírus

PANDEMIA
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QUEM É O ALVO? 
Para quem será que 

foi endereçado o recado 
de Carlos Eduardo Alves 
publicado nesta sexta-feira 
em seu per� l no Twitter? A 
postagem fala em “prática 
nepotista” e a� rma que um 
“gestor” estaria preocupado 
por ter nomeado “toda 
parentela”. 

CHUMBO GROSSO 
Diz o seguinte a 

publicação feita pelo 
ex-prefeito de Natal: “Tem 
gestor morrendo de medo 
de sua prática imoral, 
nepotista, de ter nomeado 
toda parentela ilicitamente, 
ilegalmente, no serviço 
público. Já eu, na minha vida 
pública de 32 anos, nunca 
pratiquei o nepotismo e 
jamais respondi a processo 
de improbidade. Sempre 
respeitei o povo”. 

COINCIDÊNCIA? 
Como se sabe, o atual 

prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
é réu na Justiça em processo 
sobre nomeação de parentes 
no Legislativo estadual.  

MAIS 
Ano passado, Álvaro 

também enfrentou decisão 
do ministro do STF Marco 
Aurélio Mello determinando 
o afastamento de sua irmã 
Andréa Cristina Costa 
Dias do cargo da secretária 
municipal de Trabalho e 
Assistência Social (Semtas) 
por nepotismo. Mas o 
próprio STF depois autorizou 
a volta dela ao cargo. 

NOS BASTIDORES 
Lembrando que, nas 

últimas semanas, iniciaram-
se com mais intensidade as 
articulações para a indicação 
do candidato a vice na chapa 
de reeleição do atual prefeito. 
Com participação ativa de 
Carlos Eduardo, que quer 
fazer essa escolha.   

OPINIÃO 
“Para a gestão de Jair 

Bolsonaro, um antifascista 
é uma pessoa suspeita. Já 
o fascistóide que prega o 
fechamento do Congresso e 
do Supremo deve ser visto 
como uma patriota. 

E isso nos obriga 
a concluir ser este um 
governo de fascistóides 
para fascistóides. E, como 
tal, estamos falando de 
criminosos que, então, 
resolveram pôr o Estado 
a serviço do crime”. Do 
jornalista Reinaldo Azevedo 
sobre matéria do repórter 
Rubens Valente, do UOL, que 
revelou que a Secretaria de 
Operações Integradas resolveu 
monitorar as atividades 
de 579 servidores que se 
identi� cariam com ações e 
movimentos antifascistas.  

ALERTA 
Novo relatório da 

Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal) e da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) advertiu: se a curva 
de contágios da covid-19 
não for achatada o quanto 
antes, as consequências serão 
devastadoras para a economia 
da América Latina. 

PIORES PREVISÕES 
Segundo o El País Brasil, “o 

panorama econômico descrito 
pela Cepal e pela OPAS para a 
América Latina é desolador”. 
“A recessão provocada pela 
pandemia ‘é a mais abrupta 
da história’, com uma queda 
média superior a 9% nos PIBs 
nacionais em 2020”.  

OLHE O EXEMPLO 
As infecções por Covid-19 

na Espanha estão novamente 
em ascensão: 1.525 nas 
últimas 24 horas. Com 
Aragão (511 casos) e Madri 
(372) responsáveis por mais 
da metade das infecções 
detectadas.  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O ministro Wagner Rosário, da 

CGU (Controladoria-Geral da União), foi 
diagnosticado com a covid-19. 

Segundo informou a assessoria de 
imprensa do órgão, o ministro ficará em 
isolamento até novo teste e alta médica, 
mantendo suas atividades de forma 
remota. 

>> A Comissão Européia anunciou 
a reserva, em nome dos 27 estados 
membros, de 300 milhões de doses da 
candidata a vacina contra a covid-19 do 
laboratório francês Sanofi. 

O Executivo europeu também está 
realizando negociações “intensivas” com 
outros fabricantes de vacinas. 

Ele é o quarto ministro que tem 
a infecção confirmada desde que o 
presidente Jair Bolsonaro informou estar 
com o coronavírus, no último dia 7. 

>>Mercados: A Apple subeiu7% 
na Nasdaq nesta sexta e voltou a ser a 
empresa mais valiosa do mundo. 

Ex-deputado estadual Wober Júnior (esq.) em dia de chef para receber Jener Tinoco e Nelson Afonso (dir.)

JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

Da próxima segunda-feira 
(3) até 31 de agosto, a 
Secretaria Estadual de 

Saúde Pública (Sesap) realizará 
uma campanha de vacinação 
contra o sarampo no Rio Grande 
do Norte. O objetivo é imunizar 
as pessoas de 20 a 49 anos contra 
a doença, que voltou a circular 
no Brasil no ano passado.

No Rio Grande do Norte, cer-
ca de 1,5 milhão de pessoas se 
encontram nessa faixa etária. A 
meta é vacinar 95% desse público. 
Segundo a coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imunizações, 
Katiucia Roseli, “a vacinação é 
a principal forma de proteger 
a população contra o sarampo, 
interrompendo a cadeia de trans-
missão do vírus, reduzindo a in-
cidência e a gravidade da doença 
nesse público-alvo”.

Para atingir a meta, é ne-
cessário que todos os serviços 
de saúde das redes estadual e 
municipais estejam mobilizados 
para vacinação. Nesse sentido, as 
equipes de saúde devem imple-
mentar estratégias diferenciadas 
de imunização, para facilitar o 
acesso da população nos lugares 
mais prováveis.

Segundo o Ministério da Saú-
de, o Brasil registou 18.203 casos 
de sarampo em 2019, quando 15 

Campanha contra sarampo 
contra na segunda-feira (3)

SAÚDE

GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO

Mesmo diante do período 
de pandemia do novo 
coronavírus, as forças de 

segurança do Rio Grande do Norte 
seguiram empenhadas no combate 
à criminalidade do Estado. O resulta-
do é a queda nos índices dos crimes 
violentos contra o patrimônio (rou-
bos, furtos, receptação e extorsão), 
que alcançou o percentual de 29,3%, 
nos seis primeiros meses de 2020 em 
comparação ao mesmo período de 
2019, passando de 20.061 para 14.182.

Os dados são da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública e 
Defesa Social (Sesed).

 Os furtos tiveram uma queda 
bastante representativa, de 45,7%, 
enquanto os roubos, de 20,4%. 
Os ataques contra instituições � -
nanceiras apresentaram a maior 
redução, 51,7%, saindo de 29 para 
14 casos, sendo que, desse total, 
apenas cinco foram consumados. 
Os assaltos a ônibus apresentaram 
queda 47,4% (de 232 para 122), en-
quanto os furtos e roubos de veícu-
los reduziram em 1,22%.

 Em relação às condutas vio-
lentas letais intencionais, o Rio 
Grande do Norte registrou redução 
na quantidade de feminicídios, 

caindo de 14 para 10 no primeiro 
semestre. No quadro geral, com-
parando com o mesmo período 
do ano passado, o RN apresentou 
um aumento, passando de 729 pa-
ra 807. O aumento no número de 
homicídios tem se mostrado uma 
tendência em todo o Brasil. O País 
passou no ano de 2019 por uma 
das maiores reduções no número 
de crimes violentos da série his-
tórica. Apesar do crescimento de 
casos, cidades como São Gonçalo 
do Amarante e Parnamirim viram 
seus índices reduzirem, respectiva-
mente, em 23,6% e 29,8%.

Roubos e furtos 
caem 29% no Rio 
Grande do Norte
SEGURANÇA | Queda nos índices dos crimes violentos contra o patrimônio (roubos, furtos, 
receptação e extorsão) alcançou o percentual de 29,3%, nos seis primeiros meses de 2020

Ação das forças de segurança levou a redução de 45,7% no número de furtos e de 20,4% no quantitativo de roubos

Vacinação contra o sarampo é gratuita e será aplicada em postos de saúde

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), intimou nesta 
sexta-feira (31) o presidente 
do Facebook Brasil a cumprir 
a ordem de bloqueio de doze 
per� s bolsonaristas na rede 
social, ampliando de R$ 20 mil 
para R$ 100 mil a multa diária. 
O ministro também apontou 
que o valor acumulado pelo 
descumprimento da decisão 
já chega a R$ 1,92 milhão.

Ontem, mais cedo, a rede 
social informou que iria recor-
rer da determinação de Mora-
es, proferida no último dia 23, 
pelo bloqueio total dos per� s 
bolsonaristas.

Em despacho, Moraes 
pontua que a decisão não ca-
racteriza censura e que tam-
pouco determinou o bloqueio 
dos per� s em outros países. O 
ministro explica que, devido a 
brechas das redes sociais, os 
per� s conseguiam se manter 
acessíveis a usuários mesmo 
após as ordens de suspensão. 
Como os per� s foram retidos 
apenas no Brasil, usuários 
de outros países conseguiam 
acessá-los – para isso, bastava 
apenas o usuário brasileiro 
trocar a sua localização no 
per� l, informando estar nos 
Estados Unidos, por exemplo, 
que as contas dos bolsonaris-
tas voltaram a ser acessíveis.

Esse bloqueio “parcial” 
con� guraria, diz Alexandre, 
descumprimento de decisão.

Entre os per� s suspensos 
estão o do ex-deputado fede-
ral Roberto Je� erson (PTB), 
dos empresários Luciano 
Hang e Otávio Fakhoury e da 
extremista Sara Giromini.

SUSPENSÃO DE CONTAS

ALEXANDRE INTIMA 
PRESIDENTE DO 
FACEBOOK BRASIL 
A CUMPRIR ORDEM

DESTAQUE:

18.203
FOI O NÚMERO DE CASOS 

CONFIRMADOS DE SARAMPO 
NO PAÍS EM 2019

pessoas morreram em razão da 
doença. Em 2019, o Rio Grande 
do Norte registrou 11 casos da 
doença, sendo 2 importados. 
Neste ano, o Estado não regis-
trou nenhum caso da doença e, 
também, não há nenhum caso 
em investigação.

O sarampo é uma doença in-
fecciosa grave, causada por um 
vírus, que pode ser fatal. A trans-
missão ocorre quando o doente 
tosse, fala, espirra ou respira próxi-
mo de outras pessoas. Em torno de 
3 a 5 dias, podem aparecer outros 
sinais e sintomas, como manchas 
vermelhas no rosto e atrás das ore-
lhas que, em seguida, se espalham 
pelo corpo. Após o aparecimento 
das manchas, a persistência da 
febre é um sinal de alerta e pode 
indicar gravidade, principalmente 
em crianças menores de 5 anos de 
idade.
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Os músicos potiguares Ale-
xandre e Zé Caxangá pro-
movem uma live especial 

intitulada “Só Love” neste sábado, 
1° de agosto, com o melhor da mú-
sica romântica brasileira. A apre-
sentação será transmitida através 
do Instagram @zecaxanga  às 17h.

A parceria de Alexandre e 
Zé vem desde 2011 e perpassa 
por diversos projetos. “Conheci o 
trabalho de Alexandre através do 
Projeto Trinca. De cara, virei fã e já 
propus uma parceria. Em seguida, 
ele me mandou a letra de “Nega 
Amor”, que fez parte do álbum 
“Nega Balance”, da Banda Orques-
tra Boca Seca, lançado em 2013”, 
relembrou Zé.

Tempos depois, eles começa-
ram a tocar juntos na banda “I’m 
not cat now”, que posteriormente 
virou a Banda Cafonaite, reconhe-
cida localmente por fazer versões 
de bregas românticos. “A dupla 
Alexandre e Zé começou o� cial-
mente a convite da cozinheira 
Dani Araújo, que nos convidou 
para tocar em um restaurante que 

LIVE  | Músicos potiguares 
fazem live especial neste 
sábado (1º), a partir 
das 17h, para celebrar 
parceria e amizade de 
quase 10 anos

EM CIMA DISSO
Ainda do “Zorra”, a partir 

deste mês, terão início as 
gravações em externa, na cidade 
cenográ� ca,  movimentando no 
máximo seis atores por cena.

Em estúdio, não há previsão 
ainda.    

HOMENAGEM
A atriz Lilian Lemmertz 

(1937-1986) será homenageada 
no “Persona”, programa do Atílio 
Bari nas noites de domingo da 
TV Cultura. Está nos planos, 
mas não é para tão logo.

Dia 9, vai recomeçar a 
exibição de inéditos, com Gerald 
� omas abrindo os trabalhos.

 FILME QUEIMADO
Anitta, dizem, poderia até 

ser a substituta de Ivete Sangalo 
no “� e Voice Brasil”, uma vez 
que já possui experiência no 
assunto – trabalhou inclusive na 
edição mexicana deste reality 
musical.

Só que as últimas polêmicas 
da “Poderosa”, os áudios 
vazados, mexendo com Ivete e 
Cláudia Leitte, teriam queimado 
o seu � lme. Sem clima.

LISTA DA GLÓRIA
Glória Perez ainda não 

divulgou o elenco da sua 
próxima novela das nove.

Mas já tem gente na 
Globo apostando que Rodrigo 
Lombardi e Isis Valverde estarão 
na trama. Procurada, a autora 
não se manifestou.   

SAÚDE      
Desde o início do isolamento 

social, a Globo constatou um 
maior interesse do público 
na faixa do “Bem Estar”, 
apresentado por Michelle 
Loreto no “Encontro” e no “É 
de Casa”. Muita gente em busca 
de informações sobre serviços 
hospitalares, saúde, boa forma, 
doenças...

O crescimento de usuários 
únicos no site do quadro, então, 
disparou.

BATE-REBATE

>>No SBT, várias 
produções de programas já 
estão ativas.

>>Na Globoplay, outras 
obras já estão confirmadas 
para chegarem ao catálogo 
nas próximas semanas...

>>Entre elas, “Torre de 
Babel”, “Fera Radical”, “A 
Indomada”, “Laços de Família” 
e “Meu Bem, Meu Mal”.

>>Ninguém aguenta mais 
tanta reprise de jogos de vôlei 
nos canais SporTV...

>>Que, diga-se, possui 
uma das melhores equipes de 

transmissão desse esporte.

>>No SBT, existe um 
grande desejo em voltar com 
as gravações de novelas...

O diretor Ricardo 
Mantoanelli não para de fazer 
planos...

>>Porém, só haverá 
o sinal verde quando o 
ambiente (estúdios) não 
apresentar riscos para os 
envolvidos.

>>Eliana comanda 
mais um episódio inédito do 
quadro “Minha Mulher Que 
Manda”, hoje no SBT. 

Globo cria personagem 
para falar mal do “Zorra” 

em nova temporada   
 “Zorra”, humorístico das noites de sábado da Globo, 

voltará com episódios inéditos a partir do dia 15 de agosto. 
Até lá, como um “esquenta”, serão exibidos os “melhores 
momentos” de 2019.

Marisa Orth, Diogo Vilela fotos), Karina Ramil, Victor 
Lamoglia e Robson Nunes estão entre as novidades da temporada 
2020, com promessas de outras, incluindo roteiro e personagens.

Talvez a mais inusitada delas seja a chegada de um 
ombudsman, personagem que só vai falar mal do programa. 
Zoação. Falta apenas a de� nição do ator que fará este trabalho.

Além do que já foi preparado, antes e durante a pandemia, 
as gravações seguem remotamente, conduzidas pelo diretor 
Mauro Farias e equipe.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL
DIVULGAÇÃO

TODO O TIME
Para as gravações de “Amor 

Sem Igual”, que serão retomadas 
a partir do dia 10, já � cou 
decidido que os atores veteranos 
também vão participar dos 
trabalhos, normalmente. A 
Record elaborou um protocolo 
de segurança contra a Covid-19 
dos mais rigorosos.  

EMPACOU
Pelo menos até o momento, 

como revela um ator do 
elenco, não existe qualquer 
movimentação envolvendo a 
série da Fox sobre a vida de 
Silvio Santos. 

Tudo parado. Mas, quando 
for reativada, terá José Rubens 
Chachá como o dono do SBT. Ele 
interpretará o protagonista dos 
50 aos 80 anos.

LAMENTOS 
Atores de “Amor de Mãe” 

não escondem a decepção da 
autora Manuela Dias com a reta 
� nal da novela – totalmente 
modi� cada por causa do 
coronavírus. Aliás, o próprio 
elenco, numa das últimas 
reuniões, também lamentou. 
Alguns nem pediram a palavra 
durante a videoconferência. 
Falar o quê?    

ENQUANTO ISSO...
O ator Carlo Briani já está 

em processo de aquecimento 
para � lmar na Itália. E com a 
mesma equipe de “Estômago”, 
longa de 2007, que além do 
Briani, também teve  Babu 
Santana, Fabíula Nascimento e 
João Miguel no elenco.

 ORGANIZADA
Giovanna Antonelli já 

está com todo o seu estafe 
de preparação devidamente 
organizado para as gravações de 
“A Morte Pode Esperar”, título 
provisório da próxima novela 
das sete. Curioso é que nem se 
sabe ainda quando as gravações 
terão início. Só o texto é que está 
adiantado.  

ela trabalhava. Decidimos montar 
esse repertório unindo sonorida-
des que  gostamos, como bregas, 
pagodes dos anos 90 e músicas de 
Roberto Carlos”, disse Zé.

No repertório, estão canções 
de Roberto Carlos, Reginaldo 
Rossi, Raça Negra, Paulo Diniz e 
muitas outras que serão apresen-
tadas no estilo seresta com tecla-
do e voz para aquecer os corações 
românticos na quarentena. O 
público pode fazer contribuições 
voluntárias para apoiar os mú-
sicos e participar dos sorteios. A 
cada contribuição no valor de R$ 
10, será gerado um cupom para 
brindes dos apoiadores. O sorteio 
acontece no dia 2 de agosto.

A live conta com apoio da 
Cervejaria Ponta Negra, Estúdio 
Carlota, Dani Araújo na Cozinha, 
Marmisex e Up Tattoo Estúdio. 
Comunicação Criativa e Produção 
de Comunica Ceci.

Saudade e sensibilidade 
são as digitais presentes em 
“Letter to My Sister”, segunda 
canção autoral de Gr9zi, lan-
çada na última terça-feira (28). 
A música é endereçada à irmã 
da cantora potiguar, que mor-
reu em 2016 em decorrência 
de um câncer. “Eu queria que 
você voltasse, sentasse aqui 
comigo agora e me dissesse 
como tá indo aí no céu”, de-
sabafa a artista em trecho tra-
duzido. O clipe da música será 
lançado neste domingo (2) e 
contou com a ajuda virtual de 
amigos para a produção.

Mais de que uma conexão 
espiritual com a irmã, a canção 
propõe, em melodia suave, in-
termediar a proximidade dos 
ouvintes com entes distantes 
� sicamente. “Quis trazer uma 
sensação de conforto de que 
você não está só, uma conexão 
com a pessoa que não está 
mais aqui, aquele sentimento 
cheio de paz”, contou a jovem.

“Letter To My Sister” é a 
segunda canção do EP de Gr-
9zi, nomeado “9”, atualmente 
em processo de � nalização. O 
EP conta com faixas inéditas e 
autorais, baseadas na história 
de vida da cantora. 

CLIPE DE “LETTER
TO MY SISTER”, DE 
GR9ZI, SERÁ LANÇADO 
NESTE DOMINGO (2)

QRCODE
Leia com a câmera

do celular e siga para o 
Instagram de Zé Caxangá

QRCODE
Leia com a câmera

do celular e siga para o
canal de Gr9zi no YouTube

“Só love” 
com Alexandre 
e Zé Caxangá  

C’EST FINI
Deu uma esfriada na “questão Rachel Sheherazade” no SBT, ou mais 

precisamente sobre o seu sai não sai da emissora. Na verdade, como ela 
foi contratada pelo dono da emissora, di� cilmente um outro alguém teria 
coragem de mexer com esse assunto. Porém, resta saber se a Rachel tem 
interesse em continuar, após o encerramento do atual contrato. 
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício findo em 31/12/2018.
REPUBLICAÇÃO

Senhores Acionistas,
A Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte – DATANORTE, Empresa de Economia Mista com Personalidade 
Jurídica de Direito Privado, embora regida pela Lei n° 6.404/76, e suas respectivas alterações, Lei n° 11.638/2007, Lei n° 
11.941/2009 e Lei n° 12.973/2014, cumpre também as exigências da Lei n° 4.320/64, por se caracterizar como Empresa Estatal 
Dependente, nos termos da Portaria n° 589/2001, da Secretaria do Tesouro Nacional, que estabelece conceitos, regras e 
procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes nas contas públicas, objetivando a padronização 
nos três níveis do governo, de forma a garantir a consolidação das contas de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Com o Decreto Estadual n° 16.669/2002, que dispõe sobre a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Estado do Rio Grande do Norte – SIAF/RN, é que a DATANORTE e as demais empresas, tão somente pela relação de dependência e 
não pela personalidade jurídica, ficaram a partir do ano de 2003, sujeitas as normas gerais do direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços, que compreende o controle orçamentário, financeiro e contábil. 
A Companhia de Processamento de Dados do RN – DATANORTE, designada sucessora das Empresas CERN, CIDA, CDI, EMPROTURN, 
COHAB, BODOMINAS e CDM, através do Decreto n° 12.711, de 21 de agosto de 1995, e que tiveram autorizadas suas extinções, com 
base do artigo 68 da Lei Complementar n° 129, de 02 de fevereiro de 1995, não tem mais as atividades econômicas para a qual foi 
criada, mas sim, o seu processo de liquidação, que continua em atendimento aos princípios que nortearam a Reforma 
Administrativa do Governo do Estado, realizada no ano de 1995.
A conclusão da redistribuição do quadro de pessoal, com a transferência efetiva dos servidores da extinta COHAB-RN – Companhia 
de Habitação Popular do Rio Grande do Norte, para órgãos da administração direta do Estado, vinculados ao Poder Executivo, em 
consonância com o que se encontra disposto na Lei Complementar n° 228/2002, foi consolidada pelo Governo do Estado, através da 
Resolução Inter administrativa nº 431/2017 – DATANORTE/SEARH, de 04 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial do 
Estado do dia 06 de dezembro de 2017, entrando em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018, tendo se concretizado durante o 
exercício de 2018.
As Campanhas para saneamento da Carteira Imobiliária, que implicam em Regularização Fundiária de Conjuntos Habitacionais, 
Recuperação de Créditos Patrimoniais do FCVS, e, Redução de Imóveis Inadimplentes, tiveram atividades desenvolvidas 
respectivamente através de: Convênio firmado com a CEHAB, objetivando a cooperação mútua em prol de viabilizar medidas de 
orientação, apoio técnico e custeio das atividades previstas; Contratação de Empresa através da SEPLAN, em 01/08/2018, objeto do 
Processo Licitatório nº 411901/2016-6-SEARH, e, no tocante a inadimplência, foi apresentada uma recuperação de 3% nos últimos 
três anos, em detrimento das metas estabelecidas para o período, cujo resultado se atribui a situação econômica do país com 
reflexos local, dado ao aumento do desemprego, o que dificulta o acesso ao crédito dos mutuários devedores – Fonte: Assessoria 
de Planejamento e Gestão.
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme Demonstrações Financeiras apresenta um Prejuízo de R$ 
2.105.735 (Dois milhões, cento e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais) e um Patrimônio Líquido Negativo de R$ 59.314.161 
(cinquenta e nove milhões, trezentos e quatorze mil, cento e sessenta e um reais) decorrentes do disposto nas Notas Explicativas.

A DIRETORIA

 

DATANORTE -

 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN

 

 

CNPJ Nº 08.314.874/0001-25

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL

 

 

EXERCÍCIOS ENCERRADSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

 

 

(REPUBLICAÇÃO)

 

   

Valores em R$ 1,00

 
 

ATIVO

 

NOTAS

 

2018

  

2017

 

  

CIRCULANTE

  

138.407.527

  

140.438.982

 

  

Caixa e equivalente de caixa

 

4

 

315.932

  

725.060

 

  

Valores a receber

 

5

 

20.078

  

2.668.028

 

  

Títulos e valores imobiliários

 

6

 

128.905.493

  

128.393.470

 

  

Créditos com terceiros

 

7

 

9.161.644

  

8.648.044

 

  

Despesas antecipadas

  
4.380

  
4.380

 
      

  

NÃO CIRCULANTE

  

231.355.665

  

240.350.281

 

  
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  
187.510.374

  
196.302.022

 

 

 
Devedores por vendas 
compromissadas

 
8

 
118.644.817

  
127.278.408

 

  
Valores imobiliários de longo prazo

  
62.549.100

  
62.721.364

 

  
Depósitos judiciais 

  1.572.780
  1.558.573

 

 

 
Terrenos destinados

 
a edificações 

urbana  2.158.827   2.158.827  

  Terrenos para comercialização   5.409   5.409  

  Outras contas  2.579.441   2.579.441  
      

  INVESTIMENTO  798.002   797.683  

  IMOBILIZADO DE USO LÍQUIDO  9  43.042.051   43.243.861  

  INTANGÍVEL LÍQUIDO 9  5.238   6.714  

        
  TOTAL DO ATIVO   369.763.192   380.789.263  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 
                                 
             

 

Rosângela Maria Fonseca de 
Oliveira

   

Alfredo Rodrigues Rebouças Neto
 

 

Diretora Presidente

   

Diretor Adm. e Financeiro

 

 

CPF. 090.643.704-00

   

CPF. 061.617.504-30

 
           

             

 

Leonardo Arruda Câmara

   

Luiz de França do Nascimento

 

 

Diretor Imobiliário e 
Patrimonial

   

Contador CRC/RN 3516/0-8

 

 

CPF. 019.831.804-91

   

CPF. 146.630.904-00

 

 

DATANORTE -
 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN
 

CNPJ Nº 08.314.874/0001-25
 

BALANÇO PATRIMONIAL
 

EXERCÍCIOS ENCERRADSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
 

(REPUBLICAÇÃO)  
           

PASSIVO  
NOTAS   

2018   
2017  

 CIRCULANTE    28.428.330   39.424.199  
 Fornecedores e credores diversos    486.636   306.094  
 Obrigações trabalhistas e 

previdenciárias  10  239.218   5.787.585  
 Obrigações fiscais   10  182.480   1.021.575  
 Retenções diversas    1.268.438   1.595.185  
 FCVS a recolher    14.174.641   1.375.026  
 Valores credores transitórios    1.881.290   1.375.026  
 Provisões    

1.306.634   
6.283.293  

 Outros valores  
11  

8.888.993   
8.881.243  

 NÃO CIRCULANTE    
400.649.023   

400.619.083  
 

Reclamações trabalhistas
  

12
  

74.557.145
  

74.557.145
 

 
Receitas para futuro aumento de 
capital

  
13

  
309.774.462

  
307.984.343

 
 

Empréstimos
 

e financiamentos
    

3.949.468
  

5.301.114
 

 
Seguros SFH s/outras obrigações 
imobiliárias

    
3.816.235

  
3.816.235

 
 

Créditos imobiliários
    

4.994.142
  

5.402.675
 

 
Tributos e contribuições a parcelar

    

3.292.649
  

3.292.649
 

 
Outros débitos

    

264.921
  

264.921
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

     
(59.314.161)

    
(59.254.019)

 
 

Capital social

  

14

  

1.954.853

  

1.954.853

 
 

Reserva de capital

    

46.882.231

  

46.882.231

 
 

Reserva de reavaliação

    

47.195.244

  

47.195.244

 
 

Reserva de lucros

    

23.412

  

23.412

 Prejuízos acumulados

    

(155.369.411)

   

(155.309.267)

 
 

Ações em tesouraria

     

(490)

    

(490)

 
 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

    

369.763.192

 
 

380.789.263

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

   
Natal (RN), 31 de

 

dezembro de 2018.

  
     
                   

 

Rosângela Maria Fonseca de 
Oliveira

  

Alfredo Rodrigues Rebouças Neto

  

 

Diretora Presidente

  

Diretor Adm. e Financeiro

  

 

CPF. 090.643.704-00

  

CPF. 061.617.504-30

  
            
                     

 

Leonardo Arruda Câmara

  

Luiz de França do Nascimento

  

 

Diretor Imobiliário e Patrimonial

  

Contador CRC/RN 3516/0-8

  

 

CPF. 019.831.804-91

  

CPF. 146.630.904-00

  

 

DATANORTE -

 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN

 

CNPJ Nº 08.314.874/0001-25

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

 

EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

 

(REPUBLICAÇÃO)

 

 
Valores em R$ 1,00

 

DISCRIMINAÇÃO
  

NOTAS
 

2018
 

2017
           

RECEITA BRUTA OPERACIONAL
   

601.330
 

334.898
 

 
Receitas na prestação de serviços 
na gestão de créditos

   126.660
 

143764
 

 Receitas de aluguel   54.882 47.662 
 Receitas de royalties   419.788 143.472 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA    (35.888)  (33.758) 
 COFINS    (29.486)  (28.145) 
 PIS    (6.402)  (5.613) 
RECEITA LÍQUIDA    565.442   301.140  
DESPESAS OPERACIONAIS    (22.657.398)  (65.642.243) 

 
Despesas administrativas

  
15

  
(22.655.383)

  
(65.657.283)

 
 

Despesas tributárias
     

(24.771)
  

(27.520)
 

 
Outras receitas (despesas)

     
22.756 

  
42.559 
 RESULTADO FINANCEIRO

    
(46.400)

  
(46.704)

 
 

Receitas financeiras
    

29.291 
  

43.853 
 

 
Despesas financeiras

    
(75.691)

  
(90.557)

 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

    

20.032.621 

  

61.813.626 

 
 

Subvenções de custeio-recursos do 
Tesouro Estadual

  

16

  

20.032.621 

  

61.813.626 

 RESULTADO ANTES DA 
TRIBUTAÇÃO

    

(2.105.735)

  

(3.574.181)

 
 

Imposto de Renda sobre o Lucro

    

-

   

-

  
 

Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido

    

-

   

-

  
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO

     

(2.105.735)

  

(3.574.181)

 
 

Quantidade de ações

  

14

  

1.954.853 

  

1.954.853 

 
 

Prejuízo líquido por

 

ação 

     

(1,08)

  

(1,83)

 
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

            

Natal (RN), 31 de dezembro 2018.

  
           

             

Rosângela Maria Fonseca de 
Oliveira

 
  

Alfredo Rodrigues Rebouças Neto

  
Diretora Presidente

   

Diretor Adm. e Financeiro

  

CPF. 090.643.704-00

   

CPF. 061.617.504-30

  
           
        

Leonardo Arruda Câmara

   

Luiz de França do Nascimento

  

Diretor Imobiliário e 
Patrimonial

 
  

Contador CRC/RN 3516/0-8

  

CPF. 019.831.804-91

   

CPF. 146.630.904-00

  

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018 E 2017

REPUBLICAÇÃO
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A DATANORTE - Companhia de Processamento de Dados do RN, constituída em 03 de fevereiro de 1977, é uma Sociedade de 
Economia Mista, de capital autorizado, com personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria da Administração e dos 
Recursos Humanos - SEARH, que possui duração de tempo indeterminado, designada sucessora das Empresas CERN, CIDA, CDI, 
EMPROTURN, COHAB, BODOMINAS e CDM, através do Decreto n° 12.711, de 21 de agosto de 1995, e que tiveram autorizadas suas 
extinções, com base do artigo 68 da Lei Complementar n° 129, de 02 de fevereiro de 1995. Dessa forma, não tem mais as atividades 
econômicas para a qual foi criada, mas sim o seu processo de liquidação, que continua em atendimento aos princípios que 
nortearam a Reforma Administrativa do Governo do Estado, realizada no ano de 1995, prestando serviços profissionais às 
Secretarias, Autarquias e Fundações na esfera estadual, através da cessão de seu quadro de funcionários.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo: a Lei das 
Sociedades por Ações (6.404/76), que incorpora os dispositivos das Leis 11.638/07 e 11.941/09; e as normas de contabilidade 
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Em concordância com a legislação aplicada e a NBC TG 26 – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade, os demonstrativos contábeis estão 
apresentados de forma comparativa ao exercício anterior. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações estão definidas a seguir. Essas práticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios 
apresentados, salvo disposição em contrário.
Em consonância com o parecer do Conselho de Administração, exarado em 29/04/2019, a Administração verificou a necessidade de 
realização de ajustes nas DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, ANO CALENDÁRIO 2018, e autorizou a reabertura das referidas 
demonstrações objetivando a melhor apresentação dos valores frente à posição econômico financeira da Entidade.
A adequação das contas envolvidas teve impacto no saldo líquido de ativos e no resultado do exercício anteriormente apresentado, 
nas demonstrações emitidas e publicadas na data de 30/04/2019, conforme explicitado nas notas de n° 5; 7; 8 e 15, resultando na 
reapresentação de um Ativo e um Passivo no valor de R$ 369.763.192 (trezentos e sessenta e nove milhões, setecentos e sessenta e 
três mil, cento e noventa e dois reais), um Patrimônio Líquido Negativo no valor de R$ 59.314.161 (cinquenta e nove milhões 
trezentos e quatorze mil, cento e sessenta e um reais) e um resultado negativo (prejuízo) de 2.105.735 (dois milhões, cento e cinco 
mil, setecentos e trinta e cinco reais). 
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1 – Apuração do Resultado – o resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros incidentes 
sobre ativos e passivos circulantes e não-circulantes, bem como os efeitos de ajustes de ativos para o valor de realização, quando 
aplicável;
3.2 – Ativos e Passivos Circulantes – os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações a curto prazo;
3.3 – Investimentos - os investimentos estão avaliados pelo método de custo por participações não relevantes em outras empresas 
e em fundos de investimentos.
3.4 – Ativo Imobilizado – É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, sendo suas depreciações e amortizações calculadas 
pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica estimada dos bens e, quando necessário, reduzidos a valores recuperáveis;
3.5 – Intangível - Refere-se a direitos que têm por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia;
3.6 – Receitas e Despesas – as receitas incluem os rendimentos próprios e as transferências de subvenções de custeio com recursos 
do Tesouro estadual e, as despesas contêm os gastos operacionais, encargos e as variações monetárias calculadas com base nos 
índices ou taxas oficiais;
3.7 – Subvenções de custeio – Recursos do Tesouro Estadual - As subvenções, auxílios e contribuições governamentais livres de 
restrições são contabilizadas pelo regime de competência confrontado em bases sistemáticas, em conformidade com a NBC TG 07 
(R1) – Subvenção e Assistência Governamental. Estes repasses são oriundos de fontes específicas da LOA – Lei Orçamentária Anual e 
não estão condicionados a qualquer compromisso de restituição ou forma de contingenciamento às atividades operacionais da 
Companhia;
3.8 - Apuração do IRPJ e da CSLL - O regime de apuração do IRPJ e da CSLL foi por estimativa, com opção de balancete mensal de 
suspensão e redução do imposto.

APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS
NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Incluem os saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata e são demonstrados ao custo acrescidos dos 
rendimentos auferidos até a data de encerramento do balanço. Contêm valores recebidos oriundos dos rendimentos próprios e as 
transferências de recursos do tesouro estadual.

DATANORTE -

 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN

 

CNPJ: 08.314.874/0001-25

 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 

DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  (Valores em R$ 1,00)

 

(REPUBLICAÇÃO)

 
                

 

DISCRIMINAÇÃO

 

CAPITAL 
SOCIAL

 

RESERVAS 
DE CAPITAL

 

RESERVAS     
DE 

REAVALIAÇÃO

 

RESERVAS     
DE.      

LUCRO

 

PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

 

AÇÕES

 

EM 
TESOURARIA

 

TOTAL

 

  

SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2016

 

1.954.853

 

46.882.231 

     

47.195.244 

       

23.412 

   

(151.738.094)

             

(490)

 

(55.682.845)

 

AJUSTE DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

 
                    

(3.007)

   

3.007 

 

PREJUÍZO DO 
EXERCÍCIO

 
        

(3.574.181)

   

(3.574.181)

 

SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2017 

1.954.853 
  

46.882.231 
     

47.195.244 
       

23.412 
   

(155.309.267)
             

(490)
 

(59.254.019)
 

AJUSTE DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES -

 NOTA 14

 

               
2.045.592 

   
2.045.592 

 

PREJUÍZO DO 
EXERCÍCIO

 
        

(2.105.735)

   

(2.072.582)

 SALDO EM 31 
DE DEZEMBRO 
DE 2018

 

1.954.853 

  

46.882.231 

     

47.195.244 

       

23.412 

   

(155.369.411)

             

(490)

 

(59.314.161)

 

     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

   
 

Natal (RN), 31 de dezembro de 2018.

             

Rosângela Maria Fonseca de Oliveira

  

Alfredo Rodrigues Rebouças Neto

  

Diretora Presidente

  

Diretor Adm. e Financeiro

  

CPF. 090.643.704-00

  

CPF. 061.617.504-30

          
   

Leonardo Arruda Câmara

  

Luiz de França do Nascimento

   

Diretor Imobiliário e Patrimonial

  

Contador CRC/RN 3516/0-8

  

CPF. 019.831.804-91

  

CPF. 146.630.904-00

  
 

DATANORTE -

 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN

 

CNPJ Nº 08.314.874/0001-25

 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA -

 

INDIRETO

 

EXERCÍCIOS ENCERRADSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

 

(REPUBLICAÇÃO)

 

Discriminação

 

2018

                     

2017

 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

    

(438.749)

 

112.774

 

 

Resultado Líquido do Exercício

   

(2.105.735)

   

(3.574.181)

 
 

Depreciação e Amortização

                     

203.285 

    

226.241 

 
 

Ajuste de Exercícios Anteriores

    

2.045.592 

     

3.007 

 
 

Provisão para dev. de liq. duvidosa -

 

Valores a Receber (Nota 5)

    

2.646.475 

     

-

  
 

Provisão para dev. de liq. duvidosa -Créd. com terceiros. (Nota 7)

     

6.439 

     

-

  
 

Provisão para dev. de liq. duvidosa -

 

vendas comprom. (nota 8)

    

7.898.889 

     

-

  

(Aumento) Redução de Ativos

    

(137.827)

    

257.583 

 

Valores a Receber

     

1.475 

    

(10.983)

 

Títulos e Valores Imobiliários

    

(512.023)

    

(584.209)

 

Crédito com terceiros

    

(520.039)

    

(478.813)

 

Devedores por vendas compromissadas

    

734.703 

    

1.438.730 

 

Valores Imobiliários de longo prazo

    

172.265 

    

27.839 

 

Depósitos judiciais

    

(14.207)

    

(134.982)

 

(Aumento) Redução de Passivo

   

(10.995.868)

    

3.200.124 

 

Fornecedores e Credores diversos

    

180.543 

     

(46)

 

Obrigações trabalhistas e previdenciárias

    

(5.548.367)

    

404.495 

 
 

Obrigações fiscais

    

(839.094)

    

(179.757)

 

Retenções Diversas

    

(326.748)

    

450.717 

 

FCVS a recolher

     
443 

     
106 

 

Valores credores transitórios    506.265     659.984  
Provisões   (4.976.658)     1.848.957  
Outros valores

     
7.749 

    
15.668 

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

     

(319)

    

(6.714)

 

 

Aquisições de Imobilizado

    

-

     

(2.126)

 
 

Acréscimo em investimentos

     

(319)

    

(4.588)

 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

    

29.940 

    

(371.583)

 

 

Recebimento para futuro aumento de capital

    

1.790.119 

    

2.568.210

 
 

Empréstimos

 

e Financiamento

   

(1.760.179)

   

(2.939.793)

 

      

  

Aumento (redução) do Caixa e Equivalente de Caixa no Exercício

    

(409.128)

    

(265.524)

 

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (RED.) DE CAIXA E EQUIVALENTE 
DE CAIXA

     

 

No Início do Exercício

    

725.060 

    

990.584 

 
 

No Final do Exercício

    

315.932 

    

725.060 

 

Aumento (redução) das disponibilidades

    

(409.128)

    

(265.524)

 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

            

 

Natal (RN), 31 de dezembro de 2018.

  
                    

                 

Rosângela Maria Fonseca de 
Oliveira

   

Alfredo Rodrigues Rebouças Neto

 
 

Diretora Presidente

   

Diretor Adm. e Financeiro

  

CPF. 090.643.704-00

   

CPF. 061.617.504-30

  
          

                 

Leonardo Arruda Câmara

   

Luiz de França do Nascimento

  

Diretor Imobiliário e Patrimonial

   

Contador CRC/RN 3516/0-8

  

CPF. 019.831.804-91

   

CPF. 146.630.904-00

  

NOTA 5 – VALORES A RECEBER 
Os valores apresentados a título de “Valores a Receber”, em sua maior parte, são provenientes de saldos de ativos advindos da incorporação 
das empresas CDM, CDI, EMPROTURN, CIDA, CERN e COHAB-RN, desde agosto de 1995.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída para os recebíveis vencidos há mais de 180 dias, sem atribuição de percentuais 
sobre os valores em atraso, levando-se em consideração, além da idade dos saldos, os procedimentos de cobrança adotados nos termos da 
legislação tributária vigente, frente ao não recebimento destes valores, conforme preceitua o Art. 347º e seus incisos, do Dec. 9.580/2018.
Baseando-se nos critérios adotados na legislação vigente, a empresa entendeu ser necessário proceder o reconhecimento das Estimativas para 
perdas por liquidação duvidosa – PECLD, ainda para o exercício que se encerrou em 31 de dezembro de 2018, da forma em que apresenta no 
quadro a seguir:

NOTA 6 – TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS
Títulos e Valores imobiliários, no montante de R$ 128.905.493, em data de 31 de dezembro de 2018, em quase a sua totalidade são oriundos de 
valores remanescentes de exercícios anteriores, formado em sua grande maioria por prestações a receber de mutuários em atraso, no valor de 
R$ 113.982.099. 

NOTA 7 – CRÉDITOS COM TERCEIROS 
Valores constantes no Ativo Circulante, que se apresentam, notadamente, em Depósitos Restituíveis Vinculados, no montante de R$ 
8.983.857, distribuídos em diversas circunstâncias e das empresas incorporadas, oriundos de balanços anteriores. Dentro desse montante se 
destaca “Bloqueio Judicial – Justiça do Trabalho”, valor sem movimentação no montante de R$ 6.081.975, para os exercícios de 2018 e 2017. No  
que se refere às perdas, a estimativa é reconhecida conforme preceitua o Art. 347º e seus incisos, do Dec. 9.580/2018

NOTA 8 – DEVEDORES POR VENDAS COMPROMISSADAS – Não circulante

A carteira de “Devedores por Vendas Compromissadas” é formada por projetos diversos e confissão de dívidas de 
mutuários, em que são registrados parcelamentos a receber dos mutuários, vincendos e vencidos naquela data. A 
carteira de mutuários é composta substancialmente da categoria de classe de baixa renda, motivando assim o 
acúmulo de prestações vencidas. Não se tem neste momento o montante de valores que devam figurar no ativo 
circulante e no não circulante, então, por prudência, foram considerados todos a longo prazo – Ativo Não 
Circulante. 
Baseando-se nos critérios adotados na legislação vigente, prevista no Art. 347º e seus incisos, do Dec. 9.580/2018, 
a empresa entendeu ser necessário proceder o reconhecimento das Estimativas para perdas por liquidação 
duvidosa – PECLD, ainda para o exercício que se encerrou em 31 de dezembro de 2018, da forma em que se 
apresenta no quadro a seguir:

NOTA  9 – IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
O saldo do imobilizado do total dos bens se refere a bens em operações como edificações e sua reavaliação, 
equipamentos, veículos, móveis, equipamentos de processamento de dados, terrenos e sua reavaliação. O 
intangível é composto pelo software usado pelos setores administrativos. A depreciação e amortização seguem o 
método linear:

NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS
Trata-se de obrigações de natureza salarial decorrentes das relações contratuais com empregados, seus 
respectivos encargos sociais retidos em folha e provisões trabalhistas. O regime da apuração do PASEP e da 
COFINS é não cumulativo, com entrega mensal do SPED das Contribuições e DCTF – Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais. 

NOTA 11– OUTROS VALORES

NOTA 12 – RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
Em data de 31 de dezembro de 2018, consta registrado como obrigações no Passivo Não Circulante – 
provisionamento de débitos com “Reclamações Trabalhistas”, o montante de R$ 74.557.145, oriundos de 
registros em exercícios anteriores sem atualizações de novas contingências e de valores em cada fechamento de 
balanço. As dívidas trabalhistas que se encontram pendentes junto ao 21º Tribunal Regional do Trabalho, neste 
momento, não se conhecem de maneira atualizada. 
NOTA 13 – RECEITAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
Trata-se de grupo composto de contas relacionadas ao acionista majoritário da DATANORTE, no valor total de R$ 
309.774.462, para pagamento de dívidas, que são quitadas com recursos do Fundo de Participação do Governo do 
Estado do RN, sem compor a dotação orçamentária da Companhia, conforme detalhamento abaixo:

NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Capital Subscrito e Integralizado é de R$ 1.954.853, (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, 
oitocentos e cinquenta e três reais), representado por 1.954.853 ações ordinárias nominativas no valor de R$ 1,00 
cada uma, cuja participação do governo do estado do Rio Grande do Norte é de 1.811.309 ações, correspondente 
a 92,65%. A DATANORTE terminou o exercício de 31/12/2018 com um prejuízo de R$ (-) 2.105.735 (dois milhões, 
cento e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais), decorrente dos resultados das receitas e despesas e dos juros e 
atualizações monetárias ativos e passivos da Carteira Imobiliária da extinta COHAB, de acordo com o SFH – 
Sistema Financeiro de Habitação. Os ajustes de exercícios anteriores realizados no patrimônio líquido de 2018 são 
detalhados da forma que segue:

O ajuste de exercícios anteriores mais vultoso se refere à reversão de férias provisionadas em 31/12/2017, 
abrangendo funcionários que não mais pertencem ao quadro da entidade à data de 31/12/2018, sendo assumido 
pelo acionista majoritário o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, conforme Lei Complementar Estadual nº. 
228, de 01 de março de 2002 e Decreto nº. 15.928/02.
NOTA 15 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Os valores que compõem as despesas administrativas para o exercício se apresentam conforme 
demonstramos a seguir: 

(a) Representa as provisões para perdas de ativos, constituídas no exercício de 2018, frente ao risco de sua 
não realização, seguindo os critérios na legislação vigente aplicável, conforme demonstrado nas notas 5, 7 e 
8.

A redução significativa no grupo de contas de “Despesas Administrativas”, no que se referem a Ordenados, 
salários, gratificação, INSS, FGTS, férias, etc., se deu em função da Lei Complementar Estadual no. 228, 01 de 
março de 2002 e Decreto no. 15.928/02, através dos quais houve a efetivação do processo de redistribuição dos 
servidores pertencentes ao quadro de pessoal da DATANORTE – Companhia de Processamento de Dados do Rio 
Grande do Norte aos órgãos em que se acham cedidos na Administração Direta e Indireta do Estado, reduzindo as 
despesas com pessoal e seus encargos sociais para a Companhia a partir deste exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018.
NOTA 16 – SUBVENÇÕES DE CUSTEIO – RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL
A título de “Subvenções de custeio – Recursos do Tesouro Estadual - Outras receitas Operacionais” são 
constituídas pelos repasses efetuados pelo seu principal acionista, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 
acionista controlador, destinados as despesas com pessoal e outros custeios gerais da DATANORTE. A subvenção 
em 2018 foi de R$ 20.032.621, (R$ 61.813.626 em 2017).
NOTA 17 – PASSIVOS CONTINGENTES 
Conforme critérios estabelecidos na NBC TG 25 (R2) – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, as 
contingências passivas, classificados como perdas “possíveis” pelos assessores jurídicos, não são reconhecidos 
contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas. Na data de reporte do balanço, constam 
demandas classificadas como perdas “possíveis” pelos advogados da Entidade no valor total de R$ 19.261.910, 
das quais R$ 14.593.453 são oriundas de processos de natureza Cível e R$ 4.668.456, de natureza Trabalhista.
NOTA 18 – EVENTOS SUBSEQUENTES
Não há eventos subsequentes significativos ocorridos até a data de autorização dessas demonstrações, que 
venham a ter efeitos relevantes e que requeiram a sua divulgação.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Norte - DATANORTE, 
abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame das demonstrações 
financeiras reapresentadas pela administração da companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2018, composta de Balanço Patrimonial, das Demonstrações de Resultado, das Mutações do 
Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, acompanhados das respectivas notas explicativas e submetidas a exame 
dos auditores independentes, Cass Auditores e Consultores S/S - Olegário Prestrelo Marinho — Auditores 
Independentes, datado em 07 de fevereiro de 2020, que emitiram opinião Adversa sobre as mesmas. Ressaltamos 
o fato das Demonstrações financeiras, ano calendário de 2018, serem reapresentadas pela administração em 
virtude de o Conselho de Administração ter emitido, em 29/04/2019, um parecer com ressalvas. Fato este que 
motivou a realização de alguns ajustes na contabilidade da Companhia, resultando na reapresentação de um 
Ativo e um Passivo no valor de R$ 369.763.192 (trezentos e sessenta e nove milhões, setecentos e sessenta e três 
mil, cento e noventa e dois reais), um Patrimônio Líquido Negativo no valor de R$ 59.314.161 (cinquenta e nove 
milhões trezentos e quatorze mil, cento e sessenta e um reais) e um resultado negativo (prejuízo) de 2.105.735 
(dois milhões, cento e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais). Com fundamento nas demonstrações 
financeiras reapresentadas examinadas, no Relatório dos Auditores Independentes, Cass Auditores e Consultores 
S/S — Auditores Independentes, que emitiram a opinião adversa quanto à adequação das demonstrações 
financeiras relativas à posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2018 , este 
Conselho, por unanimidade, manifesta-se favorável à aprovação, evidenciando as ressalvas apontadas pela 
auditoria externa que resultaram na opinião adversa, acerca dos ajustes contábeis realizados que ensejaram na 
reapresentação dos Demonstrativos Contábeis relativos ao ano calendário de 2018, concluindo que os referidos 
documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Natal, 08 de maio de 2020.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Senhores,
ACIONISTAS, CONSELHEIROS E DIRETORES DA
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN - DATANORTE
Natal/RN.
Opinião Adversa
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN - 
DATANORTE, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2018, e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis.
Em nossa opinião, devido à importância dos assuntos mencionados na seção intitulada “Base para opinião 
adversa”, as demonstrações contábeis acima referidas não apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN - 
DATANORTE, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião adversa
Da rubrica “Títulos e Valores imobiliários”, apresentado na nota explicativa 6, no montante de R$ 128.905.493, no 
percentual de 97,68% são oriundos de valores remanescentes de exercícios anteriores, formado em sua grande 
maioria por prestações a receber de mutuários em atraso, no valor de R$ 125.915.273. A Assessoria Jurídica da 
empresa, até o fechamento deste relatório, não firmou um posicionamento conclusivo das possibilidades de 
realização desses valores, agravado pela falta de provisionamento de perdas desses créditos de difícil realização, 
total ou parcial pela existência de garantias reais, e outros ativos parados a se realizar por falta de liquidações de 
obrigações passivas da DATANORTE, correspondentes ao FCVS – Fundo de Compensação de Variações Salariais. 
Diante disso, pela difícil realização desses créditos, falta de provisionamento das prováveis perdas e 
posicionamento da Assessoria Jurídica em ações judiciais de cobrança que pudessem reverter parte desses 
valores, o ativo circulante e o patrimônio líquido (negativo) encontram-se a maior naquele mesmo valor.

Cristiano Pinheiro da Silva
Membro do Conselho Fiscal

Joseneide de Araújo Viana
Membro do Conselho Fiscal

José Adriano de Sousa Gadelha
Membro do Conselho Fiscal

Continua
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o Conforme nota explicativa 7, dentro do grupo “Créditos com Terceiros” - Ativo Circulante, encontram-se Depósitos Restituíveis 

Vinculados, no montante de R$ 8.983.857, distribuídos em diversas circunstâncias e de empresas incorporadas, oriundos de 
balanços anteriores e sem movimentações. Dentro desse montante se destaca “Bloqueio Judicial – Justiça do Trabalho”, valor 
de R$ 6.081.975, acerca do qual não evidenciamos apresentação de controles adequados e suficientes que nos dessem 
respaldo para concluir sobre a sua existência e permanência como realizável a curto ou longo prazo em 31 de dezembro de 
2018, nem tivemos retorno da Assessoria Jurídica da Empresa se posicionando e detalhando seus valores ou extratos bancários 
desses depósitos bloqueados. Portanto, o valor correspondente a “Bloqueio Judicial – Justiça do Trabalho, pela falta de 
detalhamento, controles contábeis, financeiros e jurídicos, agravado pela paralização de movimentações ao longo de vários 
exercícios, o ativo circulante e o patrimônio líquido (negativo) encontram-se a maior naquele mesmo valor. 
Pela falta de existência de controle suficiente e adequado através do qual seja possível  evidenciar de forma segura a 
totalidade, bem como, os vencimentos a curto ou longo prazo em 31 de dezembro de 2018 do montante líquido de R$ 
118.644.817, na rubrica “Devedores por Vendas Compromissadas”, sendo nesta registradas as parcelas a receber dos 
mutuários referente às aquisições de Projetos Habitacionais, Lotes Urbanizados, Equipamentos comunitários Particulares, 
Programa Ficam, Programa Promover, Programa João de Barro, Confissão de Dívidas de Mutuários e Outros Créditos, sendo 
este montante oriundo de exercícios anteriores. Diante dessa deficiência nos controles internos existentes, não temos como 
opinar, como não opinamos, sobre a existência e realização da totalidade das prestações a receber e devedores por vendas 
compromissadas apresentadas no balanço.
No ativo não circulante da Companhia, a título de “Valores Imobiliários”, consta o valor de R$ 62.549.100, cujo detalhamento 
não obtivemos até o fechamento deste relatório, nem consta em notas explicativas às demonstrações contábeis a posição 
detalhada daqueles bens. Pela falta de maiores informações avalizadas dos valores constantes na contabilidade naquele título, 
esse ativo poderá ser maior ou menor quando de um levantamento mais apurado e circunstanciado daqueles bens, afetando 
sobremaneira o ativo não circulante e o patrimônio líquido (negativo).

oEm detalhamento das contas na nota explicativa n . 9, a empresa apresenta em seu ativo imobilizado líquido saldo de R$ 
43.042.051, representando 11% do ativo total, para os quais não existe controle patrimonial. A maior parte desse ativo é 
representado por Terrenos e Edificações, submetidos a reavaliação em data de 29 de agosto de 2002, conforme registro 
contábil. Entretanto não foi disponibilizado controle patrimonial quantitativo e valorizado individual que pudéssemos compor 
os registros contábeis constantes no balanço patrimonial conciliados entre eles, e a sua permanência no ativo da empresa após 
o levantamento do Laudo Técnico de Avaliação dos bens, que teria servido de lastro para a contabilidade na época de sua 
realização. Além disso, a empresa não vem realizando teste de recuperabilidade dos bens (Impairment test), conforme 
determina Resolução do CFC 1.292/2010 – NBC TG 01 (R3) – Redução ao Valor Recuperável de ativos, podendo estar 
registrados em suas demonstrações por um valor superior àquele que possa ser recuperado pelo seu uso ou alienação; assim 
como não procede à avaliação da vida útil-econômica estimada dos bens para fins de cálculo da depreciação. Em consequência 
do exposto, não estamos em condições de emitir opinião, como não opinamos, sobre os saldos registrados no ativo 
imobilizado, respectivas movimentações e sobre os efeitos que o teste de recuperabilidade, a avaliação da vida útil, validação 
da reavaliação feita na época e a falta de controle patrimonial possam ocasionar nos saldos apresentando no ativo imobilizado, 
em seu resultado e, consequentemente, no Patrimônio Líquido (negativo) da empresa.

oEm nota explicativa n . 11, constam no Passivo Circulante, incorporando “Outros Valores”, o montante de R$ 7.433.397, 
correspondente a “Prêmios de Seguros a Pagar; e em apartado, FCVS a Recolher, na quantia de R$ 14.174.641, assim como no 
Passivo Não Circulante, a título de “Seguros SFH s/outras obrigações imobiliárias, o valor de R$ 3.816.235, totalizando como 
obrigações a curto e longo prazo da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN – DATANORTE, o montante de R$ 
25.424.273, cujos valores se apresentam sem movimentações e atualizações ao longo de vários exercícios. Existe 
conhecimento através de relatórios de outras auditorias em exercícios anteriores, que em última consulta feita a Caixa 
Econômica Federal, em data de 01 de agosto de 2015, os valores divergiam de forma relevante com aqueles contabilizados no 
balanço da companhia. Diante disso, pela falta de detalhamentos, maiores informações qualitativas e atualizadas, e sem 
movimentações por longos exercícios desses passivos circulantes e não circulantes, esses valores evidenciam estarem 
subavaliados em valores hoje não conhecidos, afetando como passivos omissos e o patrimônio líquido (negativo).
Ao longo desse e demais exercícios anteriores, consta registrado como obrigações no Passivo não Circulante – 
provisionamento de débitos com “Reclamações Trabalhistas”, o montante de R$ 74.557.145, sem que haja atualizações de 
baixas, novas contingências e atualizações de valores em cada fechamento de balanço. Este fato é agravado pela ausência de 
controle permanente da Assessoria Jurídica da Empresa, que embora esteja trabalhando na obtenção das informações 
atualizadas concernentes às ações laborais em tramitação para fins de controle, face ao vulto de processos existentes que, de 
acordo com a “Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas”, obtida em 16 de abril de 2019, totalizam 216 ações judiciais, não 
concluindo o levantamento atual dessas demandas judicias para efeito do exercício de 2018. Pela falta de detalhamentos e 
informações qualitativas dos valores constantes na contabilidade, a título de “Reclamações Trabalhistas”, esse passivo não 
circulante poderá ser maior ou menor quando de um levantamento mais apurado e circunstanciado daquelas contingências, 
afetando sobremaneira o passivo não circulante e o patrimônio líquido (negativo).
Nos registros contábeis intitulados de “Empréstimos e Financiamentos”, dentro do grupamento do Passivo Não Circulante, 

encontram-se valores que totalizam de R$ 11.058.352, composto quase que em sua totalidade por contas não movimentadas no 
exercício. Estes registros se relacionam contabilmente com as rubricas de “Outras Contas – DATANORTE – créditos imobiliários”, 
no valor de R$ 4.994.142, e de “Receitas para futuros aumentos de capital”, no valor de R$ 309.774.462, abrigando a 
contabilização de empréstimos a mutuários cujos contratos seriam controlados Estado do Rio Grande do Norte. Pela falta de 
controle, composição desses passivos pela empresa e pela dificuldade em obter informações atualizadas dos valores, da 
permanência de saldos estáticos e não atualizados ao longo dos exercícios, há fortes evidências de subavaliação das contas por 
valores atuais não conhecidos, com implicações para o passivo omisso e o patrimônio líquido (negativo). 
Pela republicação do balanço, emitimos carta de circularização ao Setor Jurídico da empresa, protocolada em 26 de dezembro 
de 2019, solicitando estimativas de valores, máximo e mínimos das importâncias que poderiam constituir-se em ônus ou 
benefícios para a Instituição, direta ou indiretamente, ativos e passivos contingentes, processos ainda sem solução, demandas 
sobre contratos ou acordos, e sentenças judiciais pendentes, preparando um resumo que incluam informações sobre esses 
litígios nas esferas cível, trabalhista e tributária. Entretanto, até a data do fechamento deste relatório, não obtivemos posição 
conclusiva sobre os processos. Portanto, diante nas evidências das demandas nas diversas esferas judiciais, ficamos 
impossibilitados de opinar, como não opinamos, sobre possíveis ativos e passivos contingenciais que venham a surgir, 
constantes por valores não corrigidos registrados no balanço patrimonial e outros que estejam fora desses registros sem 
conhecimento da administração da empresa.
Em conformidade com a nota 3.7, as receitas Subvenções de custeio – Recursos do Tesouro Estadual, parcelas referentes aos 
meses de novembro e dezembro de 2017 não foram consideradas pelo regime da competência, em conformidade com o 
estabelecido na NBC TG 07(R1) – Subvenção e Assistência Governamental. Entretanto, as despesas correspondentes foram 
reconhecidas dentro da competência naquele exercício, havendo desequilíbrio financeiro e contábil entre os resultados dos 
exercícios, ocasionando maior prejuízo para o exercício de 2017, e redução do prejuízo quando do encerramento do exercício de 
2018. Portanto, os resultados dos exercícios não se encontram dentro da realidade da empresa em razão da incoerência aos 
regimes de caixa e competência, entre si. 
A Companhia vem apresentando Passivo a Descoberto ao longo dos exercícios em montante relevante, o que indica a incerteza 
da continuidade operacional da empresa e a necessidade de planejamento econômico e financeiro e/ou aporte de recursos 
originados do seu acionista majoritário Governo do Estado do Rio Grande do Norte, para manter a continuidade de suas 
operações. Para este exercício findo de 2018, houve transferência de recursos do acionista majoritário no montante de R$ 

o20.032.621, (R$ 61.813.626, para o exercício de 2017). Em nota explicativa n . 16, a empresa divulga esses valores, entretanto 
não tem conotações de ações para recuperação econômica e financeira através dos objetivos sociais da empresa.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN - 
DATANORTE de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
adversa.
Principais assuntos de auditoria
Exceto pelos assuntos descritos na seção “Base para opinião adversa”, não existem outros principais assuntos de auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório.
Outros Assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentado para fins de comparação, 
foram examinados por outro auditor independente, sendo emitido relatório com modificações (ressalvas), datado de 27 de abril 
de 2018.
Ênfase:
Conforme descrito na Nota Explicativa 2, Base de Apresentação das Demonstrações Contábeis, a COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN – DATANORTE, autorizou a reabertura das referidas demonstrações objetivando a melhor 
apresentação dos valores frente à posição econômico financeira da Entidade. Os ajustes efetuados, em sua maioria referentes à 
constituição de estimativa de perdas na liquidação de créditos, nas rubricas “Valores a Receber”, “Créditos com Terceiros” e 
“Devedores por Vendas Compromissadas” (notas explicativas 5, 7 e 8, respectivamente), com reflexos no resultado do período 
auditado, foram reconhecidos no mês de dezembro de 2018, tendo impacto no resultado do exercício, avindo em um prejuízo de 
R$ 2.105.735. Em 26 de abril de 2019 emitimos relatório de auditoria com opinião adversa sobre as demonstrações contábeis da 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN – DATANORTE, que ora estão sendo reapresentadas. Pelas mudanças 
ocorridas, a modificação de opinião diretamente relacionada a “Valores a Receber”, contida em nosso relatório anteriormente 
emitido, não é mais necessária, entretanto, permaneceram as modificações com relação a “Créditos com Terceiros” e 
“Devedores por Vendas Compromissada, em nosso novo relatório, que substitui o anterior.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN - DATANORTE é responsável por essas outras informações 
obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao 
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração obtido antes da data deste 
relatório, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos os controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN - DATANORTE continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN - DATANORTE são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Analisamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

· Nos certificamos sobre a não adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, identificamos incerteza relevante em relação a eventos ou condições que podem levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. A norma de auditoria indica que se concluirmos pela 
existência de incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões para 
opinar sobre as demonstrações contábeis mencionadas no parágrafo primeiro estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório, com as modificações indicadas nos parágrafos base para opinião adversa. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos.

Natal, 07 de fevereiro de 2020.
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Os cortes no fornecimen-
to de energia elétrica 
por falta de pagamento 

voltarão a ser realizados a par-
tir desta segunda-feira (3) em 
todo o Rio Grande do Norte, 
após um período de suspensão 
por conta da crise econômica 
causada pela pandemia do novo 
coronavírus. Segundo a Cosern, 
120 mil clientes, somando pes-
soas físicas e jurídicas, em todo 
o Estado, podem ter o serviço 
suspenso por inadimplência. A 
companhia possui 1,47 milhão 
de clientes no território poti-
guar.

A empresa reforça que os 
clientes serão previamente rea-
visados da existência do débito e 
terão a oportunidade de quitar a 
dívida, com condições especiais 
de pagamento. “O corte de ener-
gia é sempre o último recurso 
utilizado pela empresa. Antes, 
são adotadas todas as medidas 
administrativas para a quitação 
da dívida. Para evitar uma me-
dida drástica, a empresa está 
disponibilizando condições di-
ferenciadas aos nossos clientes 
nesse momento de di� culdade”, 
disse Gilmar Mikeias, gerente 
de Recuperação da Receita da 
Cosern.

Desde maio, a concessioná-
ria lançou um Portal de Negocia-
ção (www.cosern.com.br) para 
pagamentos e parcelamento de 
débitos para clientes residen-
ciais com mais de duas contas 
de energia em aberto. O portal é 
mais uma iniciativa da distribui-
dora para minimizar o impacto 
econômico provocado pela pan-
demia da Covid-19 no orçamen-
to doméstico dos potiguares.

NEGOCIAÇÃO
A Agência Nacional de Ener-

gia Elétrica (Aneel) estabeleceu 
desde o último dia 21 novos 
critérios para a suspensão do 
fornecimento de energia por 
inadimplência para o período de 
pandemia da Covid-19. A partir 
do primeiro dia útil de agosto 
(segunda-feira), consumidores 
residenciais, com exceção dos 
clientes cadastrados na Tarifa 
Social, estarão suscetíveis ao cor-
te caso permaneçam com uma 
ou mais faturas em aberto. No 
entanto, como forma de facilitar 
a quitação de débitos, a Cosern 
está oferecendo condições di-
ferenciadas por meio do Portal 
de Negociações. A ferramenta 
online está disponível no site da 
empresa (www.cosern.com.br).

O Portal de Negociação da 
Cosern oferece uma série de van-
tagens no pagamento de faturas, 
como a quitação à vista, paga-
mento integral no débito com o 
cartão virtual Caixa Elo (Auxílio 
Emergencial) ou parcelamento 
em até 12 vezes no cartão de cré-
dito (nesses dois últimos casos 

Cosern retoma cortes de 
energia na próxima segunda
INADIMPLÊNCIA | Empresa reforça que os mais de 120 mil clientes em dívida serão previamente reavisados da existência do débito e terão a oportunidade de quitar 
dívida, com condições especiais de pagamento. Corte no fornecimento por falta de pagamento das contas é último recurso a ser utilizado, segundo a companhia

A partir de segunda-feira (3), companhia está autorizada a suspender o fornecimento de energia elétrica para clientes com contas em atraso

por meio da Flexpag, bom bônus 
de R$ 35 para os primeiros 500 
clientes que negociarem o débi-
to). Na negociação, são aceitos 
os cartões das bandeiras Master, 
Visa, Hiper, Elo e Amex.

 Para utilizar os serviços do 
portal e ter acesso às opções de 
negociação, é necessário reali-
zar um cadastro informando o 
CPF e a conta-contrato do clien-
te. Depois desse primeiro passo, 
é possível visualizar o débito e as 
condições de pagamento dispo-
níveis.

CORTES PROIBIDOS
Além dos clientes classi-

� cados como baixa renda, a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) decidiu manter 
a proibição de cortes de energia 
por falta de pagamento para 
imóveis residenciais nos quais 
morem pessoas que dependam 
de equipamentos elétricos es-
senciais à preservação da vida 
até o � nal de 2020. Entretanto, a 
Cosern reforça que não se trata 
de isenção da conta de energia 
e recomenda que os clientes 
evitem acumular dívidas com a 
distribuidora.

A Prefeitura de Natal au-
torizou nesta sexta-feira (31) 
a reabertura de escolas de 
futebol, academias de dança 
e artes marciais. A partir de 
decreto publicado no Diário 
O� cial do Município, também 
está permitida a retomada 
das atividades de escolas de 
treinamentos, cursos pro� s-
sionalizantes, de reciclagem 
pro� ssional e de cursos de 
formação e reciclagem de vi-
gilantes.

Para a retomada, entre-
tanto, o decreto apresenta 
uma série de obrigatorieda-
des. No caso de escolas de fu-
tebol e academias de dança e 
artes marciais, está proibido o 
“contato físico entre os partici-
pantes”. Ainda de acordo com 
o texto, deve-se manter uma 
distância mínima de 1,5 m 
entre cada participante, além 
do uso obrigatório de máscara 
durante as atividades.

No caso de academias de 
artes marciais, deverão ser 
seguidos os procedimentos 
gerais do protocolo de retor-
no às aulas, disponibilizado 
pela Federação de Judô do Rio 
Grande do Norte. Esse proto-
colo divide-se em etapas, com 
evolução a cada 14 dias.

O prefeito de Natal, Álvaro 
Dias, sancionou uma lei que 
implanta no município, em 
caráter de excepcionalidade, e 
enquanto durar a pandemia do 
novo coronavírus, o uso da te-
lemedicina no sistema público 
de saúde de Natal para todas as 
especialidades da medicina. A 
legislação está em vigor desde 
esta sexta-feira (31), com a pu-
blicação no Diário Oficial.

A telemedicina é o exercí-
cio da medicina mediado por 
tecnologias (telefone, What-
sApp ou videoconferência) 
para � ns de assistência, pes-
quisa, prevenção de doenças 
e lesões e promoção de saúde.

Segundo a lei, o Conselho 
Regional de Medicina � ca 
com a incumbência de � sca-
lizar o procedimento previsto 
na lei, enquanto que a Prefei-
tura se encarregará de realizar 
campanha publicitária para 
informar e incentivar o uso da 
telemedicina.

Também nesta sexta, en-
trou em vigor no município 
uma lei que autoriza a Secre-
taria Municipal de Saúde a 
disponibilizar, gratuitamente, 
um kit de medicamentos aos 
pacientes infectados pela Co-
vid-19, como a ivermectina.

RETOMADA

SAÚDE

ESCOLAS DE 
FUTEBOL E DE 
DANÇAS JÁ PODEM 
REABRIR EM NATAL

ÁLVARO SANCIONA 
LEI QUE INSTITUI 
TELEMEDICINA
NA PANDEMIA

REABERTURA DAS LOJAS

Seguindo as determinações da 
Aneel, a Cosern programou também 
a reabertura das suas lojas de 
atendimento a partir de segunda, de 
forma presencial. Em Natal, são três 
unidades. Confira os endereços:

Alecrim
Endereço: Av. Almirante Alexandrino de 
Alencar, 484
Bairro: Alecrim
Referência: Próximo ao Comercial Eloi 
Chaves (8h às 17h)

Cidade Jardim
Endereço: Rua Leôncio Etelvino de 
Medeiros, 1926 - Loja 12 - Centro 
Empresarial Cidade Jardim
Bairro: Capim Macio
Referência: 7º Ofício de Notas em 
Mirassol (9h às 18h)

Partage Norte Shopping
Endereço: Av. Dr. João Medeiros Filho, 
2395
Bairro: Potengi
Referência: 2º piso (12 às 18h)
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A pandemia do novo coro-
navírus não foi o primeiro 
motivo que paralisou uma 

edição do Campeonato Potiguar. 
Convocações para a Seleção do 
Rio Grande do Norte, boicote, 
“desinteresse”, a Segunda Guerra 
Mundial e a pandemia de gripe 
espanhola também já interferiram 
na continuidade da competição 
estadual.

Às vésperas da retomada do 
campeonato, marcada para o pró-
ximo dia 10, o Agora RN ouviu o 
pesquisador do futebol potiguar 
Marcos Trindade sobre outras pa-
ralisações do Estadual. De acordo 
com Trindade, a competição teve 
que ser interrompida em outras 
seis ocasiões: 1918, 1928, 1929, 
1936, 1942 e 1949. Con� ra:

1918
O Campeonato Potiguar de 

1918, primeiro da história, teve 
que ser paralisado por um fator 
semelhante ao da atual edição: 
a pandemia de gripe espanhola, 
que matou 50 milhões de pessoas. 
Assim como no surto do novo co-
ronavírus, atividades esportivas e 
comerciais tiveram que ser parali-
sadas para evitar a proliferação do 
vírus mais de 100 anos atrás.

Na ocasião, apenas três clu-
bes jogaram a competição: ABC, 
América e Centro Esportivo Nata-
lense, clube que posteriormente 
viraria o Clube Atlético Potiguar. 
O Centro Esportivo liderava o 
campeonato com 5 pontos, segui-
do pelo ABC, com 3, e o América, 
com 2. Mesmo com apenas um 
jogo restante, o Centro não foi 
declarado vencedor.

O Estadual só voltou a ser dis-
putado em 1919, quando os três 
times se encontraram novamen-
te. Desta vez, o América se saiu 
melhor e sagrou-se campeão da 
edição.

“Faltava apenas um jogo. Era 
entre ABC e América. A partida 
não aconteceu, pois, assim como 
agora, os governantes decretaram 
o fechamento de igrejas e praças. 

O futebol também foi atingido. Em 
outubro de 1918, era o primeiro 
campeonato e ele não foi concluí-
do. Só em 1919 que aconteceu por 
completo, e o América foi cam-
peão”, conta Marcos Trindade.

1928 E 1929
Nestas edições, o que “atrapa-

lhou” a continuidade do Estadual 
foi o calendário apertado, devido 
aos jogos da Seleção do Rio Gran-
de do Norte, que até o início da dé-
cada de 60 representava o Estado 
em competições nacionais.

As seleções alegavam preci-
sar de tempo para treinar com os 
jogadores e organizar os detalhes 
de campo. Isso tomou boa parte 
do tempo dos atletas potigua-
res, o que fez com que apenas os 
primeiros turnos dos dois anos 
acontecessem.

A competição contou com 
seis equipes no campeonato de 
1928 e cinco no de 1929, todas de 
Natal. Nas duas edições, o ABC foi 
campeão.

1936
Em 1936, o Campeonato Po-

tiguar teve apenas três partidas. 
O ABC vivia boa fase. Em um dos 
jogos, o alvinegro goleou o Améri-
ca por 6 a 0, o que “desestimulou” 
o alvirrubro, que optou por não 
jogar mais a competição.

O campeonato tinha apenas 
quatro times: ABC, América, Santa 

Cruz e Sport. Dentre os três jogos 
disputados, dois foram do time 
abecedista, sendo a vitória sobre 
o alvirrubro e uma goleada de 11 
a 1, contra o Santa Cruz. A outra 
partida foi uma vitória do Sport, 
também sobre o Santa Cruz, por 
6 a 4. Como liderava, o ABC foi de-
clarado campeão daquele ano.

“A competição teve apenas 
três partidas. Em uma destas, o 
time venceu o América por 6 a 0. O 
alvirrubro, então, se sentiu ‘desin-
teressado’ em concluir a competi-
ção”, relatou Marcos Trindade.

1942
O motivo principal da parali-

sação em 1942 foi a Segunda Guer-
ra Mundial. A privilegiada posição 
geográ� ca do Rio Grande do Norte 
em relação à Europa e África fez 
com que os Estados Unidos mon-
tassem uma base no Estado. Com 
a determinação do estado de guer-
ra contra Alemanha, Japão e Itália, 
através de um decreto do então 
presidente Getúlio Vargas, � cou 
inviabilizada a continuação do 
Campeonato Potiguar. Anterior a 
esta parada, o Estadual já havia si-
do interrompido com apenas oito 
jogos disputados, por conta, nova-
mente, do Campeonato Brasileiro 
de Seleções Estaduais.    

Aproximadamente a 20 Km 
da base americana (onde hoje é 
Parnamirim), Natal foi a única 
cidade do Brasil que sofreu interfe-

rência em seu futebol por causa da 
guerra. Como os clubes que dispu-
tavam a competição eram todos 
oriundos da capital, o RN teve que 
� car sem a bola rolar naquele ano.

Esta edição não teve campeão 
de� nido. Além dos problemas 
com a guerra e o calendário, inves-
tigações sobre irregularidades nos 
clubes proporcionaram diversas 
discussões sobre a edição de 1942. 
Algumas equipes teriam usado 
“times � liais”, para serem favore-
cidos.

1949
Na última paralisação, antes 

deste Estadual de 2020, um “boi-
cote” aconteceu no Campeonato 
Potiguar. Ligado ao América, Rui 
Barreto de Paiva assumiu a presi-
dência da Federação Norte-Rio-
grandense de Desportos (FND), 
antigo nome da Federação Norte-
-rio-grandense de Futebol (FNF), o 
que gerou revolta entre as demais 
equipes que disputariam a compe-
tição naquele ano.

ABC e Santa Cruz foram con-
trários à competição com Rui 
Barreto como mandatário da fe-
deração. A competição foi iniciada 
sem as duas equipes, mas, no � m 
do mês de junho, houve uma inter-
venção na federação e o campeo-
nato parou.  

Uma nova eleição foi reali-
zada em agosto e Carlos Bezerra 
de Miranda foi anunciado como 
novo presidente da FND. Todas 
as ações do mandato anterior 
foram anuladas.

Por não haver mais calendá-
rio para a disputa do Estadual, 
os clubes acordaram em deixar 
a competição mais compacta e 
jogar apenas um turno, na forma 
de pontos corridos. O América foi 
o campeão da edição.

“O clube deveria muito se orgu-
lhar deste título. Foi um campeona-
to forçado a parar por brigas políti-
cas na federação. O América tinha 
montado uma grande equipe para 
aquela competição. Considero um 
dos mais interessantes da história 
do alvirrubro, por todas estas intri-
gas”, conclui o pesquisador.
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HISTÓRIA |  Pesquisador do futebol potiguar, Marcos Trindade conta que, além da edição de 2020, Campeonato Estadual já foi
paralisado em outras seis oportunidades, por motivos diversos. Mesmo com a Covid-19, bola voltará a rolar no dia 10 de agosto

O Flamengo já tem o substi-
tuto do técnico Jorge Jesus. 
O Rubro-Negro anunciou  

nesta sexta-feira (31) acordo com 
o espanhol Domènec Torrent, ex-
-auxiliar de Pep Guardiola. Como 
técnico, seu último trabalho foi 
no New York City FC, dos Estados 
Unidos. O vínculo com o Fla é até 
o � m de 2021, quando termina o 
mandato do presidente Rodolfo 
Landim.

Domènec desembarca na 
Gávea com a missão de manter o 
vitorioso trabalho do português 
Jorge Jesus, que deixou o clube no 
último dia 17 e acertou o retorno 
ao Ben� ca, de Portugal. O “Mister” 
levantou cinco canecos em pouco 

mais de um ano, incluindo a Copa 
Libertadores da América.

Torrent teve uma reunião ini-
cial com Marcos Braz, vice-presi-
dente de Futebol, e Bruno Spindel, 
diretor executivo, no último dia 25, 
na Espanha. Uma nova conversa 
aconteceu na semana passada e 
houve necessidade de revisão em 
alguns pontos contratuais ao lon-
go dos dias. Por � m, a assinatura 
saiu nesta sexta.

No período em que estiveram 
na Europa, os dirigentes do Fla-
mengo também dialogaram com 
outros nomes, como o espanhol 
Fernando Hierro, além dos portu-
gueses José Peseiro e Carlos Car-
valhal. O último despontava como 

um dos favoritos, mas acertou 
com o Braga, de Portugal. O tam-
bém português Leonardo Jardim 
estava na lista, mas indicou vonta-
de de, neste momento, permane-
cer no Velho Continente.

Aos 58 anos, Torrent acu-
mulou passagens por Palafrugell 
(1994 a 2000), Palamós (2003 a 
2004) e Girona (2005 a 2006) antes 
de se juntar à comissão técnica de 
Guardiola. Ao lado de Pep, esteve 
no Barcelona (Espanha), Bayern 
de Munique (Alemanha) e Man-
chester City (Inglaterra), e con-
quistou inúmeros títulos. Na Ale-
manha, inclusive, trabalhou com 
o lateral-direito Ra� nha, jogador 
que vai reencontrar no Fla.

Ele deixou o Manchester City 
após a temporada 2017/18 para 
assumir a vaga do ex-jogador e 
técnico francês Patrick Vieira no 
New York City FC, clube parceiro 
dos Citizens. Entre junho de 2018 e 
outubro de 2019, foram 60 jogos no 
comando do time, com 29 vitórias, 
14 empates e 17 derrotas, com 108 
gols marcados e 81 sofridos.

Após um início de altos e bai-
xos em 2018, o time deslanchou 
na Major League Soccer de 2019 e 
terminou a competição com folga 
na liderança da Conferência Leste, 
conquistando uma vaga na Liga 
dos Campeões da Concacaf na 
melhor temporada da história do 
clube.

Novo treinador chega ao clube da Gávea com a missão de manter trabalho vitorioso de Jorge Jesus, que conquistou cinco títulos em pouco mais de um ano, incluindo a Libertadores da América 2019

Time do América em 1919, vencedor do Campeonato Estadual de 1918 um ano depois

Recortes dos jornais da época em 1918 e 1949
resgatam memória sobre outras paralisações do Estadual

Flamengo anuncia Domènec 
Torrent como seu novo treinador

SUBSTITUTO DE JESUS

MARCOS TRINDADE /  ARQUIVO

REPRODUÇÃO

BOICOTE, GUERRA E EPIDEMIA: 
VEJA AS OUTRAS VEZES QUE O 
CAMPEONATO POTIGUAR PAROU

FUTEBOL

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) anunciou que 
os dois jogos das semi� nais 
do Campeonato Paulista se-
rão disputados no domingo 
(2), ambos na capital, mas em 
horários diferentes. O Corin-
thians enfrenta o Mirassol às 
16h, em seu estádio, enquanto 
Palmeiras e Ponte Preta fa-
zem o outro jogo, às 19h, no 
Allianz Parque.

Assim como aconteceu 
nas quartas de � nal, a semi 
será realizada em jogo único. 
Em caso de empate, a decisão 
irá para os pênaltis. A � nal do 
Paulistão será em dois jogos e 
acontecerá na quarta-feira (5) 
e no sábado (8).

Na quinta-feira, foram 
de� nidos os últimos dois 
classi� cados para a semi� nal. 
Após Palmeiras e Mirassol 
garantirem a classi� cação na 
quarta, um dia depois foi a vez 
de Corinthians e Ponte Preta 
fazerem o mesmo, derrotan-
do, respectivamente, Red Bull 
Bragantino e Santos.

SEMIFINAIS DO 
PAULISTÃO 2020

Domingo - 2 de agosto
16h - Arena Corinthians
Corinthians x Mirassol
19h - Allianz Parque
Palmeiras x Ponte Preta

SEMIFINAIS DO 
PAULISTÃO SERÃO 
DISPUTADAS NO 
DOMINGO (2)

TÉCNICOS ESTRANGEIROS 
NO FLAMENGO

Ramón Platero (URU) 
(1921)

Juan Carlos Bertone (URU) 
(1925-1928)

Charles Williams (ING) 
(1930-1931)

Dori Kruschner (HUN) 
(1937-1938)

Ernando Santos (POR) 
(1947)

Cândido de Oliveira (POR) 
(1950)

Fleitas Solich (PAR) 
(1953-1971)

Modesto Bría (PAR) 
(1959-1981)

Armando Renganeschi (ARG) 
(1965-1967)

Reinaldo Rueda (COL) 
(2017)

Jorge Jesus (POR) 
(2019-2020)

Domènec Torrent (ESP) 
(2020)

rência em seu futebol por causa da 
guerra. Como os clubes que dispu-
tavam a competição eram todos 
oriundos da capital, o RN teve que 


