
NATAL, TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 866 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES (Tiragem reduzida em razão da pandemia) DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

www.agorarn.com.br

GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO

MINISTRO CONFIRMA 
CASSAÇÃO DE SANDRO 
PIMENTEL, MAS AINDA 
CABE RECURSO AO TSE

DENÚNCIA APONTA QUE 
PERFIS SÃO PAGOS PARA 
COMENTAR NAS REDES EM 
PROL DE PRÉ-CANDIDATOS

MAURÍCIO MARQUES 
CITA LEGADO DE OBRAS 
E DIZ QUE TAVEIRA FOI 
INCOMPETENTE

GOVERNO FEDERAL INICIA 
ETAPA DE ESTUDOS PARA 
NOVA CONCESSÃO DO 
AEROPORTO ALUÍZIO ALVES

CAMPEONATO ESTADUAL DE VOLTA

PRÉ-CANDIDATA A 
VEREADORA DEFENDE 
RETOMADA DO EMPREGO 
E APURAÇÃO DE DESVIOS

POLÍTICA. 4 | Deputado estadual, eleito 
em 2018 com mais de 19 mil votos, 
é acusado pelo Ministério Público de 
irregularidades na arrecadação de 
recursos durante a campanha por ter 
feito depósito de R$ 35 mil em espécie 
(segundo ele, recursos próprios)

ELEIÇÕES 2020. 4 | Denúncia anônima, 
encaminhada ao Ministério Público, dá 
conta da existência de suposta rede 
de usuários, que seriam perfis falsos 
ou pagos, para fazerem comentários 
eleitorais em páginas jornalísticas para 
beneficiar pré-candidatos

ELEIÇÕES 2020. 2 | Pré-candidato a 
prefeito de Parnamirim, ex-prefeito 
Maurício Marques dos Santos (Pros) 
afirma que a Prefeitura tem verba, mas 
que o atual prefeito da cidade, seu 
sucessor, Rosano Taveira, não soube 
usar para deixar obras para o povo

AVIAÇÃO. 12 | Empresas terão apresentar 
projetos, levantamentos e estudos 
técnicos para a modelagem de 
exploração do terminal aéreo potiguar; 
previsão é de que o leilão ocorra no 
segundo semestre de 2021, segundo o 
Ministério da Infraestrutura

FUTEBOL. 16 | Após cinco meses de paralisação por conta da pandemia, o Campeonato Potiguar foi retomado nesta segunda-feira 
(10). Na reestreia, o América venceu o Globo FC, em Natal, por 2 a 0, e ainda segue na luta pelo título do segundo turno do torneio

PÓS-PANDEMIA. 6 | Para a servidora 
pública aposentada Luciana Monteiro, 
pré-candidata a vereadora de Natal, 
governantes se aproveitaram do 
momento, do estado de calamidade 
pública, para receber recursos federais 
e usarem de forma inadequada

COMBATE À COVID. 8 | Os 
municípios das regiões Oeste 
e do Seridó formam o novo 
epicentro da Covid-19 no Rio 
Grande do Norte. As duas 
divisões territoriais registram hoje 
os piores índices de ocupação de 

leitos críticos para a doença de 
todo o Estado, além das maiores 
taxas de transmissibilidade (Rt) 
entre os potiguares.
No Seridó, em 10 dias, foram 
547 casos confirmados do novo 
coronavírus, segundo a Secretaria 

Estadual de Saúde. No Oeste, 
número de infecções se aproxima 
de 10 mil.
Em todo o Estado, número de 
infecções pela Covid-19 passa 
de 55 mil, sendo 1.977 mortes até 
esta segunda-feira (10).
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Governadora Fátima Bezerra minimiza 
críticas a sua atuação na crise sanitária, 
diz não estar “preocupada com eleição” e 
afirma que ações para restringir atividade 
econômica foram baseadas na ciência 
com objetivo de salvar vidas
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Dona de um dos maiores orça-
mentos públicos do Rio Gran-
de do Norte, sendo a terceira 

maior cidade do Estado, Parnamirim 
é rica, com arrecadação de gigante, 
mas que não vem tendo resultados 
devido à inabilidade do atual prefei-
to, Rosano Taveira.

A análise é do ex-prefeito Maurí-
cio Marques, que avalia que o atual 
gestor é honesto, mas que deixou a 
desejar no tocante às obras de desen-
volvimento da cidade. Pré-candidato 
novamente à Prefeitura de Parna-
mirim, Maurício Marques declarou 
nesta segunda-feira (10) que Taveira 
está sendo desaprovado pela popula-
ção parnamirinense devido à incom-
petência administrativa e à falta de 
compromisso com o povo da cidade.

“Prefeitura não é para ter lucro 
� nanceiro. É para ter lucro social, 
é investir em saúde, educação, em 
assistência social, esporte, cultura e 
lazer e obras estruturantes. Sabemos 
que a Prefeitura tem dinheiro, e que 
o prefeito não é desonesto, mas não 
tem obras. As pessoas � cam pergun-
tando: onde estão as obras?”, ques-
tionou ele em entrevista ao jornal 
Agora RN, citando, de modo com-
parativo, que, quando governou a 
cidade, construiu 9 escolas, 9 centros 
infantis, 9 unidades básicas de saúde, 
pavimentou mais de 600 ruas, cons-
truiu um teatro municipal e um cen-
tro administrativo “onde � ca gabine-
te do prefeito mais bonito do Estado, 
só perdendo para Natal e Mossoró”.

Maurício Marques acrescentou 
que fez várias obras que � caram 
marcadas na área de saúde em Par-
namirim, construiu e implantou um 
plano de cargos, carreiras e salários, e 
que é inevitável que a população faça 
uma comparação entre a gestão dele 
e a do sucessor, levando o cidadão 
parnamirinense a concluir que a Pre-
feitura de Parnamirim tem dinheiro, 
mas não tem mais obras. “O que está 
acontecendo?”, o povo pergunta.

AVALIAÇÃO
Com dois mandatos de prefeito, 

o pré-candidato do Pros a prefeito de 
Parnamirim avalia a falta de obras e 
realizações do atual mandatário da 
cidade como resultado da falta de 
compromisso de Taveira com a popu-
lação da cidade. “O prefeito não está 
cumprindo com os compromissos 

assumidos por ele em praça pública, 
daí porque a rejeição dele junto à 
população é muito elevada”, a� rmou 
Marques, adicionando que a maior 
reclamação das pessoas é que o pre-
feito Taveira não tem compromisso 
com o povo. 

“Conversei com três vereadores 
que já foram líderes do prefeito, e a 
conclusão é que eles não consegui-
ram reunir a bancada sequer duas 
vezes por ano nos últimos três anos. 
O prefeito atual não cumpre a palavra 
empenhada em praça pública, e tem 
algo grave: gestor municipal que não 
recebe aqueles que pagam impostos 
e que, quando recebe, fala olhando 
para os pés é porque não quer se 
comprometer”, a� rmou, frisando 
não ter, entretanto, nada que desa-
bone a conduta moral do prefeito 
Taveira, mas isso não o impede de ser 
reprovado no item de competência 
administrativa.

“Eu não tenho nada contra o pre-
feito no quesito honestidade. Ele é 
um bom pai e um bom marido. Mas 
no quesito gestor, o povo não está 
aprovando”, destacou Maurício.

Prefeito de Parnamirim entre 
2009 e 2016, Maurício apoiou a elei-
ção de Taveira, mas rompeu no ano 
passado após divergências.

Maurício cita legado e diz
que Taveira foi incompetente
PARNAMIRIM |  Pré-candidato a prefeito de Parnamirim, ex-prefeito Maurício Marques dos Santos (Pros) afirma que a Prefeitura tem verba, mas que
o atual prefeito da cidade não soube usar para deixar obras para o povo. Ele reforça que reprovação das contas não impede candidatura este ano

Filiado ao Pros, ex-prefeito tem apoio de PT e PSB e busca aderir PCdoB, PL e PSL ao projeto para as eleições municipais de 2020

Contando com o apoio da 
governadora Fátima Bezerra e do 
presidente estadual do Pros, Jai-
me Calado, o ex-prefeito Maurício 
Marques a� rmou que trabalha 
junto a outros partidos e lideran-
ças políticas de Parnamirim na 
construção de uma chapa única 
para enfrentar e derrotar nas urnas 
o atual prefeito Rosano Taveira.

Além do seu partido, o Pros, e 
do PT, outra legenda que já soma 
com a pré-candidatura de Maurí-
cio Marques é o PSB, presidido no 
Estado pelo deputado federal Rafa-
el Motta.

“Mas estamos conversando 
com outros partidos, porque tem 
inde� nições, e espero que até no 
máximo o dia 20 de agosto já te-
nhamos uma de� nição sobre a co-
ligação, a chapa e as alianças que 
com certeza acontecerão. Estamos 
conscientes de que em Parnami-
rim, se nos dividirmos, a coisa � ca 
mais fácil para o atual prefeito. Es-

“ESTAMOS TRABALHANDO 
PARA TER O 
MÁXIMO DE APOIOS”, 
DIZ EX-PREFEITO

“SOU PRÉ-CANDIDATO, 
SIM. VAMOS UNIR O 
GRUPO DE OPOSIÇÃO 
PARA DISPUTAR”

“DERROTA NA 
CÂMARA NÃO IMPEDE 
REGISTRO DE MINHA 
CANDIDATURA”

tou trabalhando seriamente para 
unir”, a� rmou.

Outras legendas que poderão 
somar com a candidatura de Mau-
rício Marques são o PCdoB, o PL e 
o PSL. “Temos que ter propostas. 
Estamos com o Pros, o PT, o PSB e 
estamos tentando trazer o PCdoB, 
o PL e o PSL. O objetivo é que todos 
possam somar e escolhermos uma 
chapa desse grupo. Estou aberto 
para conversar com todos eles. Fi-
zemos um acordo de que, até o dia 
23, faremos pesquisas sérias e ve-
remos quem está melhor situado. 
Vamos sentar e analisar o quadro 
e fazer a composição política”, des-
tacou..

Maurício con� rma a sua pré-
-candidatura, mas deixa claro que 
conversa com outras lideranças 
em busca de um consenso em tor-
no de um nome que possa repre-
sentar unida a oposição. “Às vezes 
como estratégia dizem que não 

Em junho, a Câmara Municipal 
de Parnamirim rejeitou a prestação de 
contas de 2014 apresentada por Mau-
rício Marques. A decisão pode impedir 
o ex-gestor de concorrer a cargos públi-
cos pelos próximos oito anos.

Com base na Lei Complemen-
tar nº 64, de 1990, a Justiça Eleitoral 
tem barrado candidaturas pelo 
País afora por entender que a lei 
torna inelegível quem teve contas 
reprovadas nos oito anos anterio-
res à eleição.

Maurício, contudo, diz que a 
decisão não atrapalha os seus pla-
nos. “Isso não gera impedimento 
legal para que eu registre minha 
candidatura”, a� rmou.

“Nós, gestores, temos de enten-
der que os órgãos de � scalização 
têm que cumprir com o seu papel. 
Minha prestação de contas tinha 
quatro ressalvas por erros formais. 
Nos últimos 30 anos, todas as pres-
tações de prefeito e ex-prefeito 
foram aprovadas com ressalvas”, 
comparou. Ele cita que as contas 
de 2019 da gestão Jair Bolsonaro 
foram aprovadas com ressalvas.

“Quando se deixa o poder, se 
descobre quem são seus verdadei-
ros amigos e quem eram apenas 
amigos do poder. Tenho conhe-
cimento amplo dos meus amigos 
verdadeiros. A reprovação das 
contas não me impede de registrar 
minha candidatura”, declarou.

serei candidato. Eu sou pré-can-
didato sim. Tenho maior respeito 
pelas pessoas que desejam lançar 
seus nomes, são pessoas da cidade 
e desejam trabalhar. Mas está che-
gando o momento, as coisas estão 
se afunilando e a tendência vai ser 
unir esse grupo”, a� rmou.

Maurício lembra que, em 19 
de julho do ano passado, se reuniu 
com vários pretendentes ao cargo 
de prefeito e que, naquela oportu-
nidade, somaram-se 13 pré-candi-
datos a prefeito, e todos eram de 
oposição ao atual prefeito.

“Hoje temos o prefeito, que é 
natural que seja candidato. Temos 
o meu nome. Não faço muito baru-
lho, mas estou trabalhando. E tem 
mais: Elianai Cartaxo, Professora 
Nilda e os demais ou estão apoian-
do alguém ou escolhendo quem 
irão apoiar. O quadro ainda está 
meio confuso nessa época. Todo 
mundo conversa com todo mundo 
e as pessoas � cam meio confusas, 
porque não tem mais aquela aglo-
meração. Aliás, essa campanha vai 
ser 70% redes sociais, e 30% outras 
coisas, mediante quadros com 
aliados”, disse.
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“Não estou preocupada com 
eleição”, afirma Fátima sobre 
críticas à atuação na pandemia
DEFESA DO ISOLAMENTO |  Governadora do Rio Grande do Norte foi criticada por entidades do setor produtivo por fechar estabelecimentos comerciais 
como medida de prevenção ao novo coronavírus. Segundo ela, contudo, medidas foram amparadas na ciência e tiveram o objetivo de salvar vidas

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, mini-
mizou as críticas que recebeu 

de entidades do setor produtivo por 
defender o isolamento social mais 
rígido como medida para conter o 
avanço da pandemia do novo corona-
vírus no Estado.

Durante uma live da “Iniciativa 
Alemã Lula Livre” nesta segunda-feira 
(10), a governadora reconheceu que 
tomou medidas impopulares duran-
te a crise sanitária, mas afirmou que 
todas as suas ações foram fundamen-
tadas na ciência e tiveram o único 
objetivo de salvar vidas.

“Fomos o último estado a retomar 
as atividades econômicas. Isso não 
era apenas uma questão de decisão 
da governadora. Era uma decisão 
dela sim, mas pautada na ciência. Se 
vai agradar, desagradar, se é popular, 
não é popular, não estou interessada 
nisso. Não estou preocupada com 
eleição de amanhã ou depois de ama-
nhã. Estou consciente do meu papel 
enquanto governadora, que é neces-
sário e imprescindível para preservar 
vidas humanas”, declarou.

A governadora potiguar ressaltou 
que “a pandemia não acabou”. Ela 
destacou que, apesar da estabiliza-
ção nas estatísticas, o Brasil segue 
registrando um alto número de mor-
tes provocadas pela Covid-19. Ela 
lamentou que o País tenha atingido, 
durante o fim de semana, a marca de 
mais de 100 mil óbitos por causa do 
coronavírus.

“Estamos nesse momento com a 
retomada das atividades, mas tudo de 
forma muito gradual, segura, respon-
sável, com compromisso, para que 
não tenhamos uma segunda onda (de 
contaminações). Não adianta brincar 
com isso”, afirmou.

Desde março, para conter o 
avanço da Covid-19 no RN, Fátima 
determinou o fechamento de estabe-
lecimentos comerciais e de indústrias 
e suspendeu aulas nas redes pública 
e privada de ensino. Somente na se-
gunda quinzena do mês passado, a 
governadora autorizou a retomada 
das atividades econômicas, em várias 
fases. As aulas, contudo, seguem sus-
pensas por tempo indeterminado.

Fátima também fez críticas ao 
Governo Federal. Segundo ela, as ma-
nifestações de “segmentos inconfor-
mados” com as medidas de isolamen-
to – as únicas, segundo os cientistas, 
eficazes para conter o avanço da Co-
vid-19 – foram motivadas por decla-
rações do presidente Jair Bolsonaro.

“As piadas que o presidente fez 
foram infelizes e desastrosas. Dizer 
que isso era uma ‘gripezinha’... Não dá 
para fazer piada com isso de maneira 
nenhuma. A pandemia precisa ser en-
cara com grau de complexidade, dra-
maticidade. Enquanto a vacina não 
vem, não adianta a gente se iludir. Não 
podemos negligenciar com as orienta-
ções da ciência”, complementou.

A governadora do Rio Grande do 
Norte criticou, ainda, o que chamou 
de falta de coordenação do Governo 
Federal durante a pandemia e a postu-
ra de confronto com os governadores 
que foi adotada por Bolsonaro duran-
te o enfrentamento do coronavírus.

“O impacto em decorrência da 
pandemia poderia ser bem menor se 
a gente não tivesse uma conjuntura 
tão adversa. Temos um governo fede-
ral que não acredita, que deu as cos-
tas, que não é aliado e que despreza 
a ciência. É uma coisa inimaginável”, 
destacou a governadora, lamentando 
ainda que o País esteja há 87 dias com 
um ministro interino na Saúde – o 
general Eduardo Pazuello, em plena 
pandemia.

Desde o início da pandemia, o 
presidente Jair Bolsonaro tem sido 
crítico das medidas de isolamento 
social decretadas por governadores 
e prefeitos. Segundo ele, os efeitos 
econômicos do fechamento das ati-
vidades econômicas podem ser mais 

prejudiciais do que os efeitos do pró-
prio vírus. “O presidente resolveu en-
trar em uma zona de conflito com os 
governadores do Brasil”, disse Fátima, 
sugerindo que Bolsonaro colocou as 
diferenças político-partidárias acima 
da estratégia de saúde para conter o 
coronavírus.

Fátima criticou, ainda, a reco-
mendação de uso – pelo governo Bol-
sonaro – de medicamentos sem com-
provação científica de eficácia contra 
a Covid-19. A governadora entende 
que a medida estimulou a desobedi-
ências às orientações científicas para 
conter a doença.

“Ele (Bolsonaro) desprezou o 
isolamento, o distanciamento, esti-
mulou o uso de medicação, como a 
cloroquina, como se fosse papel de 
político”, enfatizou.

Segundo governadora, manifestações de “segmentos inconformados” com o isolamento foram motivadas por declarações de Jair Bolsonaro

Perguntada sobre a atual con-
juntura política no Brasil, deflagra-
da após o impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, em 2016, 
Fátima Bezerra respondeu que o 
momento exige a formação do que 

GOVERNADORA
DEFENDE “FRENTE 
AMPLA” A FAVOR DA 
DEMOCRACIA

chamou de frente ampla em defe-
sa da democracia. Assim como se 
posicionou enquanto senadora à 
época, a agora governadora voltou 
a classificar a cassação de Dilma, 
motivada por pedaladas fiscais, 
como “golpe”.

“Mais do que nunca, temos 
que fazer uma frente ampla em 
defesa da democracia. Temos 
que nos unir em defesa da de-
mocracia. Não deixar que pros-
perem os atos antidemocráti-
cos. A gente não pode, não deve. 
Nossa geração sabe o que signi-
ficou o período ditatorial. Não 
podemos deixar que a ditadura 
volte a se instalar oficialmente 
no Brasil. E essa frente tem que 
ser mais ampla, mais plural”, 
argumentou.

Ao defender a formação de 
uma frente ampla, Fátima sugeriu 
que apoia a união do seu partido, 
o PT, a outras siglas para derrotar 
Bolsonaro em 2022. A medida 
tem encontrado certa resistência 
na maior liderança do partido, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, que defende o protagonismo 
do PT nas disputas. Fátima não 
entrou em detalhes. E concluiu: 
“Eu acho que, com isso, não se 
pode brincar. As nossas diferenças 
devem aparecer na disputa políti-
co-eleitoral”.

O pré-candidato do PT à Pre-
feitura do Natal, senador Jean Paul 
Prates, criticou nesta segunda-
-feira (10) as ações que o prefeito 
Álvaro Dias determinou durante 
a pandemia do novo coronavírus.

A principal crítica de Jean Paul 
foi com relação à distribuição nos 
postos de saúde do antiparasitá-
rio ivermectina, medicamento 
defendido por Álvaro Dias para 
tratar a Covid-19, apesar de não 
haver nenhuma comprovação 
científica sobre a eficácia.

Segundo o senador, a forma 
como o prefeito divulgou a distri-
buição do remédio foi “irrespon-
sável” e pode ser considerado um 
“crime”, sob o olhar da medicina.

“Nem tenho nada contra ex-
perimentar medicamentos. Esses 
remédios todos sabemos que são 
para tratamentos precoces. Você 
toma para ter menos sintomas, 
o que ainda não é comprovado 
cientificamente. Se você quiser 
tomar, pode. Se o médico deu, OK. 
O problema é quando um prefeito 
médico vai para a televisão e diz 
que o remédio é preventivo. Isso 
significa que, se você for ao giná-
sio e receber o comprimidinho 
do prefeito, você tem a impressão 
que pode ir à feira do Alecrim 
numa boa. Não existe blindagem 
contra o vírus. Achei isto um pou-
co irresponsável e em medicina 
é até crime. Temos que lembrar 
da gravidade que isso pode ter. 
Imagina se, testado, se comprove 
que não é eficaz para o tratamen-
to. Preventivo claro que não é. Se 
fosse, não acha que nos países da 
Europa teriam filas de prefeitos 
distribuindo?”, contou.

A distribuição do medica-
mento também chamou a aten-
ção do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN). O MP 
abriu, no mês de julho, um proce-
dimento para apurar possível cri-
me eleitoral praticado por Álvaro 
Dias. O órgão vai investigar se a 
distribuição da ivermectina em 
Natal foi uma forma de propagan-
da antecipada por Álvaro.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) já afir-
mou que ainda não há comprova-
ção na eficácia do remédio para o 
tratamento do coronavírus e proi-
biu sua venda sem receita. Além 
da ivermectina, a cloroquina, a hi-
droxicloroquina e a nitazoxanida 
também tiveram restrições.

IVERMECTINA

JEAN PAUL DIZ 
QUE ÁLVARO FOI 
“IRRESPONSÁVEL” 
DURANTE A PANDEMIA

EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO



O ministro Luis Felipe Salomão, 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), manteve a decisão da 

Justiça Eleitoral do Rio Grande do Nor-
te que cassou o mandato do deputado 
estadual Sandro Pimentel (PSOL). O 
parlamentar, contudo, vai continuar 
no exercício do mandato porque cabe 
recurso ao plenário da Corte.

A decisão de Salomão é do últi-
mo dia 3 de agosto, mas só foi pu-
blicada no domingo (9) pelo TSE. O 
ministro rejeitou um recurso apre-
sentado pela defesa de Sandro Pi-
mentel, que alegou inconsistências 
na decisão do Tribunal Regional 
Eleitoral do RN (TRE).

O deputado estadual, eleito em 
2018 com mais de 19 mil votos, é 
acusado pelo Ministério Público de 
irregularidades na arrecadação de 
recursos durante a campanha.

O órgão aponta que Sandro Pi-
mentel recebeu R$ 35.350,00 por 
meio de depósitos irregulares (67% 
de tudo o que foi arrecadado: R$ 
52.669,40, segundo a prestação de 
contas o� cial apresentada ao TRE-
-RN). A legislação determina que 
doações acima de R$ 1.064,10 acon-
teçam a partir de transferências 

eletrônicas identi� cadas, mas o par-
lamentar recebeu sete depósitos em 
dinheiro com quantias maiores.

Segundo a defesa do deputado, 
seis dos sete depósitos na conta da 
campanha foram feitos pelo próprio 
candidato – inclusive devidamen-
te identi� cados via recibo. Sandro 
Pimentel alegou que o dinheiro era 
oriundo de suas economias.

Contudo, na avaliação do minis-
tro, somente a identi� cação do CPF 

não revela a origem do dinheiro. 
“Somente por meio da transferên-
cia bancária eletrônica permite-se o 
rastreamento da origem do recurso”, 
enfatizou Salomão.

Sandro Pimentel admite o erro 
formal, mas argumenta que a cas-
sação de seu mandato seria uma 
medida “desproporcional e desarra-
zoada”, principalmente porque sua 
campanha foi � nanceiramente mo-
desta, movimentando apenas 18% 
do que os demais deputados eleitos 
gastaram em média: R$ 288 mil. Ele 
a� rmou ainda que os doadores, ele 
incluído, tinham capacidade � nan-
ceira para fazer os depósitos.

O ministro Luis Felipe Salomão 
assinalou que o que está em julga-
mento não é se os doadores – no 
caso, o próprio candidato – tinha 
capacidade � nanceira para fazer a 
doação, e sim a forma como a doa-
ção foi realizada.

O primeiro suplente do PSOL é o 
professor universitário Robério Paulino, 
que obteve 18.550 votos na eleição de 
2018. Ele é quem assume o cargo de de-
putado estadual caso Sandro Pimentel 
seja cassado, mas seus votos não sejam 
anulados – o que é mais provável.
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CENTRÃO NEGA ‘COMPROMIS-
SO’ PARA DERRUBAR VETO

‘DOIS PESOS, DUAS MEDIDAS’ PARA LULA 
E TEMER

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

TSE LEGISLADOR
O ministro Edson Fachin já 

incorporou o viés legislador do TSE. 
Ontem ameaçou taxar de “abuso 
de autoridade religiosa” a ação de 
igrejas em eleição, algo que a lei 
não veda. Sindicalista pode, líder 
religioso, não? A Lei de Abuso de 
Autoridade pune outros abusos, 
inclusive da Justiça.

VISITA SOLIDÁRIA
Bolsonaro parte nesta quarta 

(12) para Beirute. A visita se dá após 
a explosão que matou mais de 160 
pessoas e inicia a ajuda brasileira 
àquele país. No Brasil há mais 
libaneses e descendentes que no 
Líbano. 

REFORÇO NA EQUIPE
O governador Ibaneis Rocha 

reforçou a equipe com o ex-
procurador geral do DF Marcelo 
Galvão assumindo a Assessoria de 
Projetos Especiais. Ex-conselheiro 
federal, é do time de Ibaneis nas 
lutas da OAB.

TRAGÉDIA FAMILIAR
O ministro Bruno Dantas (TCU) 

� cou comovido ontem com o 
falecimento de um jovem advogado, 

� lho do porteiro do seu prédio, 
vítima de covid-19. Eduardo Passos 
dos Santos deixa um � lho de um 
mês de idade.

DE VOLTA À FARIA LIMA
Aos 76 anos, o ex-presidente da 

OAB José Roberto Batochio voltou 
a despachar do seu escritório, na av. 
Faria Lima, São Paulo. Trabalhava 
desde março em sua casa, onde 
sempre manteve um “posto 
avançado”.

FERIADO FORENSE
Acha pouco o recesso? Nesta 

terça (11) são comemorados 
o Dia do Magistrado, Dia do 
Advogado e Dia da Criação dos 
Cursos Jurídicos (sim, também). 
Resultado: é dia de folga em quase 
todos os tribunais.

A CONTA SÓ AUMENTA
O STF decide esta semana se 

é constitucional o benefício do 
“auxílio-acompanhante” a todas 
espécies de aposentadoria do 
Regime Geral. A lei prevê adicional 
de 25% apenas a aposentados 
por invalidez. A ideia é estender o 
benefício a todos os aposentados 
pelo RGPS.

Convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para che� ar a missão o� cial 
brasileira ao Líbano, na coordenação do auxílio àquele país, o ex-presidente 
Michel Temer teve de pedir autorização à Justiça para sair do Brasil. Já o 
petista Lula, condenado duas vezes por corrupção e lavagem de dinheiro 
em segunda instância, e respondendo a pelo menos a mais 7 processos 
semelhantes, pode sair do País quando quiser, por decisão do sempre 
atencioso Supremo Tribunal Federal (STF). Nem precisa avisar.

SEM CONDENAÇÃO 
Temer tem condenações 

na Justiça, mas alvo de prisão 
por motivos questionados, foi 
solto pelo STJ sob a condição 
de não sair do País.

APENAS INVESTIGADO
Apesar da condição 

apenas de investigado, Temer 

é obrigado a pedir autorização, 
já que isso foi determinado na 
decisão do STJ.

DEVERIA CONFISCAR
Como Lula é condenado 

duas vezes e candidato a 
passar o resto da vida no 
xilindró, a Justiça já deveria ter 
con� scado seu passaporte.

O deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do PP e do “centrão”, negou nesta 
segunda (10) compromisso de participar da articulação para derrubar o 
veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha 

de pagamentos, caso a proposta de reforma tributária do governo não chegue 
ao Congresso esta semana. O “compromisso” foi informado pelo relator do 
projeto vetado, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Arthur Lira desfez em uma 
frase curta – “Não fiz esse compromisso” - a lorota contada por Orlando Silva em 
entrevista à Rádio Bandeirantes. A desoneração da folha, marcada para acabar 
em 31 de dezembro próximo, beneficia os 17 setores que mais empregam no 
Brasil.Orlando Silva diz que se o veto não for derrubado ainda em agosto, já no 
mês de setembro será deflagrada uma “onda de demissões” no País.O governo 
promete incluir a extensão da desoneração para todos os setores na reforma 
tributária, mas impõe medidas compensadoras.

FACEBOOK E INSTAGRAM | Denúncia anônima, encaminhada ao Ministério Público, dá conta da existência de 
suposta rede de usuários, que seriam perfis falsos ou pagos, para fazerem comentários eleitorais na internet

Uma denúncia anônima, supos-
tamente encaminhada ao Mi-
nistério Público do Rio Grande 

do Norte, dá conta da existência no Es-
tado de uma rede de usuários do Face-
book e do Instagram, que seriam per� s 
falsos ou pagos, para fazer comentá-
rios eleitorais em favor ou contra de-
terminados pré-candidatos. A prática 
já seria praxe em campanhas políticas.

Grupos de marketing e comunica-
ção, contratados a peso de ouro pelos 
candidatos mais afortunados, sobretu-
do os que já têm mandato e que bus-
cam a reeleição, devido ao poderio eco-
nômico, reuniriam equipes de pessoas, 
que atuariam na clandestinidade, com 
o objetivo de fazer comentários nas re-
des sociais, para tentar in� uenciar elei-
tores por meio de discursos prontos, ao 
gosto dos navegadores.

Exemplos dessa atuação são as pá-
ginas no Facebook e no Instagram de 
veículos de comunicação como Agora 
RN, Tribuna do Norte, Nominto.com e 
outros que utilizam postagens nas refe-
ridas redes sociais.

Funciona da seguinte maneira: ao 
ser postada uma notícia que envolva 
pré-candidatos e/ou futuros candi-
datos a prefeito de Natal, entram em 
campo supostos seguidores, com 

linguajar popular, opinando sobre as 
notícias. Em verdade, porém, seriam 
per� s pagos para fazerem o trabalho 
“ludibriante”, visando in� uenciar os 
leitores e o que é mais grave: patrocina-
do supostamente por estruturas políti-
co-eleitorais.

O objetivo da denúncia, que 
teria sido entregue ao Ministério 
Público e encaminhada às redações 
dos principais jornais do Estado, é 
apurar a existência desses per� s e 

descobrir quem estaria por trás dos 
contratos, que, caso con� rmados, 
poderiam, inclusive, gerar efeitos 
jurídicos eleitorais, caso descober-
to que algum candidato esteja por 
trás de tais ações, com cassação de 
registro ou mesmo impugnação de 
mandato.

O Agora RN procurou o Ministério 
Público, que informou que ainda não 
havia registro da denúncia, mas que 
iria se debruçar sobre o assunto.

Ministério Público informou que ainda não há registro da denúncia, mas que vai apurar o caso

Deputado estadual Sandro Pimentel (PSOL)

Perfis seriam pagos para comentar 
nas redes em prol de pré-candidatos

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOÃO GILBERTO / ALRN

Ministro do TSE confirma cassação 
de Sandro, mas ainda cabe recurso

ERRO FORMAL NA CAMPANHA
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Uma médica de 54 anos de Natal 
é a primeira pessoa com quadro 
de enxaqueca no Brasil a obter, 

junto à Justiça Federal do Rio Grande 
do Norte, autorização para importar 
sementes de maconha e tratar sua do-
ença crônica.

Trata-se do segundo caso no Esta-
do, em apenas um ano, de uma profis-
sional da saúde que obtém habeas cor-
pus preventivo para importar semente 
de cannabis, cultivar e transformar em 
óleo com finalidade terapêutica, tendo 
em vista o custo proibitivo dos produ-
tos importados vendidos em farmácia 
no Brasil (entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil) ou 
importados (por volta de R$ 1 mil).

A médica aposentada Nina de 
Queiroz, de 60 anos, a primeira bene-
ficiada, sofria de uma forte depressão 
quando recebeu uma prescrição médi-
ca à base de cannabis. Diante dos bons 
resultados, já que os outros tratamen-
tos não funcionavam, ela resolveu en-
trar na Justiça para garantir seu direito 
constitucional à saúde.

“No caso desta última médica de 
Natal que acaba de obter seu habeas 
corpus para importar e plantar se-
mentes de maconha para tratar sua 
enxaqueca, por enquanto, ela deseja 
ter seu nome preservado”, disse nesta 
segunda-feira (10) o diretor da Associa-
ção Reconstruir Canabis, Felipe Farias, 
em entrevista ao Agora RN.

Trata-se do 95º habeas corpus para 
cultivo de maconha no Brasil, mas o 
primeiro para tratamento de enxaque-
ca, segundo a entidade, que ofereceu 
suporte para que a médica juntasse 
todos os documentos necessários e 
repassou toda a técnica de cultivo e 
extração do óleo.

Na liminar favorável, o juiz Francis-
co Eduardo Guimarães Farias, da 14ª 
Vara Federal, impede que as autorida-
des adotem “qualquer medida voltada 
a cercear a liberdade de locomoção da 

paciente, por ocasião da importação 
de sementes, produção e cultivo do 
vegetal com fins exclusivamente medi-
cinais” e para o cultivo apenas de seis 
plantas.

Também autoriza “o transporte 
dos vegetais in natura entre a residên-
cia da paciente e o Instituto do Cérebro 
da UFRN, para parametrização com 
testes laboratoriais com a finalidade 
de verificação da quantidade dos ca-
nabinoides presentes nas plantas cul-
tivadas, qualidade e níveis seguros de 
utilização dos seus extratos”.

Como se sabe, a enxaqueca não 
tem cura, mas, para a médica que pas-
sou a usar o óleo à base de cannabis, os 
resultados foram tão promissores que 
a estimularam a iniciar uma luta pes-
soal para produzir em casa, sem a ne-
cessidade de desembolsar mais de R$ 2 
mil por mês para adquirir na farmácia.

“Ela teve que comprovar que se 
submeteu a diversos tipos de trata-
mento, desde aplicação de botox, até 
acupuntura, sem resultado. As dores 
crônicas, por consequência, produ-
ziam insônia e dores no corpo – e tudo 
isso teve uma mudança substancial 
com o tratamento à base de cannabis”, 
diz Felipe Faria.

Desde a criação do Reconstruir 
Canabis, há três anos, a entidade já aju-
dou oito pessoas no RN a obterem, por 
meio de HCs preventivos, o direito de 
não serem penalizadas pela importa-
ção de sementes, o que muitas pessoas 

já conseguiram no País.
“Embora o cultivo e a produção do 

óleo não sejam processos sofisticados, 
necessitam de orientação, e é isso que 
fazemos, além de orientar as pessoas a 
como lutar na Justiça pelo direito cons-
titucional de melhor cuidarem de suas 
saúdes”, resume Farias.

A mesma decisão do juiz da 14ª 
Vara da Justiça Federal no RN não per-
mite que a médica entregue as plantas 
ou o óleo a terceiros. O magistrado 
também indeferiu o pedido para que o 
habeas corpus fosse estendido ao filho 
da paciente, que é quem cultiva e extrai 
o óleo para a mãe.

UMA NEGATIVA
Pouco antes do HC concedido pelo 

juiz Francisco Eduardo Guimarães Fa-
rias, no mês passado, outro juiz federal, 
Janilson Bezerra de Siqueira, titular 
da 4ª Vara Federal no Rio Grande do 
Norte, negou pedido da Associação 
Reconstruir Cannabis Medicinal para 
legalizar o cultivo de maconha nas 
suas instalações, além do preparo do 
extrato da planta para tratamento dos 
associados.

Na sentença, o magistrado disse 
que, embora sensibilizando com as 
histórias dos associados, a “solução do 
caso não pode se distanciar da ciência, 
com o devido cuidado com a seguran-
ça e eficácia das substâncias a serem 
obtidas e ministradas”.

Afirmou, ainda, que “a produção 

de medicamento com base na can-
nabis não pode ser conduzida sem 
observância de requisitos mínimos de 
segurança para o consumo humano, 
segurança não demonstrada nos autos 
pela proponente.

Pela legislação brasileira, plantar 
ou comercializar maconha no Brasil, 
sem autorização da Justiça, dá cadeia. 
Em 2017, só na cidade de São Paulo, 35 
pessoas foram presas em flagrante por 
cultivar a planta dentro de casa, segun-
do dados obtidos pela BBC Brasil.

Justiça autoriza médica de Natal
a tratar enxaqueca com cannabis
SAÚDE | É o segundo caso no 
Estado, em apenas um ano, de 
uma profissional da medicina 
que obtém habeas corpus para 
importar semente de cannabis, 
cultivar e transformar em óleo

Óleo extraído a partir da maconha tem sido útil para o tratamento de diversas doenças

Na opinião do neurocientis-
ta Sidarta Gomes Ribeiro, vice-
-diretor do Instituto do Cérebro 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, o Brasil está 
para lá de atrasado quando o 
assunto é o aproveitamento da 
cannabis como produto para a 
medicina e a indústria de manei-
ra geral.

Em um depoimento em de-
zembro do ano passado para o 
Agora RN, o professor Sidarta de-
finiu assim os prós e contras:

“Há hoje três posições sobre 
o assunto: uma de Osmar Terra 
(então ministro da Cidadania), 

PARA SIDARTA RIBEIRO, 
BRASIL ESTÁ ATRASADO 
NESSE ASSUNTO

que definitivamente demoniza o 
tema; a da Anvisa, que liberou por 
três anos a venda de medicamen-
tos importados, que são caros; e, 
finalmente, a posição mais racio-
nal, que vê a cannabis como uma 
commoditie valiosa e tira proveito 
econômico e social dela”, afirma o 
neurocientista.

Commodities – mercadorias, 
em inglês – são produtos que fun-
cionam como matéria-prima, pro-
duzidos em escala e que podem ser 
estocados sem perda de qualidade, 
como petróleo, suco de laranja con-
gelado, boi gordo, café, soja e ouro.

Para o professor Sidarta, en-
tre a posição de Osmar Terra de 
manter uma produção sintética da 
cannabis medicinal e a da Anvisa, 
que considera o produto bom, mas 
perigoso a ponto de limitar o THC, 
o princípio ativo mais potente da 
planta em 0,2%, “quem sai perden-
do são as milhares de pessoas que 
comprovadamente poderiam se 
beneficiar do acesso a tratamentos 
hoje proibitivos”.

Um medicamento já libera-
do pela Anvisa para a venda nas 
farmácias, o Mevatyl, indicado 
apenas para quem sofre de escle-
rose múltipla, custa por volta de 
R$ 2.500,00 para uso durante 30 
dias. Isso porque a maioria dos pa-
cientes com prescrição médica de 
produto à base de cannabis tem de 
importar os medicamentos.

“Na Europa, em todo o lugar 
que você vai, encontrará refrige-
rantes, shampoos e outros produ-
tos à base de CBH”, lembra Felipe 
Farias.

Trata-se de outro princípio 
ativo da planta, uma das 113 subs-
tâncias químicas da cannabis, que 
representa 40% de seus extratos, 
mas, ao contrário do THC, não tem 
efeito alucinógeno.

Para o professor Sidarta, ao 
limitar o THC nas fórmulas medi-
cinais, o ex-ministro Osmar Terra, 
que é médico, “trata a cannabis 
como a morfina, de efeitos eficien-
tes, mas perigosa, quando tudo 
isso, desde que controlado, pode 
ser domesticado, como um animal 
doméstico que antes foi selvagem”, 
faz a analogia.

Felipe Farias, da Reconstruir Cannabis



Geral6 | | TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2020

PRÉ-CANDIDATA DEFENDE 
RETOMADA DO EMPREGO E 
INVESTIGAÇÃO DOS DESVIOS
PÓS-PANDEMIA | Para a servidora pública aposentada Luciana Monteiro, pré-candidata a vereadora de Natal nas próximas eleições e aliada do presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande 
do Norte, governantes se aproveitaram do momento, do estado de calamidade pública, para receber recursos federais e usarem de forma inadequada: “Isso não pode ficar impune”

A servidora pública aposen-
tada Luciana Monteiro, 
pré-candidata a vereadora 

de Natal nas próximas eleições, 
adota discurso duro frente ao Go-
verno do Estado e à Prefeitura do 
Natal, a quem cabe, segundo ela, a 
tomada de ações com vistas à reto-
mada da economia.

Em sua avaliação, governantes 
se aproveitaram do momento, do 
estado de calamidade pública, pa-
ra receber recursos federais e usa-
rem de forma inadequada. “Isso 
não pode ficar impune”, defende.

Aliada do presidente Jair Bol-
sonaro no Rio Grande do Norte, 
Luciana Monteiro, que há seis anos 
milita nas ruas, participando de 
manifestações, ajudando movi-
mentos sociais, cobrando e fisca-
lizando o poder público, entende 
que ser vereadora significa cobrar, 
fiscalizar e servir bem a população.

“Acho que meu histórico de mi-
litância política e profissional me 
dão os recursos necessários para 
ser uma boa vereadora”, afirmou. 
Confira abaixo a entrevista dela ao 
Agora RN.

AGORA RN - Como a senhora 
avalia a gestão do presidente Jair 
Bolsonaro?

LUCIANA MONTEIRO - Ele 
tem trabalhado de forma coeren-
te com sua agenda de campanha. 
Mas com certeza percebeu que 
nem tudo acontece no tempo que 
a gente quer. E a população tem 
notado isso, tem tido paciência e 
compreensão nesse ponto.

AGORA RN - A senhora foi mui-
to atuante na conscientização a 
respeito do coronavírus. Como 
enxergou o combate do Governo 
Federal à pandemia?

LM - Há 4 meses que busco 
conscientizar a população, sobre-
tudo de Natal, que nem tudo que 
é feito é correto. Por exemplo, a 
melhor forma de combater o co-
ronavírus é buscar o tratamento 
precoce através do atendimento 
médico. Não adianta se preocupar 
apenas em gastar milhões com-
prando respiradores e investindo 
em UTI, se o problema poderia ser 
resolvido no início. O sistema de 
saúde público brasileiro é precário 
e colapsou há mais de 30 anos. O 
que deveria ter sido feito era evitar 
que a população tivesse que pedir 
socorro para o SUS, e como fazer 

isso? Através do tratamento pre-
coce. Que era exatamente o que 
o presidente da República vinha 
tentando alertar a população.

AGORA RN - O pior já passou?
LM - Sim. Estamos agora 

entrando no período de pós-pan-
demia. O comércio foi retomado 
e tudo indica que teremos uma 
recuperação mais rápida do que 
se esperava, apesar das 12 mil em-
presas fechadas no RN. Mas uma 
coisa não pode deixar de ser dita: 

governantes se aproveitaram do 
momento, do estado de calamida-
de pública, para receber recursos 
federais e usarem de forma inade-
quada. Isso não pode ficar impune.

AGORA RN - Como a senhora 
resume esse novo momento?

LM - Retomada do emprego 
e investigação dos desvios. Se não 
fosse o Auxílio Emergencial do 
governo federal, a situação estaria 
profundamente pior. Mas é preci-
so que governo e prefeitura atuem 

Ser vereadora significa 
cobrar, fiscalizar
e servir bem a
população”
“

LUCIANA MONTEIRO
SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA

de forma enérgica para a retoma-
da econômica. E o MP e o Tribunal 
de Contas façam sua parte para 
investigar quem desviou dinheiro 
no meio de tanta desgraça.

AGORA RN - Sua atuação nas 
mídias sociais para conscientizar 
a população sobre o coronavírus 
lhe deu uma grande visibilidade. 
Sairá candidata nas próximos elei-
ções?

LM - Sim. Sou pré-candidata 
a vereadora em Natal. No mês de 
julho tivemos mais de 5 milhões 
de acessos nas nossas páginas no 
Facebook e Instagram. Somado 
ao nosso trabalho nas ruas desde 
2014, acredito que temos alguma 
chance de conseguir uma vitória.

AGORA RN - A senhora está 
preparada?

LM - Estou há 6 anos fazendo 
política de rua, indo a manifes-
tações, ajudando movimentos 
sociais, cobrando e fiscalizando 
o poder público. Lutei pelo im-
peachment, pela Lava Jato e pela 
eleição do presidente Bolsonaro. 
Nossas bandeiras são claríssimas. 
Hoje aposentada, atuei como ser-
vidora pública estadual durante 30 
anos no hospital Walfredo Gurgel. 
Entendo que ser vereadora signi-
fica cobrar, fiscalizar e servir bem 
a população. Acho que meu histó-
rico de militância política e profis-
sional me dão os recursos necessá-
rios para ser uma boa vereadora.

AGORA RN - A senhora falou 
que suas bandeiras são claríssi-
mas. Quais são elas?

LM - Qualquer pessoa que 
queira se aprofundar sobre o que 
defendo e acredito basta entrar 
nas minhas redes sociais (ace-
book.com/LucianaMonteiroNa-
tal). Tudo que penso e defendo foi 
publicado lá. Mas resumidamente: 
defendo a vida desde a sua con-
cepção; sou contra quem protege 
bandido, seja o de rua, seja o de 
colarinho branco; e defendo que o 
dinheiro do contribuinte deve ser 
gasto primeiro com o que é priori-
tário, como saúde e infraestrutura. 
Defendo que não há nada mais im-
portante do que uma família bem 
estruturada: pais com um empre-
go digno, filhos bem instruídos e 
com perspectiva de futuro, avós 
sendo respeitados pelos familiares 
e pelo estado.



O movimento dos policiais an-
tifascistas do Rio Grande do 
Norte faz nesta terça-feira (11) 

manifestação pública contra uma in-
vestigação aberta sobre os integrantes 
do grupo. Um inquérito aberto pelo 
promotor Wendell Beetoven Ribeiro 
Agra, do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organização 
(Gaeco) do Ministério Público do Rio 
Grande do Norte, produziu um dossiê 
contra 23 policiais.

O ato do grupo vai acontecer na 
frente ao Complexo das Delegacias Es-
pecializadas da Polícia Civil, na Zona 
Sul de Natal. Nesta terça-feira, o poli-
cial civil Pedro Paulo Chaves e o delega-
do Fernando Alves – dois dos agentes 
incluídos no dossiê do Gaeco – irão 
prestar depoimento sobre o inquérito 
ministerial. 

Em nota encaminhada à impren-
sa, o grupo de policiais antifascistas 
nega qualquer relação em ser uma 
organização paramilitar ou milicia-
na, como apura o inquérito aberto no 
MPRN. “Fazer referência ao Movimen-
to Policiais Antifascismo como sendo 

paramilitar ou miliciano é um erro 
crasso e completa ignorância quanto 
à história de ação e de formação do 
movimento, inclusive em suas ideias. O 
próprio GAEGO, do MP-RN, menciona 
no relatório que o Movimento Policiais 
Antifascismo não tem nenhum tipo 
de envolvimento com as operações já 

deflagradas no Estado que investigam 
atividade de milícia”, destaca o grupo.

A investigação foi iniciada após um 
integrante do movimento anunciar, 
em abril, através das redes sociais, que 
iria fiscalizar uma passeta organizada 
por simpatizantes do presidente da 
República Jair Bolsonaro (sem partido).
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DADOS |  Estudo produzido pela Universidade Federal de Pernambuco aponta que o impacto estimado do 
pagamento dos R$ 600 do auxílio já representa 5,3% do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Norte

O pagamento do auxílio emer-
gencial representa 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 

de 103 das 167 cidades do Rio Gran-
de do Norte. O número foi revelado 
nesta segunda-feira (10) em estudo da 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE). Os pesquisadores analisaram 
a relação entre os recursos federais e a 
manutenção da economia dos municí-
pios brasileiros.

Segundo o estudo, o impacto esti-
mado para todos os Estados do Nor-
deste, somados, é, em média, 6,5% do 
PIB. O valor representa é mais que o 
dobro da média nacional (2,5%).  O Es-
tado mais beneficiado é o Maranhão, 
com algo em torno de 8,6% do seu PIB. 
Para o Rio Grande do Norte, o impacto 
é de 5,3% do PIB potiguar.

O principal dado do levantamen-
to, no entanto, é sobre o impacto do 
programa federal nas contas munici-
pais. Os dados levantados pela UFPE 
mostram que as cinco parcelas auxílio 
emergencial equivalem a 10% ou mais 
do  PIB  para  1.709  municípios  bra-
sileiros. Deste total, 80,4% das cidades 
estão localizadas  nos  9  Estados  do  
Nordeste: Bahia  (324), Piauí (200),  
Maranhão (192),  Paraíba (186),  Ceará 
(138), Pernambuco (131), Rio Grande 
do Norte (103), Alagoas (57) e Sergipe 
(44).

Ainda de acordo com o estudo, 

apesar de o estado de São Paulo ser o 
maior recebedor de recursos, em ter-
mos absolutos, quando comparado 
com o tamanho da sua economia e 
o impacto sobre o PIB, sua posição é 
de 25º. O estado mais beneficiado é o 
Maranhão, com algo em torno de 5% 
do seu PIB. “Os municípios das regiões 
Sul e Sudeste são os menos impacta-
dos relativamente analisando, ou seja, 
como percentual do PIB”, explicou o 
professor de economia da UFPE, Ecio 
Costa.

Para o pesquisador, o que mais 
chamou a atenção na pesquisa foi a 

eficácia e o foco da política. “A política 
vai diretamente na família dos muni-
cípios mais pobres das regiões mais 
pobres do Brasil e traz um impacto 
significativo para esses municípios, 
justamente pela forma como está sen-
do conduzida: não há intermediários, 
é uma transferência de recursos direta 
para essas pessoas que mais precisam, 
quer sejam cadastrados no Bolsa Fa-
mília, Cadastro Único e também os 
informais. Então, traz realmente um 
impacto significativo tanto nas famí-
lias mais pobres, como nos municípios 
que mais necessitam”, analisou.

Pesquisadores analisaram a relação entre os recursos federais e a manutenção da economia

Promotor público abriu inquérito para investigar atuação de 23 policiais civis do RN

Auxílio emergencial representa 10% 
do PIB para 103 das cidades do RN
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REPRODUÇÃO  /  PEDRO CHÊ

Grupo antifascista faz protesto contra 
investigação aberta pelo MPRN

DOSSIÊ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 010/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0033/2020, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-
71, CONTRATADA: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 12.305.387/0001-73. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2020. 
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do que trata o objeto deste Pregão serão 
custeadas com recursos próprios consignados no orçamento geral do município no Exercício de 
2020, através das seguintes Dotações Orçamentária: 03.001.10.301.0026.2.017.3390.32.00.00.00 
- 03.001.10.303.0027.2.016.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor 
global estimado, R$ 342.700,00 (trezentos e quarenta e dois mil, e setecentos reais). Assinaturas 
em 07/08/2020, Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Pela Contratada: Silvana Cilene da Silva, CPF: Nº 597.362.404-87.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 017/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1187/2020, CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 071/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: NEIRE D DE 
OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.151.333/0001-63. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PNEUS, CÂMARAS DE AR, E 
PROTETORES DE ARO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da prestação 
de serviços de que trata o objeto deste Contrato serão custeadas com recursos financeiros previstos no 
Orçamento Geral do Município no Exercício de 2020, através da seguinte Dotação Orçamentária: 
02.002.04.112.0002.2002.339030; 02.002.14.422.0008.2042.339030; 02.003.04.122.0002.2007.339030; 
02.007.12.122.0007.2030.339030; 02.007.12.361.0007.2026.339030; 02.007.12.361.0007.2031.339030; 
02.007.12.362.0007.2024.339030; 02.007.12.364.0007.2023.339030; 02.007.12.365.0007.2022.339030; 
02.007.12.365.0007.2026.339030; 02.007.12.365.0007.2031.339030; 02.007.12.366.0007.2117.339030; 
02.008.20.544.0016.1020.339030; 02.008.20.605.0002.2009.339030; 02.008.20.544.0016.2103.339030; 
02.008.20.606.0016.2104.339030; 02.008.20.606.0025.2105.339030; 02.010.15.451.0015.1087.339030; 
02.010.15.452.0002.2043.339030; 02.011.26.782.0021.2046.339030; 03.001.10.301.0026.2014.339030; 
03.001.10.301.0026.2017.339030; 03.001.10.301.0026.2045.339030; 03.001.10.301.0026.2051.339030; 
03.001.10.301.0026.2095.339030; 03.001.10.302.0026.2010.339030; 03.001.10.304.0026.2012.339030; 
03.001.10.305.0026.2013.339030; 04.001.08.244.0009.2036.339030; 04.001.08.244.0009.2037.339030; 
04.001.08.244.0009.2053.339030; 04.001.08.244.0009.2054.339030; 04.001.08.244.0009.2082.339030; 
04.001.08.244.0009.2022.339030. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor global estimado R$ 
76.202,00 (Setenta e seis mil, duzentos e dois reais). Assinaturas em 06/08/2020, Pela Contratante: 
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela Contratada: Neire Dias 
de Oliveira, CPF: Nº 026.310.504-01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 017/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1187/2020, CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 072/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: PAIVA AUTO 
& SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.449.378/0001-20. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PNEUS, CÂMARAS DE AR, E PROTETORES DE 
ARO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da prestação de serviços de 
que trata o objeto deste Contrato serão custeadas com recursos financeiros previstos no Orçamento Geral 
do  Mun ic íp io  no  Exerc íc io  de  2020 ,  a t ravés  da  segu in te  Do tação  Orçamentá r ia : 
02.002.04.112.0002.2002.339030; 02.002.14.422.0008.2042.339030; 02.003.04.122.0002.2007.339030; 
02.007.12.122.0007.2030.339030; 02.007.12.361.0007.2026.339030; 02.007.12.361.0007.2031.339030; 
02.007.12.362.0007.2024.339030; 02.007.12.364.0007.2023.339030; 02.007.12.365.0007.2022.339030; 
02.007.12.365.0007.2026.339030; 02.007.12.365.0007.2031.339030; 02.007.12.366.0007.2117.339030; 
02.008.20.544.0016.1020.339030; 02.008.20.605.0002.2009.339030; 02.008.20.544.0016.2103.339030; 
02.008.20.606.0016.2104.339030; 02.008.20.606.0025.2105.339030; 02.010.15.451.0015.1087.339030; 
02.010.15.452.0002.2043.339030; 02.011.26.782.0021.2046.339030; 03.001.10.301.0026.2014.339030; 
03.001.10.301.0026.2017.339030; 03.001.10.301.0026.2045.339030; 03.001.10.301.0026.2051.339030; 
03.001.10.301.0026.2095.339030; 03.001.10.302.0026.2010.339030; 03.001.10.304.0026.2012.339030; 
03.001.10.305.0026.2013.339030; 04.001.08.244.0009.2036.339030; 04.001.08.244.0009.2037.339030; 
04.001.08.244.0009.2053.339030; 04.001.08.244.0009.2054.339030; 04.001.08.244.0009.2082.339030; 
04.001.08.244.0009.2022.339030. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor global estimado R$ 
206.442,00 (Duzentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais). Assinaturas em 06/08/2020, Pela 
Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela 
Contratada: Adriano Oliveira de Medeiros, CPF: Nº 942.707.324-15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 017/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1187/2020, CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 073/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: DAVID 
RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.048.814/0001-03. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PNEUS, CÂMARAS DE AR, E 
PROTETORES DE ARO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes da prestação 
de serviços de que trata o objeto deste Contrato serão custeadas com recursos financeiros previstos no 
Orçamento Geral do Município no Exercício de 2020, através da seguinte Dotação Orçamentária: 
02.002.04.112.0002.2002.339030; 02.002.14.422.0008.2042.339030; 02.003.04.122.0002.2007.339030; 
02.007.12.122.0007.2030.339030; 02.007.12.361.0007.2026.339030; 02.007.12.361.0007.2031.339030; 
02.007.12.362.0007.2024.339030; 02.007.12.364.0007.2023.339030; 02.007.12.365.0007.2022.339030; 
02.007.12.365.0007.2026.339030; 02.007.12.365.0007.2031.339030; 02.007.12.366.0007.2117.339030; 
02.008.20.544.0016.1020.339030; 02.008.20.605.0002.2009.339030; 02.008.20.544.0016.2103.339030; 
02.008.20.606.0016.2104.339030; 02.008.20.606.0025.2105.339030; 02.010.15.451.0015.1087.339030; 
02.010.15.452.0002.2043.339030; 02.011.26.782.0021.2046.339030; 03.001.10.301.0026.2014.339030; 
03.001.10.301.0026.2017.339030; 03.001.10.301.0026.2045.339030; 03.001.10.301.0026.2051.339030; 
03.001.10.301.0026.2095.339030; 03.001.10.302.0026.2010.339030; 03.001.10.304.0026.2012.339030; 
03.001.10.305.0026.2013.339030; 04.001.08.244.0009.2036.339030; 04.001.08.244.0009.2037.339030; 
04.001.08.244.0009.2053.339030; 04.001.08.244.0009.2054.339030; 04.001.08.244.0009.2082.339030; 
04.001.08.244.0009.2022.339030. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor global estimado R$ 
252.027,00 (Duzentos e cinquenta e dois mil e vinte e sete reais). Assinaturas em 06/08/2020, Pela 
Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela 
Contratada: David Rafael Pinheiro de Moura, CPF: Nº 078.545.174-95.
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O diretor-executivo da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
Michael Ryan, disse nesta se-

gunda-feira (10) que a curva de mortes 
por coronavírus no Brasil “está achata-
da, mas não diminuindo” e ressaltou 
que a hidroxicloroquina, defendida 
pelo presidente Jair Bolsonaro para o 
tratamento da doença, não é a solução 
para o País.

Em resposta a uma pergunta 
sobre a postura de Bolsonaro, Ryan 
reafirmou que não há comprovação 
da eficácia da substância no combate 
ao novo coronavírus, durante coletiva 

de imprensa da entidade. No fim de 
semana, o Brasil ultrapassou o marco 
de 100 mil mortes por covid-19.

Antes de Ryan, o diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
disse no início da coletiva que o mun-
do chegará a 20 milhões de casos de 
covid-19 nesta semana.

Tedros também comentou que 
possíveis vacinas contra a doença 
exigirão o investimento de mais de 
US$ 100 bilhões. “Parece ser muito 
dinheiro e é de fato”, disse. “Mas é (um 
valor) pequeno se comparado aos US$ 
10 trilhões que já foram investidos por 

países do G20 em estímulos fiscais pa-
ra lidar com as consequências da pan-
demia até o momento”, acrescentou.

Ele afirmou ainda que é preciso eli-
minar a covid-19 de forma eficaz para 
que “possamos reabrir as sociedades 
de forma segura”

Michael Ryan alertou que o Brasil 
ainda tem altos níveis de transmissão 
da Covid-19, a doença causada pelo 
novo coronavírus (Sars-CoV-2).”O Bra-
sil está sustentando um nível muito 
alto de epidemia. A curva [de trans-
missão] achatou um pouco, mas não 
está diminuindo”, alertou.
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Os municípios das regiões Oes-
te e do Seridó formam o novo 
epicentro da Covid-19 no Rio 

Grande do Norte. As duas divisões 
territoriais registram hoje os piores 
índices de ocupação de leitos críticos 
para a doença de todo o Estado, além 
das maiores taxas de transmissibilida-
de (Rt) entre os potiguares.

Segundo os dados da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap), a 
região do Seridó contempla a 4º Regio-
nal de Saúde. Até esta segunda-feira 
(10), os municípios deste território 
somavam 3.254 casos confirmados de 
Covid-19 e 71 mortes. Em 1º de agosto, 
no entanto, eram 2.707 infectados e 70 
mortes. Isso representa uma média 
54 infecções por dia neste período. 
A cidade com o maior número de in-
fectados é Caicó. Até o momento, a 
cidade contabiliza 1.143 infectados e 
17 mortes.

No Oeste, que representa a 6º Re-
gional de Saúde do Estado, o número 
de infecções é de 9.173. É a região com 
segundo maior número de registros 
no Rio Grande do Norte, ficando atrás 
apenas dos municípios que compõem 
a Grande de Natal, que já ultrapassou a 
marca dos 25 mil casos.

Nos últimos 10 dias, a região Oeste 
teve aumento de 7,7% no número de 
casos, passado de 8.550 para 9.173 pes-
soas infectadas ao longo do período. 
A cidade que concentra a maior parte 
dos contagiados é Mossoró, que hoje 
tem 5.522 confirmações e 189 mortes 
pela Covid-19.

Atualmente, as regiões Oeste e do 
Seridó estão dentro da chamada “zona 
de risco” para o contágio da Covid-19, 
segundo a Sesap. Isso acontece quan-
do a taxa de transmissibilidade fica 

entre 1,03 e 2, ou seja, quando uma 
pessoa infectada com o novo corona-
vírus é capaz de infectar um ou mais 
indivíduos.

A taxa de transmissão média (Rt) 
dos municípios seridoenses é de 1,33, 
segundo o Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (Lais), que é 
vinculado à Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. O número im-
plica que 100 pessoas infectadas com 
o patógeno da Covid-19 podem trans-
mitir a doença para outros 133 indiví-
duos. No caso do Oeste, o Rt médio é 
de 1,04.

Atualmente, o município de Tim-
baúba dos Batistas, com apenas 2,4 
mil habitantes, tem a maior taxa de 
transmissão entre as duas regiões, 
com índice de 6,16. Das 25 cidades da 
região, 24 delas têm taxa acima de 2. E 
apenas Santana do Matos é considera-
da uma cidade segura, com Rt 0,92.

No Oeste, Mossoró tem o Rt 0,99, o 

que a coloca na zona segura, mas isso 
está longe de ser tranquilo, pois o mu-
nicípio é vizinho de áreas com trans-
missão elevada, como Areia Branca e 
Grossos, que estão listadas na zona de 
risco, ou seja, acima de 1,03.

Outra preocupação da Sesap é 
com relação a ocupação hospitalar de 
pacientes com a Covid-19 no Oeste e 
no Seridó. Atualmente, os hospitais 
das duas regiões têm ocupação de 68% 
e 63%, respectivamente, segundo o Sis-
tema RegulaRN – plataforma criada 
para monitorar a distribuição de leitos 
Covid-19 no Estado –, contra os 48% 
da Região Metropolitana de Natal. A 
média estadual de ocupação é de 56% 
nos últimos três dias.

DADOS

O Rio grande do Norte chegou a 
55.420 casos confirmados de Covid-19 
e 1.977 mortes pela doença. Os dados 

foram divulgados nesta terça-feira 
(10) pelo boletim epidemiológico da 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) . Outros 194 óbitos estão sob 
investigação. 

A taxa de ocupação de leitos é de 
55%. Há 400 pacientes internados em 
hospitais das redes pública, privada e 
filantrópica - 196 em leitos críticos e  
204 em leitos clínicos. A fila de regu-
lação tem 3 pacientes para leitos crí-
ticos, 6 para leitos clínicos e 14 aguar-
dando transporte sanitário.

Por região, a ocupação de leitos é: 
Oeste - 68%, Metropolitana de Natal - 
50%, Pau dos Ferros - 45%, Mato Gran-
de - 40%, Agreste - 40% e Seridó 66%. 
Os casos confirmados são 55.420, os 
suspeitos somam 18.016, descartados 
90.563, óbitos 1.977 (03 nas últimas 24 
horas) e há 194 óbitos em investigação.

O Brasil registrou, nas últimas 24 
horas, 703 mortes em decorrência do 
novo coronavírus, informou nesta 
segunda-feira o Ministério da Saúde. 
O total de óbitos é de 101.752. Já o 
total de casos subiu 22.048 no País, 
ao montante de 3.057 470. Também 
nesta métrica, o Brasil está somente 
atrás dos Estados Unidos. Segundo 
o Centro de Prevenção e Controle de 
Doenças (CDC, na sigla em inglês), o 
total de contaminações em solo ame-
ricano subiu 48.690 desde ontem, para 
5.023.649.

A região brasileira mais afetada 
pela doença é a Sudeste, que con-
centra quase um terço das infecções 
(1.056.575) e 45% das mortes (45.620). 
Em seguida, vem o Nordeste, com 
957.876 casos e 30.952 mortes; o Nor-
te com, respectivamente, 448.476 e 
12.394; o Centro-Oeste, com 309.457 e 
6.430; e o Sul, 285.086 e 6.356.

Regiões Oeste e Seridó são o 
epicentro da Covid-19 no RN
ALERTA | Municípios que compõem as duas divisões territoriais registram hoje os piores índices de ocupação de leitos críticos para a doença de 
todo o Rio Grande do Norte, além das maiores taxas de transmissibilidade (Rt) entre os potiguares; Estado soma 1.977 mortes pelo coronavírus

Nos últimos 10 dias, a região Oeste teve aumento de 7,7% no número de casos de Covid-19

AFP

Diretor-executivo da OMS, Michael Ryan

Hidroxicloroquina não é solução 
para o Brasil, diz diretor da OMS

AVALIAÇÃO

CUSTOS

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) e o Ministério Público 
de Contas junto ao Tribunal de 
Contas da União (MPTCU) estão 
cobrando uma série de esclareci-
mentos do secretário do Tesouro 
Nacional, Bruno Funchal, sobre 
uma portaria assinada em julho 
para regulamentar a identifica-
ção de recursos federais vincula-
dos a ações e serviços públicos de 
saúde.

  A norma foi editada a pedido 
do próprio MPF, que argumenta 
que a padronização nacional da 
codificação das fontes de repas-
ses feitos pela União aos estados, 
municípios e Distrito Federal 
vai permitir maior eficiência na 
fiscalização da aplicação dos re-
cursos transferidos a título de au-
xílio financeiro aos demais entes 
federativos.

“É crucial para as investi-
gações realizadas pela Polícia 
Federal e pelo Ministério Público 
Federal. No caso da Operação 
“Apneia” conduzida PF, por exem-
plo, foi constatada a adoção de 
conduta para ludibriar a fiscali-
zação federal. A situação levou a 
discussão sobre as fontes ao Tri-
bunal Regional Federal da 5ª Re-
gião”, sustentam os procuradores.

Os órgãos de controle se pre-
ocupam especialmente com a su-
pervisão do montante destinado 
ao enfrentamento da pandemia 
da Covid-19, cujos repasses fede-
rais já somam R$ 50 bilhões para 
contratações e compras emer-
genciais que têm sido feitas sem 
licitação.

Embora o governo tenha bai-
xado a portaria, os procuradores 
da República avaliam que  o dis-
positivo não traz um mecanismo 
específico para o acompanha-
mento da aplicação dos repasses.

Outro ponto questionado no 
ofício encaminhado é a falta de 
regras de transição para a execu-
ção orçamentária do exercício de 
2020. A sugestão é que o governo 
adote o rol de fontes de recursos 
federais previsto na portaria que 
disciplinou o orçamento de 2019. 
Com isso, os procuradores ava-
liam que será possível assegurar 
o detalhamento das fontes nos 
estados. “A mora do Poder Execu-
tivo federal em concluir e implan-
tar a codificação padronizada de 
fontes de recurso persiste há pelo 
menos uma década. (…) A per-
manência de multiplicidade de 
codificação de fontes não se de-
monstra compatível com a noção 
de padrão contábil, orçamentário 
e fiscal quando se trata de dados 
que devem ser processados e am-
plamente divulgados na internet 
para acesso e compreensão pelos 
cidadãos”, diz o documento.

MPF E MPTCU COBRAM 
TESOURO SOBRE 
IDENTIFICAÇÃO DE 
VERBAS COM COVID-19



O Sindicato das Empresas de 
Transportes Urbanos (Seturn) 
aguarda posicionamento da 

Prefeitura do Natal para ampliar a frota 
de ônibus. O sindicato diz que enviou 
cartas à Secretaria Municipal de Trans-
porte Urbano (STTU), solicitando o 
planejamento operacional e o corres-
pondente planejamento econômico 
financeiro, mas até agora não obteve 
resposta.

Na última semana, o Ministério 
Público de Rio Grande do Norte ins-
taurou um inquérito civil para apurar 
superlotação do transporte público de 
Natal. O procedimento foi aberto após 
denúncias de ônibus circulando pela 
capital acima da capacidade máxima 
de pessoas. Segundo assessoria da 
STTU, o órgão não foi notificado até o 
momento sobre o inquérito.

“Eu utilizo o transporte para ir tra-
balhar. Está superlotado das 6h às 7h30 

e das 16h às 18h. É bem complicado, 
chego a evitar dois ônibus, atrasando a 
ida e a volta do trabalho em quase uma 

hora”, conta Natan Guedes, morador 
de Natal que faz uso dos transportes 
públicos diariamente. Além da super-
lotação, ele conta que notou que as 
esperas nas paradas comparadas aos 
tempos antes da pandemia também 
aumentaram. 

Atualmente, o sistema de ônibus 
conta com 54% da frota, segundo da-
dos da STTU.

Segundo dados do Seturn, atual-
mente são realizadas 1.550 viagens por 
dia no sistema regular de transporte, 
com o volume de passageiros na se-
mana passada em torno de 120 mil 
por dia, equivalente a 40% da média 
histórica (300 mil por dia), mas em 
contrapartida há 300 veículos em ope-
ração, aproximadamente 54% da frota 
regular. Assim, no atual momento há 
um volume de assentos muito superior 
à média histórica. Ainda segundo o 
sindicato, das 1.550 viagens apenas 1% 

delas tem lotação completa.
De acordo com o consultor téc-

nico do Seturn, Nilson Queiroga, as 
empresas de ônibus estão atualmente 
seguindo os protocolos das autorida-
des desde que foi adotado o estado de 
calamidade e aumentando a frota em 
operação de acordo com a demanda 
de passageiros. 

“A determinação de circular ape-
nas 30%, inviabilizou a operação das 
linhas que operavam com 1 ou 2 veí-
culos e também aquelas que eram so-
brepostas a outras, como por exemplo: 
30a, 31a, 33b, 57, 18, 20, 25, 34, além 
de outras. Mas outras linhas deram 
cobertura, diretamente ou através da 
integração temporal com a utilização 
do NatalCard, pagando apenas uma 
passagem”, explica. Ainda segundo ele, 
há cinco linhas que estão operando 
com mais de 80% da frota, sendo elas: 
08, 40, 38, 50 e 73.

|  9TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2020 |Geral

REPRODUÇÃO  / DR. MILANO

Com 17 anos de atuação em Natal, 
o médico veterinário Milano Má-
ximo se prepara agora para um 

novo desafio em sua trajetória de mili-
tância na causa animal. Após realizar 
mais de 40 mil cirurgias em sua clínica 
na capital potiguar, muitas das quais 
cobrando apenas uma tarifa social, ele 
vai buscar apoio popular para ampliar 
o trabalho em defesa dos bichos.

Filiado ao Partido Verde, Dr. Mila-
no, como é mais conhecido nas redes 
sociais, vai tentar conquistar uma vaga 
na Câmara Municipal de Natal.

Ao Agora RN, ele conta que será 
sua primeira experiência na política 
após quase duas décadas de dedicação 
ao tratamento dos animais. 

“Após me formar na Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG) 
[na Paraíba], eu cheguei a Natal em 
2003. Dois anos depois, abri uma clíni-
ca veterinária, que funciona até hoje. 
E há dez anos sou ativista da causa 
animal. Faço um trabalho junto aos 
protetores de animais da cidade”, con-
ta Milano.

Ele diz que o interesse pela política 

surgiu quando ele percebeu que, atu-
almente, não há nenhum vereador em 
Natal que lute em prol da causa animal. 

“Existe uma carência de represen-
tação política. Senti como se fosse uma 
missão. Me vi como a única pessoa 
com propriedade para representar a 
causa animal e fazer alguma coisa”, 
declara o médico veterinário.

Dr. Milano conta que, se for eleito 
vereador para a Câmara Municipal, po-
derá ampliar o trabalho que já realiza 
atualmente em Natal. 

“Dentro das possibilidades, che-
guei ao meu limite. Então, vi essa pos-
sibilidade de chegar à Câmara como 
uma forma de fazer mais”, comenta o 
médico veterinário.

Ele afirma, ainda, que a defesa da 
causa animal também é questão de 
saúde pública – daí a importância de 
uma dedicação maior ao tema. 

Dr. Milano chama atenção prin-
cipalmente para a problemática em 
torno do abandono de animais em 
Natal. “Ninguém liga para essa questão 
(no ambiente político). Quanto mais 

animais nas ruas, maior o risco de do-
enças e transmissão para seres huma-
nos”, ressalta.

Na avaliação de Dr. Milano, a ges-
tão pública municipal precisa investir 
na conscientização da população so-
bre os riscos à saúde do abandono de 
animais. “Outra coisa é criar punições 
para tentar coibir que o abandono 
aconteça. E é preciso dar também con-
dições de as pessoas terem animais em 
casa”, defende o veterinário.

Milano Máximo defende que Natal 
tenha um hospital veterinário público, 
que possa realizar consultas e procedi-
mentos em animais de forma gratuita 
para os tutores. 

Ele lembra também que, por ini-
ciativa do ex-vereador Sandro Pimen-
tel, atual deputado estadual, Natal 
avançou com políticas de controle 
populacional de animais, através dos 
castra-móveis, mas que atualmente os 
equipamentos estão abandonados.

“A prefeitura nunca teve interesse 
de colocar para a frente. Temos dois 
castra-móveis que estão virando suca-
ta no Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ)”, ressalta.

Em relação ao CCZ, Dr. Milano 
Máximo diz que, se for eleito verea-
dor, também vai cobrar melhoras na 
estrutura do local. “É um descaso total 
atualmente. Os próprios funcionários 
trabalham de forma insalubre, sendo 
que se trata de um órgão de saúde pú-
blica”, frisa.

Veterinário lança pré-candidatura a 
vereador para defender causa animal
SAÚDE | Dr. Milano Máximo diz 
que o interesse pela política 
surgiu quando ele percebeu 
que, atualmente, não há nenhum 
vereador em Natal que lute em 
prol da causa animal

Filiado ao Partido Verde, Dr. Milano, como é mais conhecido nas redes sociais, vai tentar conquistar uma vaga na Câmara Municipal de Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Frota de ônibus em Natal está em 64%

Seturn aguarda posicionamento da 
Prefeitura do Natal para ampliar frota

SUPERLOTAÇÃO
RECURSOS

A Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) re-
ajustou nesta segunda-feira (10) 
o valor do auxílio instrumental do  
Plano Nacional de Assistência Es-
tudantil (Pnaes). O recurso subiu 
para R$ 1,2 mil.

Segundo a UFRN, levando em 
consideração que a instituição 
possui cerca de 10 mil estudantes 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica no Cadastro 
Único, a universidade estimou be-
nefício entre R$ 600 e R$ 850 para 
atender a todos os alunos. Contu-
do, menos de 3.500 estudantes so-
licitaram o Auxílio Instrumental. 
Dessa forma, considerando ainda 
outras ações de assistência, o 
auxílio instrumental foi ajustado 
para R$ 1.200, garantindo a com-
pra de melhores equipamentos de 
tecnologia da informação.

UFRN AMPLIA 
VALOR DO AUXÍLIO 
INSTRUMENTAL PARA 
R$ 1,2 MIL



Geral| TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 202010 |

A pandemia de Covid-19 mudou 
a rotina das pessoas ao redor 
do mundo e, no Brasil, não foi 

diferente. Abandono de exercícios 
físicos, home office e adoção de ativi-
dades não habituais, como reformas e 
faxinas mais intensas passaram a ser 
uma realidade na vida dos brasileiros 
e, com isso, a saúde ortopédica acabou 
sendo prejudicada.

De acordo com ortopedista Edu-
ardo Puertas, é comum que dores nas 
costas e na lombar aumentem duran-
te esse período de distanciamento 
social, e até mesmo que inflamações 
como tendinites e bursites sejam mais 
frequentes nessa época.

Para o especialista, o sedentaris-
mo é um dos principais adversários da 
saúde ortopédica. O médico salienta, 
no entanto, que o retorno às ativida-
des físicas deve ser feito com os devi-
dos cuidados não somente por conta 
do risco de infecção pelo coronavírus 
como também pelo risco de lesões 
após esse intervalo parado.

Dor nas costas ou 
na lombar podem 
estar relacionadas 
aos novos hábitos
SAÚDE |  Especialista dá 
dicas para minimizar dores 
musculares no isolamento social; 
sedentarismo e home office 
são considerados os principais 
adversários da saúde ortopédica

Sedentarismo é um dos 
principais adversários da saúde 
ortopédica, alerta especialista

DIVULGAÇÃO

VEJA DICAS PARA 
CUIDAR MELHOR 
DE MÚSCULOS E 
ARTICULAÇÕES

1.  Alongamento : 
Além de diminuir o encurtamento 
dos músculos, esses exercícios 
ajudam a fortalecer a musculatura, 
mantendo o corpo alinhado e 
evitando a sobrecarga nas costas.

2.  Musculação: 
A musculação auxilia na 
manutenção da força muscular. 
Séries de exercícios para abdômen 
e pernas ajudam o corpo a ganhar 
mais sustentação, amortecendo 
impactos na coluna.

3.  Pilates
O pilates proporciona o 
fortalecimento da musculatura do 
tronco, que sustenta a coluna como 
um todo. Isso inclui a musculatura 

posterior (lombar, torácica) e também a 
musculatura abdominal. Desta forma, ele 
permite a biomecânica harmoniosa da 
coluna.

As atividades devem ser feitas 
preferencialmente em casa ou em 
ambientes controlados, com os devidos 
cuidados de higiene, distanciamento e 
uso de máscaras.

10 DICAS PARA 
MELHORAR A POSTURA 
DURANTE O HOME OFFICE

1.  Escolha um local de trabalho 
adequado.

2.  Opte por uma cadeira com altura e 
encosto reguláveis.

3.  Fique sentado com a coluna reta 
ao encosto da cadeira, com ombros e 
quadris alinhados.

4.  Flexione os braços a 90 graus do 
corpo.

5.  Apoie os pés no chão o tempo todo, 
com ou sem uso de suporte.

6.  Alinhe a parte superior da tela do 
computador, que deve estar na altura 
dos olhos.

7.  Mantenha uma distância de pelo 
menos 50 centímetros da tela do 
computador.

8.  Faça pausas a cada 30 ou 40 minutos, 
saindo da posição em que se encontra.

9.  Se possível, faça algum tipo leve de 
alongamento da musculatura do pescoço, 
dos membros superiores e da região 
lombar.

10.  Se já for portador de dores, 
consulte um médico para diagnóstico e 
orientações.
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NEGÓCIOS |  Projeto será um novo marco para os pequenos negócios, fomentando ações como economia 
solidária e cooperativismo; lei vai abrir licitações de até R$ 150 mil com participação exclusiva de MPEs

A governadora Fátima Bezerra 
apresentou nesta terça-feira 
(10) o projeto de lei (PL) que ins-

titui e disciplina a Lei Geral da Micro e 
Pequenas Empresas. A nova legislação  
sobre o setor será encaminhada à As-
sembleia Legislativa do Estado ainda 
esta semana.

O projeto será um novo marco pa-
ra os pequenos negócios, fomentando 
ações como economia solidária e coo-
perativismo.  A expectativa é de que a 
regulamentação amplie a geração de 
emprego e renda e se torna uma im-
portante estratégia de enfrentamento 
à crise econômica causada pela pan-
demia.

O texto traz mudanças importan-
tes para o setor. A principal delas é a 
abertura de licitações de até R$ 150 mil 
com participação exclusiva de MPEs e  
previsão de subcontratação do objeto 
licitado por pequenas empresas. Além 
disso, o projeto cria do Plano de Incen-
tivo Tributário e de Infraestrutura, que 
é voltado para as micro e pequenas 
empresas e Microempreendedor Indi-
vidual que atuam nas áreas de turismo, 
inovação, economia solidária, impacto 
social, negócios industriais, agronegó-
cio de exportação e educação empre-
endedora. A medida equipara o teto 
estadual ao teto nacional do Simples 
em R$ 4,8 milhões. 

“Estamos no quinto mês lutando 
para proteger e preservar vidas, apre-
endendo a conviver com a Covid-19. 
Mesmo com todas as iniciativas que 

implantamos para reduzir o impacto 
sofrido pelo setor econômico, prorro-
gando impostos, licenças e exigências, 
muitas empresas foram obrigadas a 
encerrar suas atividades e, infelizmen-
te, demitir milhares de trabalhadores”, 
lembrou a governadora.

A lei regulamenta, em âmbito esta-
dual, o tratamento diferenciado, favo-
recido e simplificado a ser dispensado 
às microempresas (ME), às empresas 
de pequeno porte (EPP), aos micro-
empreendedores individuais (MEI) e a 
outras modalidades de empresas a elas 
equiparadas.

Para o Presidente da Fecomércio, 
Marcelo Queiroz, “estamos fazendo o 
lançamento e encaminhamento que 
vai beneficiar as empresas de todo o 

Rio Grande do Norte. Agradecemos 
e vamos trabalhar juntos para apro-
var o documento na Assembleia para 
garantir os diretos aos empresários e 
empreendedores que passam por este 
momento difícil.”

A elaboração do projeto passou 
por diversos órgãos do Governo do 
RN como as Secretarias de Tributação, 
Administração e Desenvolvimento, 
Idema, Procuradoria Geral do Estado – 
PGE, Jucern e Casa Civil para que fosse 
compatível com todos os decretos e 
dispositivos legais estaduais e federais. 
O documento também foi amplamen-
te debatido com o Sebrae-RN, entidade 
que promove a competitividade e o de-
senvolvimento dos pequenos negócios 
e estimula o empreendedorismo.

Na opinião do superintendente 
da entidade, Zeca Melo, “estamos res-
gatando um compromisso de 2018. 
Entregamos uma minuta no início do 
Governo pleiteando esse projeto de Lei, 
por isso hoje é um dia muito importan-
te para todos nós. Temos um Governo 
que estimula os empresários e a eco-
nomia.  Tivemos muitos avanços com 
a Secretaria de Estado da Tributação. 
Quem segura os empregos no RN são 
empresas com menos de 10 emprega-
dos. Atualmente virou consenso a im-
portância das micro e média empresas. 
Daremos um salto grande com estímu-
los e investimentos em todo o Estado. 
Também iremos acompanhar e deba-
ter no âmbito da Assembleia, de forma 
democrática, a aprovação da Lei.”

Governadora Fátima Bezerra: incentivo

Fátima envia projeto da Lei Geral da 
Micro e Pequenas Empresas no RN

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 023/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1244/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação, dia 26/08/2020 as 08h30min. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CAPACITADA PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA OLEGÁRIO XAVIER NO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar encontra-se a disposição o edital e 
seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o 
edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Presidente da CPL

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

ARAUJO & SANTOS FABRICACAO DE CERAMICA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 05.904.417/0001-00, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação de Licença Simplificada – RLS, com prazo de validade até 31/07/2026, em favor do empreendimento 
com atividades de cerâmica vermelha, localizado no Sítio Carnaúba de Baixo, Km 03, s/n, Zona rural, situada no 
município de Carnaúba dos Dantas – RN.

Pedro Joamir Araujo
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS

EDICLEIA PEREIRA DE CASTRO DANTAS ME, inscrita sob o CNPJ: 05.582.716/0001-68, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença Simplificada – RLS, com prazo de validade até 06/08/2026, em favor do empreendimento 
com atividades de cerâmica vermelha, localizada na Fazenda Rajada, s/n, Zona Rural, situada no Município de 
Carnaúba dos Dantas – RN.

Edicleia Pereira de Castro Dantas
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - S/A, CNPJ nº 08.510.158/0001-13, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia, nº 2020-150311/TEC/LP-0032, com prazo de validade até 11/05/2022, em favor da 
construção de uma casa para armazenamento de agrotóxico, localizada na Estação Experimental da EMPARN, 
Rodovia 233 s/n, Zona rural, município de Apodi/RN.

Rodrigo Oliveira Maranhão
Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte - S/A, CNPJ nº 08.510.158/0001-13, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia, Nº 2020-150310/TEC/LP-0031, com prazo de validade até 11/05/2022, em favor da 
construção de uma casa para armazenamento de agrotóxico, localizada na Estação Experimental da EMPARN, 
Rodovia RN – 118, Zona Rural, Município de Ipanguaçu/RN.

Rodrigo Oliveira Maranhão
Diretor Presidente

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA-LP

Sr. Fagner  Pereira da Silva , CPF: 017.015.934-59,Torna Público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA , Licença de Prévia -LP , Extração 
de minérios diversos (ferro, ouro, granito, mármore, calcário, rochas pegmáticas e quartzitos, feldspato, xisto, xelita, 
etc...) CEP: 59670-000,sitio das oiticicas , S/N, Zona Rural  do Município de Upanema -RN .

Lusinácia Figueiredo Macêdo
Tec. Ambiental.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO ASSIS NETO POSTO IGUANA, CNPJ:  08.350.555/0011-47, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Operação  Nº 2016-104130/TEC/LO-0271, com prazo de validade até 31/07/2026, em favor do empreendimento 
para a atividade de revenda de combustíveis  líquidos, localizada na Rua Jorge Caminha, nº 43, Centro, Areia 
Branca/RN.

FRANCISCO DE ASSIS NETO
Proprietário

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

HCC GREEN POWER WORLD PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ: 14.015.356/0001-03, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença 
de Regularização de Operação - LRO, com validade 06/08/2022,  para Indústria de confecção de máscaras 
descartáveis, em uma área de: 2.068,34m2, localizada na Rua Trapia, 01, Povoado de Areia Branca, São José 
de Mipibu/RN;

CRISTIANO CACCIA
PROPRIETARIO

PEDIDO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

NC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 30.463.157/0001-14 , torna público que 
está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a Licença de Alteração - LA, para um tanque bipartido de 30m3, passando a ficar num total de 60m3, Localizado na 
Rua Antônio Gouveia Neto, 1065, Vista do Sol, Nova Cruz/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
 SOCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO COELHO LTDA, CNPJ: 29.607.886/0001-18, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Licença de 
Operação nº 2020-152092/TEC/LO-0129, com validade até  07/08/2026, para um posto revendedor de combustíveis 
líquidos, localizado a  BR 110 – KM 51,2, 320, Bairro Alto do Sumaré, CEP: 59.633-590, Mossoró/RN.

LUELSON LUIZ DA COSTA FERNANDES
RESPONSÁVEL LEGAL

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SANTA IZABEL LTDA-ME - CNPJ: 02.374.149/0001-66, torna público que recebeu do IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação, N0 2020-150889/TEC/RLO-0417, com prazo de validade até 04/08/2026, 
para atividade de Revenda de combustíveis líquidos, GLP e troca de óleo, empreendimento localizado na Rod. RN 
118 - Km 50, S/N, - Novo Horizonte - Jucurutu/RN.

Sóstenes de Oliveira Vale 
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SEGUNDO MELO LTDA, CNPJ: 09.117.268/0001-82, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos e Troca de Óleo, localizado na Rua da 
Independência, 795, Bairro Centro, Pau dos Ferros/RN. CEP: 59.900-000.

IVANSUEUDO BESSA RÉGIS
Proprietário

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

AGROPECUÁRIA VITAMAIS LTDA, CNPJ: 03.568.048/0001-99, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplificada - LS, com 
validade: 06/08/2026,  para Agricultura irrigada,  com área de 100ha, localizada no Sitio Santana, S/N, Zona Rural, 
Governador Dix-Sept Rosado/RN;

ERICKSON GUSTAVO CARLOS ROCHA
SÓCIO-ADMINISTRADOR

A ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina, diz que o governo está 
tentando abrir novos mercados 

para escoar a produção leiteira, princi-
palmente o leite em pó, do Brasil.

"Produzimos quase a mesma coisa 
que consumimos, não é um problema 
que temos excesso, mas estamos tra-
balhando na abertura de novos merca-
dos", disse ela.

Cristina disse que o governo do 
presidente Jair Bolsonaro deu uma 
atenção especial à cadeia leiteira desde 
o início da gestão. "O leite desde o início 
do governo temos dado uma atenção 
especial, mostrando que preço justo é 
o produtor conhecer seu custo", disse.

Ela afirmou que apesar das dificul-
dades do setor, a cadeia tem evoluído 
e que um dos caminhos é o fortaleci-
mento dos Conseleites, que definem 
preços do mercado. "Estamos avan-
çando, temos um grupo que se reúne 
todos os sábados para ver os gargalos e 
como podemos ajudar", disse.

Agricultura quer ampliar número de 
países que compram leite do País

EXPORTAÇÃO

Guedes destacou que a melhor 
forma para lidar com as flutuações 
dos preços agrícolas é evoluir para a 
melhoria de seguros e de mercados 
futuros. "Estamos indo nessa direção", 
afirmou. 

Apesar de estar disposta a ampliar 
o número de países que compram a 
produção leiteira do Brasil, a ministra 
da Agriculturadisse que o setor ainda 
precisa se organizar para ampliar suas 
vendas externas.
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CONCESSÃO | Empresas terã o apresentar projetos, levantamentos e estudos té cnicos para a modelagem de 
exploraç ã o do terminal aéreo potiguar; previsão é de que o leilão ocorra no segundo semestre de 2021

O Ministé rio da Infraestrutura ini-
ciou a convocação de empresas 
para os estudos que irão balizar 

a concessã o do Aeroporto Internacio-
nal Aluízio Alves, em Sã o Gonç alo do 
Amarante. As empresas interessadas 
terão 90 dias para apresentação dos 
projetos.

O anúncio da etapa de estudos foi 
feita pelo ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, que utilizou a rede social 
para informar sobre a convocação. As 
empresas terã o apresentar projetos, 
levantamentos e estudos té cnicos para 
subsidiar a modelagem para expansã o, 
exploraç ã o e manutenç ã o do terminal 
aéreo potiguar.

Segundo o Ministério da Infraes-
trutura, em nota enviada ao Agora 
RN, a previsão é de que o leilão para 
encontrar uma nova concessionária 
para o terminal aéreo potiguar ocorra 
no terceiro trimestre de 2021.

Em março deste ano, a Inframéri-
ca, atual administradora do terminal 
aérea, anunciou que pretende devolver 
a concessão à União. À época, a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
informou, por meio de nota o� cial, que 
prevê a extinção amigável dos contra-
tos de parceria desde que assegurada 
a continuidade da prestação dos ser-
viços.

Entre as alegações para entregar a 

concessão, a Inframérica diz que, em 
2019, a expectativa era de o terminal 
potiguar movimentar 4,3 milhões de 
passageiros. Contudo, o � uxo registra-
do foi de 2,3 milhões, cerca da metade 
do que era previsto nos estudos de 
viabilidade. Ao longo dos últimos seis 
anos operando na aviação comercial 
no Rio Grande do Norte, o aeroporto  
já acumula R$ 895 milhões. O valor é 
cinco vezes maior do que o valor in-
vestido pela Inframérica para vencer o 
leilão da concessão do aeroporto, ocor-
rido em 2011. À época, o Consórcio 
Inframérica/Engevix venceu a disputa 
pelo terminal potiguar pelo valor total 
de R$ 170 milhões.

O Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte, por meio do 
Gabinete Civil e da Secretaria 

de Estado da Segurança Pública e da 
Defesa Social, irá cancelar os eventos 
envolvendo a Semana da Pátria 2020 
em razão da pandemia do novo coro-
navírus.

O tradicional des� le de 7 de setem-
bro, que ocorre no entorno da Praça 
Cívica de Natal, assim como as demais 
atividades culturais relacionadas à da-

ta de emancipação do Brasil, não acon-
tecerão no estado para evitar aglome-
rações de público e não aumentar o 
risco de contaminação da doença.

Na última semana, o Ministério da 
Defesa determinou que os comandan-
tes da Marinha, Exército e Força Aérea 
Brasileira não participem de quais-
quer eventos comemorativos relativos 
ao 198º Aniversário da Proclamação 
da Independência do Brasil, como 
des� les, paradas, demonstrações ou 

outros que possam causar concentra-
ção de pessoas.

“Considerando a situação de 
pandemia não faremos os eventos da 
Semana da Pátria no Rio Grande do 
Norte. Isso será em todo Brasil para 
evitar as aglomerações de público. 
Precisamos manter o distanciamento 
social para diminuir a disseminação 
do coronavírus”, explicou o secretá-
rio-chefe do Gabinete Civil, Raimundo 
Alves.

Ao longo dos últimos seis anos, a Inframérica R$ 895 milhões acumula prejuízos com a administração do terminal aéreo potiguar

Ministé rio da Infraestrutura 
inicia etapa de estudos para 
a concessão do Aluízio Alves

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

FEMURN

ECONOMIA RECURSOS

Semana da Pátria no RN é 
cancelada em razão da Covid-19

PANDEMIA

O presidente do Instituto Lo-
comotiva, Renato Meirelles, vê um 
movimento de rápida adaptação 
dos pequenos negócios à difícil re-
alidade imposta pelo coronavírus. 
“A lógica agora é a velocidade: não 
importa mais tanto a loja, o ponto 
físico. O que conta agora é a capa-
cidade que uma empresa tem de 
chegar até o consumidor.”

Nesse sentido, diz o especia-
lista em consumo, soluções como 
o guarda-móveis vêm para redu-
zir o custo de aquisição do cliente. 
Abrir uma loja em um shopping 
center exige que o empresário pa-
gue aluguel antes de receber o pri-
meiro cliente. “Na nova realidade, 
o ponto deixou de ser tão impor-
tante. Basta estar na internet para 
vender. É uma forma de reduzir 
custos e expandir a freguesia.”

O movimento dos lojistas foi 
muito rápido porque foi motivado 
pela di� culdade da pandemia - a 
migração dos pequenos negócios 
para o mundo digital, antes disso, 
vinha sendo lenta. “Antes, os em-
preendedores valorizavam o sta-
tus de ser dono de loja proporcio-
nava. Na verdade, eles pagavam 
um aluguel comparativamente 
muito mais alto do que a loja ân-
cora. Era ilusão. Agora, viram que 
conseguem vender em um mode-
lo com uma adaptabilidade muito 
maior.”

O mês de agosto começa com 
queda de 25,62% na primeira cota 
do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM) no Rio Grande do 
Norte. Além disso, o repasse feito 
pelo Tesouro Nacional nesta se-
gunda-feira (10) foi zerado para 37 
municípios potiguares, agravando 
a crise � nanceira das gestões.

A falta do repasse comprome-
te a realização dos pagamentos e 
o equilíbrio � nanceiro programa-
do pelas Prefeituras Municipais. 
A avaliação é do Presidente da 
Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn) e Pre-
feito de São Paulo do Potengi, José 
Leonardo Cassimiro de Araújo.

Segundo Naldinho, o repasse 
zerado ocorre pela gravidade da 
crise � nanceira que os municí-
pios enfrentam: “Em termos de 
repasses, o segundo semestre de 
cada ano é sempre mais difícil 
que o primeiro, e agora, além da 
queda nos valores repassados 
pelo Tesouro Nacional, parte das 
prefeituras vão precisar lidar com 
o saldo zero de FPM. No atual 
período da pandemia, a situação 
� ca ainda mais complicada”, la-
mentou.

Diversos municípios têm co-
mo principal fonte de recursos o 
FPM, que é dividido em três cotas 
mensais, repassadas pelo Tesouro 
Nacional nos dias 10, 20 e 30. 

CRISE EMPURROU 
PEQUENO PARA 
A INTERNET, DIZ 
ESPECIALISTA

RN TEM 37 MUNICÍPIOS 
QUE FICARAM COM 
REPASSE DO FPM 
ZERADO EM AGOSTO
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FELIPE SALUSTINO

Para muita gente, é complica-
do lidar com o isolamento 
imposto pela pandemia do 

coronavírus. A� nal, deixar de lado a 
rotina de trabalho, lazer e reuniões 
com amigos não é lá uma tarefa 
muito simples. Com a bibliotecária 
Lorayne Kelly, de 29 anos, não foi di-
ferente, ainda mais porque ela já es-
tava bem acostumada a receber, ao 
menos duas vezes por semana, as 60 
crianças do projeto social Interliga, 
que coordena junto com a irmã em 
Riachuelo, município a cerca de 78 
Km de Natal.

Para driblar a ansiedade de ter 
de � car longe dos pequenos, Lo-
rayne escolheu fabricar peças com 
elementos que carregam em si um 
conceito bem contemporâneo: o da 
reutilização. Assim nasceram vasos, 
luminárias, quadros e bancos. “Fi-
quei muito ansiosa com a quaren-
tena. Ia ao trabalho, mas quando 
chegava em casa não tinha nada 
para fazer. Aí, fui procurar algo na 
internet. Encontrei tutoriais interes-
santes e, aos poucos, comecei a con-
feccionar algumas peças”, revela.

Os quadros, decorados com 
frases de efeito ou letras de música, 
por exemplo, são feitos com papel 
paraná. As luminárias ganham vida 
a partir do uso de palitos de chur-
rasco. Os bancos são o sucesso das 
produções, fabricados com cimento 
e cabos de vassoura. Tem ainda os 
jarros, feitos também com cimento. 
Para moldar os jarrinhos e vasos, a 
bibliotecária usa recipientes como 
embalagens de shampoo, cosméti-
cos e até rolo de papel higiênico.

As peças são expostas nas redes 
sociais de Lorayne e, assim, aquilo 
que começou de forma totalmente 
despretensiosa começou a ganhar 
outras perspectivas. “Umas ami-
gas estão se interessando e já me 
pediram para fazer uma página no 
Instagram e dedicar às peças. Por 
enquanto, só posto em Stories da 
minha conta pessoal”, a� rma ela ao 
revelar os planos de pro� ssionalizar 
o novo hobby.

“Eu realmente me encontrei. 
Gosto de desenhar desde criança, 
embora nunca tenha feito nada ar-
tesanal. Agora, confesso: penso em 
fazer disso uma pro� ssão e ganhar 
uma renda extra”.

ARTE | Bibliotecária Lorayne Kelly conta como tem usado
o confinamento durante a pandemia para se redescobrir  e criar lindas

peças através de um critério bem contemporâneo: o da reutilização

REINVENÇÃO 
SOB   

CONCEITO
FOTOS: REPRODUÇÃO

Além do artesanato co-
mo terapia e provável fonte 
de renda, Lorayne comenta 
que tem outros planos para 
o trabalho que desenvolve 
atualmente. “Quero inserir a 
confecção das peças no Inter-
liga, porque a arte é uma das 
cinco ações contempladas no 
grupo, mas que não era muito 
trabalhada”, comenta ela ao 
mencionar o projeto que co-
ordena.

“Espero que eles (os inte-
grantes do projeto) aprendam 
a fazer também. De repente, 
podem até se pro� ssionalizar 
e quem sabe, ganhar uma ren-
da extra”, vislumbra.

Além disso, Lorayne con-
ta que a nova empreitada já 
inspirou pessoas próximas. 
“Uma amiga até conseguiu 
fazer quadros com cartão 
paraná”, diz, orgulhosa. Para 
quem quer seguir os mesmos 
passos, a bibliotecária dá a 
dica: “Procure algo fácil para 
fazer. Foi assim que eu come-
cei. Pesquisei por tutoriais 
simples e, à medida em que 
fui re� nando meu trabalho, 
elevei o nível de di� culda-
de de fabricação das peças. 
Arrumei, inclusive, algumas 
técnicas para facilitar as coi-
sas. Por causa disso, já me 
pediram para fazer vídeo com 
tutorial na internet (risos).

Feliz com a descoberta, 
Lorayne espera que as pes-
soas aproveitem o momento 
de con� namento para se 
reinventar. “Desacelere e de-
dique-se mais a você mesmo. 
Eu vivia na correria e nunca 
tirava um tempo para fazer 
algo tão simples. Procure fa-
zer aquilo que te provoca bem 
estar. 

Pode ser um exercício fí-
sico ou o artesanato, como eu 
estou fazendo. A música tam-
bém é uma excelente dica”, 
aconselha. “Para mim, a gran-
de sacada é a possibilidade de 
me tornar uma empreende-
dora. Estou muito animada”, 
� naliza.

OUTRAS 
POSSIBILIDADES
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OTIMISTA 
Prestes a assumir uma cadeira 

na Assembleia Legislativa, no lugar 
de Sandro Pimentel, que teve o 
pedido de cassação de mandato 
chancelado pelo ministro Luis 
Felipe Salomão, do TSE, nesta 
segunda-feira (cabendo ainda 
recurso ao Pleno do Tribunal), o 
professor Robério Paulino acredita 
que em no máximo dois meses 
estará deputado estadual. 

PROJETO 
Em uma conversa com a 

coluna no � m da tarde desta 
segunda-feira, ele comentou que, 
pela política adotada pelo TSE 
de “limpar a pauta” antes das 
eleições, muito em breve ele estará 
colocando em prática “o projeto de 
renovação política do nosso RN”, 
ou seja, o seu projeto apresentado 
na campanha de 2018.  

DECISÃO É DA JUSTIÇA 
Uma coisa que Robério Paulino 

fez questão de ressaltar foi que 
não interferiu em nada no caso 
do colega de partido na Justiça, 
deixando a legenda livre para 
defender Sandro Pimentel. 

DECISÃO 
Na decisão do ministro e 

relator da pauta Luis Felipe 
Salomão, os argumentos da defesa 
do deputado Sandro Pimentel 
apresentados no recurso ao TSE 
“são insu� cientes para alterar a 
conclusão a que chegou o TRE/
RN”, que já tinha cassado o 
parlamentar. 

DOSSIÊ 
Apesar da repercussão 

nacional negativa sobre o assunto, 
incluindo determinação da 
ministra do STF Carmem Lúcia 
para que governo federal explique 
relatório sigiloso produzido pelo 
Ministério da Justiça de quase 
600 servidores públicos ligados 
a movimentos antifascistas, 
o MP do RN vai seguindo o 
caminho contrário e mantendo 
investigações nesse sentido por 
aqui.  

EM CURSO 
Convocados pelo promotor 

Wendell Beethoven, dois policiais 
antifascistas terão que prestar 
depoimento na manhã de hoje, 
a partir das 8h, no Complexo 
de Delegacias Especializadas 
(Codepc). 

HOLOFOTE 
A convocação do MP 

inclui Pedro Paulo Chê, que é 
pré-candidato a vereador e foi 
citado como fonte na matéria 
do jornalista Rubens Valente, 
publicada no portal UOL sob 
o título “MP do Rio Grande do 
Norte também fez dossiê contra 
“policiais antifascismo”. 

 MOVIMENTO CONTRA 
Inclusive, o jornalista do UOL 

autor da polêmica matéria foi 
contatado sobre o “evento” em 
Natal, que terá manifestação 
contra a convocação na porta 
do Complexo de Delegacias 
Especializadas articulada 
pelo Movimento de Policiais 
Antifascismo do RN. 

LIGAÇÃO COM DOSSIÊ 
E o UOL trouxe informação 

nova sobre o assunto nesta 
segunda: o deputado estadual 
Douglas Garcia (PTB), um dos 
principais aliados da família 
Bolsonaro em São Paulo, disse à 
Justiça que Eduardo Bolsonaro 
entregou a cópia de um dossiê 
com militantes antifascistas para a 
Embaixada dos Estados Unidos.  

PRAIA COM HORA NO APP 
Se a moda pega, teremos no 

próximo Verão hora marcada 
e tempo e local onde � car 
determinados por aplicativos 
para conseguir um banho de mar, 
um bronze, um lugar ao sol! Pelo 
menos no Rio de Janeiro já é assim. 
O prefeito Crivella anunciou que 
banhistas terão de reservar espaço 
na areia da praia por aplicativo.  

 SEM ALTA 
Segundo a imprensa nacional, 

o presidente do STF, ministro 
Dias To� oli, passa bem após ter 
sido internado ontem no Hospital 
DFStar, em Brasília. Mas segundo 
boletim médico, ele não tem 
previsão de alta. Os médicos 
responsáveis, o pneumatologista 
João Pantoja e a cardiologista 
Ludhmila Abrahão Hajjar, 
“acreditam que a pneumonite 
do ministro foi acarretada por 
hipersensibilidade ou alérgica”. 

NÃO ACABOU 
O índice de pessoas internadas 

por Covid-19 na Espanha 
aumentou mais de quatro vezes 
entre as primeiras semanas 
de julho e agosto. O número 
passou de 150 internados com 
data de internação nos sete dias 
anteriores, em julho, para cerca de 
650, na última sexta-feira (7). As 
informações são do El País. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Situação: Só 2 estados e o 

DF têm previsão de data para a 
volta às aulas. Dez estados têm 
ou estudam retorno em datas 
diferentes para municípios ou 
redes de ensino. 

>>“Ministros de Bolsonaro 
dão versões contraditórias sobre 
reunião com Forças Armadas 
antes de ato antidemocrático”, 

semana passada quando barrou o 
compartilhamento de informações 
das três forças-tarefas da operação 
Lava Jato com cúpula do MPF.

>> O primeiro-ministro do 
Líbano, Hassan Diab, renunciou 
ontem quase uma semana após 
a megaexplosão que destruiu 
metade de Beirute e deixou ao 
menos 220 mortos.

deu na Folha. Após manifestação, 
presidente disse que estava “no 
limite” e que faria cumprir a 
Constituição “a qualquer preço”. 

>>O ministro Edson Fachin, 
do STF, rejeitou ontem um recurso 
apresentado pela PGR que tentava 
reverter decisão dele próprio na 

Super modelo potiguar Rafaelly Xavier mantendo a intensa 
agenda de trabalho em Nova York após auge da pandemia 
do novo coronavírus naquele estado dos EUA

Em casa: Vereador de Natal Raniere Barbosa comemorando
o Dia dos Pais no último domingo (9)

Distanciamento e uso de máscaras para que o 
presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira, 
pudesse receber nesta segunda o comandante 
do Comando Aéreo Nordeste, o brigadeiro-do-ar 
César Faria Guimarães, que assumiu a direção das 
ações da Aeronáutica do Nordeste e a reativação 
da Base Aérea de Natal, sob o comando do coronel 
intendente Elésio Martins Ferreira
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O céu continua a favor das suas fi nanças e você deve 
fi car atenta às oportunidades de faturar. Júpiter na Casa 
do Sucesso pode abrir novos horizontes para a sua 
carreira, seja uma promoção, um emprego melhor ou 
um aumento de salário. 

O convívio com alguns amigos pode fi car tenso ao longo 
do dia e há risco até de cortar os laços com algumas 
pessoas próximas. Se esta for uma relação tóxica para 
você, encare como um livramento. Além disso, evite deixar 
assuntos malresolvidos: ainda que a conversa seja difícil.

É eita atrás de eita, hein, Touro! Nesta terça, a Lua faz 
quadratura com Mercúrio e com o Sol. Isso indica que 
seu dia deve começar tenso em casa e os confl itos com 
parentes podem aumentar ao longo da tarde. Vai ser 
difícil chegarem a um acordo.

Sol e Mercúrio iluminam o ponto mais alto do seu 
Horóscopo, isso signifi ca que você terá ainda mais 
ambição e disposição para correr atrás do que quer. É uma 
fase de conquistas e realizações, inclusive no amor. Um 
namoro recente pode evoluir rápido para namoro. 

Muito geminianx que fala, né? Pois é, meus 
consagrados, nesta terça-feira, Sol e Mercúrio brilham 
na sua Casa da Comunicação e devem deixar você ainda 
mais extrovertidx e falante do que já é. Isso deve ajudar 
bastante nas negociações.

Sagita, a Lua está de rolê por sua Casa 6 e recomenda 
que você dê mais atenção à sua saúde e ao bem-estar. 
Pode ser um bom momento para fazer consultas e 
exames preventivos de rotina ou para se informar 
melhor sobre um tratamento importante.

Unir-se a outras pessoas e trabalhar em equipe será 
uma boa opção para você hoje. A Lua na Casa das 
Associações protege as parcerias e avisa que você pode 
conseguir bons aliados para seus projetos. Troque ideias, 
especialmente com pessoas sábias e bem-sucedidas.

Caprica, você que lute! Pois é, meus consagrados, 
equilibrar razão e emoção não será uma tarefa muito fácil 
para você hoje, principalmente se precisar se desfazer de 
algumas coisas importantes. Sol e Mercúrio anunciam 
uma fase de transformações e algumas mudanças.

Leão, hoje você não merece palmas, merece o Tocantins 
inteiro, minha fi lha! Sol e Mercúrio reinam no seu signo 
e vão deixar você duplamente confi ante e segura do que 
quer. Determinadx por natureza, você vai usar toda sua 
força para alcançar os seus objetivos. 

Eita, Aquário, segura o forninho porque o dia pode 
começar tenso para você em família e o clima deve ser 
ainda mais difícil para quem tem uma sociedade com 
parentes. Procure conversar numa boa para resolver 
qualquer confl ito sem tretar. 

 ‘E o que eu quero, é sossego!’ Pois é, meus consagrados, 
a música do Tim Maia poderia muito bem estar no 
topo da sua playlist hoje, porque se depender do céu 
você pode precisar de mais sossego e silêncio para se 
concentrar nas tarefas e dar conta do recado. 

 Você terá muita facilidade para se comunicar com as 
pessoas hoje. Deve, inclusive, ter cuidado para não se 
distrair com as conversas e deixar os compromissos de 
lado. A Lua em quadratura com Sol e Mercúrio alerta que 
pode enfrentar confl itos e mal-entendidos no trabalho.

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

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

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

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

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

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

Globo confi rma volta do 
“The Voice Brasil” e marca estreia 

Depois de anunciar que o “� e 
Voice Kids”, interrompido em 
março, voltará ao ar em setembro, 
a direção da Globo agora também 
de� ne a nova temporada do “� e 
Voice Brasil”. Exibição entre 15 
de outubro e 17 de dezembro, nas 
noites de terça e quinta-feira.

Apresentado por Tiago Leifert, 
o “TVB” terá como novidade a 
volta de Carlinhos Brown ao júri, 
após Ivete Sangalo não chegar 
a um acordo com a Globo para 
continuar no programa.

As duas versões, com 
mudanças no formato e cuidados 

que são indispensáveis, como 
distanciamento e sem plateia.

Assim como outros tantos 
setores, na espera do milagre 
da vacina e diante de tantas 
di� culdades, a televisão vai aos 
poucos tentando operar com certa 
normalidade.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
Racismo, Tim Maia, BBB, 

diabetes e Flamengo são alguns dos 
assuntos que Babu Santana aborda, 

a partir de hoje, no YouTube do 
Junior Coimbra.Agora, o discurso 
na Band é de que não existe pressa 
para a estreia de Mariana Godoy 

nas suas manhãs...A ordem, 
ainda, é corrigir o que não fi cou 

adequado nos pilotos já gravados...
O primeiro pode ir ao ar no dia 
17, mas também pode fi car para 

24. Ou depois...O que se entende, 
após tantos desencontros, é que o 
programa concebido não agradou 
internamente...E o pior é que, 

quanto mais demorar, maior será 
a expectativa...Se correr o bicho 
pega, se fi car o bicho come...E 
independente de qualquer coisa, 
tempo sufi ciente já existiu para 

pelo menos o título ser escolhido.
O SBT confi rmou ontem que a 
repórter Nathalia Fruet, ex-RBS, 
estreia dia 17 no “SBT Brasil”, 
diretamente de Brasília...Fruet 

assume a vaga deixada por Galton 
Sé, que foi para a CNN Brasil.

CONTINUA
A Globo não vai trocar a 

apresentadora de bastidores do 
“� e Voice Brasil”. Uma vez mais, o 
trabalho será realizado pela atriz e 
cantora Jennifer Nascimento.

Além das ações comercias, 
ela também fará entrevistas com 
familiares dos participantes.  

IRREVERSÍVEL
Nada é colocado publicamente, 

mas nos interiores do SBT, 
especialmente no seu jornalismo, já 
é dada como certa a saída de Rachel 
Sheherazade em setembro, ao 
� nal de seu contrato. E que Márcia 
Dantas será a sua substituta no “SBT 
Brasil”.

PROBLEMA SÉRIO
O fechamento do Ibope em 

julho, uma vez mais, não foi dos 
mais auspiciosos para o SBT. Pior 
que números ruins é a nenhuma 
perspectiva de melhora nos 
próximos tempos. Não há um 
trabalho de recuperação.

TABUADA
Repetindo os mesmos equívocos 

do passado, veri� ca-se no SBT dos 
dias atuais que não há nenhum 

investimento na sua produção e 
no seu artístico.Falta alguém, em 
seu comando, com sensibilidade 
su� ciente para conseguir virar esse 
jogo.

HISTÓRIA DE CIDADE INVISÍVEL
Após encontrar um estranho 

animal morto em uma praia carioca, 
Eric se envolve em uma investigação 
de assassinato e descobre um 
mundo habitado por entidades 
fantásticas, normalmente invisíveis 
aos seres humanos. Alessandra 
Negrini também está no elenco, no 
papel de Inês, a dona de uma casa 
noturna.

PRECISAM CONVERSAR
Porque jogadores do Goiás 

testaram positivo para a Covid-19, o 
encontro com o São Paulo, domingo, 
foi adiado. Menos para a Net/Claro. 
Na manhã de ontem, quase 24h 
depois, a faixa de informação da 
operadora insistia com a “reprise” de 
um jogo que não rolou.

 NÃO É POR NADA
A CBF, como organizadora 

desses campeonatos de futebol, 
deveria se preocupar um pouco mais 
com a e� ciência dos exames. Cobrar 
resultados. Futebol é um esporte 
de contato. O problema aconteceu 
com atletas de um clube da Série A. 
E ainda existem B, C e D. O caso só 
deve reforçar a preocupação com os 
protocolos e a segurança.

LANÇAMENTO
A Netfl ix marcou para outubro o 
lançamento de “Cidade invisível”, 
seriado live-action de Carlos 
Saldanha, o mesmo de “A era do 
gelo” e “Rio”, fi lmado no Brasil.
A produção explora o nosso 
folclore e tem Marco Pigossi como 
protagonista, o detetive Eric.

JOÃO MIGUEL JÚNIOR



Desde que foi comprado por 
um empresário árabe em 
2008, o Manchester City já 

conquistou títulos do Campeonato 
Inglês, da Copa da Inglaterra e da Co-
pa da Liga Inglesa. O time persegue 
há muito tempo um objetivo maior, 
a Liga dos Campeões da Europa, e 
de acordo com o brasileiro Gabriel 
Jesus, decisivo na classificação às 
quartas de final com a vitória sobre o 
Real Madrid na última sexta-feira, ele 
está mais perto de ser conquistado 
nesta temporada.

Em entrevista a jornalistas ingle-
ses nesta segunda-feira, pouco antes 
da viagem da equipe para Portugal, 
onde será disputada as fases decisi-
vas da Liga dos Campeões, o atacan-
te disse que consegue imaginar as 
suas mãos segurando o troféu e que 
ele e seus companheiros estão mais 
fortes após as decepções anteriores 
na competição.

Nas últimas temporadas, o Man-
chester City não teve bons desempe-
nhos. Em 2019 e 2018, foi eliminado 
nas quartas de final para os rivais 
ingleses Liverpool e Tottenham, res-
pectivamente. No ano anterior, caiu 
ainda nas oitavas de final diante do 
Monaco. “Como grupo, amadure-
cemos depois de termos sido eli-

minados nas edições anteriores da 
Liga dos Campeões. Aprendemos a 
sofrer”, afirmou Gabriel Jesus. 

No próximo sábado, o Manches-
ter City enfrentará o Lyon, em Lisboa, 
pelas quartas de final da Champions 
League

“Temos que sonhar. Sou um so-
nhador e posso imaginar com o tro-
féu nas mãos. Mas sei que a realidade 
é outra, temos que trabalhar, mostrar 
a nossa dedicação. Vencer é o mais 
importante”, comentou o brasileiro.

Após o polêmico adiamento do 
jogo entre Goiás e São Paulo, pe-
lo Brasileirão, a Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF) anunciou 
ajustes em seu protocolo de segurança 
para a retomada das competições. A 
entidade ampliou a testagem para o 
novo coronavírus e confirmou que os 
clubes poderão realizar os exames em 
laboratórios locais, e não somente com 
o Hospital Albert Einstein.

A principal alteração no protocolo 
é a ampliação dos testes para todos os 
jogadores inscritos nos campeonatos. 
Antes, eram testados apenas os atletas 
relacionados para cada partida. A tes-
tagem deve acontecer a cada rodada, 
com 72 horas de antecedência. A mu-
dança começa para os jogos do dia 14, 
na sexta-feira.

A entidade vai permitir que os ti-
mes utilizem laboratórios locais para 
realizarem seus exames. Antes do iní-
cio do Brasileirão, a CBF havia orien-
tado para que todos os clubes fizessem 
seus testes no Hospital Albert Einstein. 

A entidade afirmou que vai seguir 
bancando todos os exames, mesmo 
aqueles feitos com outros laboratórios. 
“A CBF reembolsará o valor dos testes 
aos clubes que optarem pelo laborató-
rio local, tendo como referência o valor 

estabelecido no contrato celebrado en-
tre a entidade e o Einstein.”

Outra alteração é quanto ao prazo 
para a testagem: “os resultados deverão 
ser enviados à CBF até 24h antes da 
partida pelo clube mandante e até 12h 
antes da viagem pelo clube visitante, 
o que permitirá que qualquer equipe 
proceda a troca de eventuais jogadores 
com teste positivo”.

A entidade decidiu fazer os ajustes 
em seu protocolo de segurança após 

a polêmica de domingo. Goiás e São 
Paulo deveriam ter jogado às 16 horas, 
no estádio Serrinha, em Goiânia. Mas a 
partida acabou sendo adiada de última 
hora, devido a dez testes positivos no 
elenco goiano para covid-19. 

O Goiás acionou o Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva (STJD) 
para pedir o adiamento do jogo, o que 
foi aceito pelo tribunal. A polêmica se 
deveu, principalmente, à decisão em 
cima da hora. 
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Polêmica ocorreu devido a dez testes positivos no elenco do Goiás para Covid-19 no domingo
Atacante brasileiro Gabriel Jesusa

CBF muda protocolo de segurança e 
amplia testagem nas competições

COVID-19

Gabriel Jesus vê City mais 
forte na Liga dos Campeões

DECISÃO

PEDRO VITORINO / ACERN

OAmérica retornou aos grama-
dos potiguares com o pé direito. 
Na reestreia do Campeonato 

Estadual, o time alvirrubro derrotou o 
Globo FC, de Ceará-Mirim, pelo placar 
de 2 a 0, nesta segunda-feira (10). Com 
o resultado, o alvirrubro chegou aos 
10 pontos ganhos, assumindo tempo-
rariameente a liderança do segundo 
turno do Campeonato Potiguar. 

O Globo esteve melhor no início da 
partida, mas a equipe de Ceará-Mirim 
teve o lateral Leozinho expulso aos 
32 minutos do primeiro tempo. Com 
superioridade numérica, o América 
explorou os espaços deixados pelo ad-
versário. 

Na segunda etapa, o alvirrubro 
pressionou bastante para fazer os dois 
gols da vitória. O resultado colocaria o 
time de Roberto Fernandes na lideran-

ça do returno. 
Mas antes disso, no intervalo, o 

técnico  organizou a equipe americana 
para aproveitar a vantagem de ter um 
jogador a mais em campo.

Apesar da pressão americana, a 
bola só chacoalhou a rede os 29 minu-
tos. O americano Augusto disparou, 

deixou a zaga do Globo na saudade e 
tocou na saída do goleiro, 1 a 0. 

O gol colocou o Mecão confortável 
dentro de campo e o segundo foi ques-
tão de tempo. Na casa dos 19 minutos, 
após o escanteio, o zagueiro Edimar 
subiu mais que a zaga e testou firme 
para o fundo da rede.

Com um a menos, o Globo até 
tentou reagir, mas quando balançou a 
rede, Jacaré estava impedido e o tento 
foi anulado.

O América passou pelo primeiro 
desafio para alcançar a final do segun-
do turno do Campeonato Potiguar. 
Agora, no 2º lugar da Copa Rio Grande 

do Norte, o alvirrubro precisa vencer 
todos os jogos restantes para lutar pelo 
título do turno e poder disputar uma 
final do Estadual contra o ABC, que 
venceu o primeiro turno. 

Atual campeão estadual, o time 
americano liderou o primeiro turno, 
mas foi derrotado na final para o rival 
alvinegro. Uma vitória nesta fase do 
campeonato não só representa uma 
vaga na final, mas também a confir-
mação de calendário para a próxima 
temporada.

Novo líder do segundo turno do 
Campeonato Potiguar, o América terá 
ainda mais três jogos para consolidar 
a classificação para a final do segundo 
turno. 

Por sua, com a derrota, o Globo, 
com nove pontos, caiu para a terceira 
posição do torneio. Agora, a equipe de 
Ceará-Mirim fica em situação compli-
cada no torneio, pois terá apenas mais 
uma partida a fazer no returno.

O América volta a campo na sexta-
-feira, contra o Potiguar, em Mossoró. 
O jogo está marcado para 20h30, no 
Nogueirão. O Globo enfrenta o Força 
e Luz no próximo domingo, às 15h, no 
Barretão, em Ceará-Mirim.

América reestreia no Campeonato 
Potiguar com vitória sobre o Globo
FUTEBOL | América venceu o 
Globo FC por 2 a 0 em partida 
que marcou a retomada do 
Campeonato Potiguar após quase 
cinco meses de paralisação por 
conta da pandemia

Após cobrança de escanteio, o zagueiro americano Edimar sobe mais que a defesa do Globo para marcar de cabeça o segundo gol alvirrubro

HEBER GOMES/AGIF

NICK POTTS / POOL


