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Fragmentos de óleo voltam 
a surgir no litoral potiguar
Especialistas não sabem se novas manchas têm relação com o que 
aconteceu no ano passado. Investigação ainda não foi concluída

Antigos donos 
cobram indenização

Bolsonaro anuncia 
novo ministro

PEC das eleições 
enfrenta resistência 

Para construção do aeroporto, 
foram desapropriados 1.500 
hectares por R$ 2 milhões, 
montante que não foi quitado

Um dos pioneiros da educação 
executiva em finanças no Brasil, 
Carlos Alberto Decotelli vai 
substituir Abraham Weintraub 

Presidente da Casa, Rodrigo Maia 
tenta reunir apoio de partidos, mas 
bancadas são pressionadas por 
prefeitos que concorrem à reeleição

Área do aeroporto 05 Educação 09 Câmara 06

Rogério e Álvaro Dias visitam obras
e anunciam investimentos para Natal

Chegamos ao pico da 
pandemia de Covid-19, 
diz Secretaria de Saúde

Greve dos ônibus 
é suspensa para 
negociações

Ministro e prefeito inspecionaram obras que são executados 
por Governo Federal e Prefeitura: saneamento na Zona Norte, 
enrocamento em Ponta Negra e drenagem da Arena das Dunas

Governo do Rio Grande do 
Norte confirmou nesta quinta 
755 novos casos de coronavírus 
e 44 óbitos no Estado

Trabalhadores do transporte 
público propuseram “trégua 
momentânea” para garantir 
diálogo com as empresas

A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
declara que o projeto que institui o 
novo marco legal do saneamento 
básico, aprovado pelo Senado 
na quarta-feira (24), promove 
melhorias na regulação e avanço 

do licenciamento, mas reconhece 
que, para tanto, impactos negativos 
podem ser gerados, como 
aumento na tarifa cobrada ao 
consumidor.
A Caern explica que sempre teve 
interesse em firmar parcerias 

com o setor privado e que já tem 
buscado alguma aproximações, 
como a terceirização de alguns 
colaboradores. Novas ações como 
Parceria Público-Privada (PPP) e 
locação de ativos, além de abertura 
de capital, também são analisadas. 
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Nova lei pode 
encarecer conta
de água, diz Caern

Marco do Saneamento 11

Gustavo Negreiros 
diz que ameaças
são um estímulo: 
“Adoro incomodar”
Em entrevista exclusiva 
ao Agora RN, advogado 
e jornalista fala sobre 
sua atuação profissional, 
relata que já recebeu 
ameaças e responde aos 
críticos admitindo que é 
“completamente parcial”. Ele 
também ataca a imprensa: 
“Jornalismo potiguar é 
afogado na inveja”
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PL SEM NOME AINDA
Presidido no Estado pelo deputado federal João Maia, o PL ainda 

não defi niu quem irá apoiar para prefeito de Natal. Ficou para o 
dia 22 de julho a convenção do partido na capital, que será virtual. 
A decisão foi comunicada por João ao deputado estadual Ubaldo 
Fernandes, presidente do PL em Natal, e ao advogado Júlio Protásio, 
vice-presidente. Em reunião conjunta, fi cou estabelecido ainda que a 
decisão sobre a candidatura em Natal será tomada em conjunto pelos 
dirigentes João Maia, Ubaldo Fernandes, Júlio Protásio e a vereadora 
Ana Paula, de Natal.

Não é hora de atribuir 
culpas, e sim de trabalhar por 
soluções.

A politização dos efeitos 
deletérios da pandemia sobre 
a economia não é produtiva 
neste momento, quando a 
união diante de um desafi o 
maior se impõe.

As últimas informações 
de contágios pelo novo 
coronavírus indicam que 
estamos no pico. E, como era 
previsto, o maior volume de 
contágios está neste momento 
na periferia, nos bairros 
mais vulneráveis sanitária e 
economicamente.

Apesar da pressão pelo 
retorno, que é legítima, 
necessário se faz estabelecer 
estratégias de longo prazo, 
já sabendo que aberturas 
graduais poderão anteceder 
a fechamentos rápidos, até 
que se alcance o chamado 
platô, quando os casos se 
estabilizam.

Não é fácil para os 
empresários já estabelecidos, 
mas é muito mais difícil para 
milhares de outros não tão 
consolidados e, certamente, 
muito pior ainda para quem 
depende desses empregos.

É preciso tempo e 
entendimento civilizado para 
superarmos esse momento. 
Ameaças, xingamentos, 
polarização política não 
interessa a não ser que a nossa 
ideia de vencer uma guerra 
seja a sabotagem de forças que 
poderiam ser aliadas.

Mesmo que reabrisse 
imediatamente o comércio, 
como desejam muitos, 
esse fechamento teria um 
agravante inevitável de 
infecções adicionais. E não é 
preciso bola de cristal para 
prever isso, basta olhar para 
outros estados.

A população tende a 
seguir orientações quando 
percebe um ambiente de 
debates e ações construtivas. 
E isto, infelizmente, não está 
acontecendo.  

Embora muitos negócios 
tenham condições de 
implementar medidas 
de biossegurança em 
seus estabelecimentos 
para proteger clientes e 
colaboradores, há uns tantos 
outros cuja essa condição é 
impossível.

Calma é do que mais 
precisamos agora.

Cogitada desde a época de Dom Pedro II, no Segundo Reina-
do, no século XIX, a obra de transposição do rio São Fran-
cisco parece ser sina do Rio Grande do Norte. Ao menos três 

ministros potiguares, Aluízio Alves, Fernando Bezerra e agora 
Rogério Marinho, tiveram e tem a oportunidade de realizá-la, na 
condição de ocupantes de cargos no ministério responsável por exe-
cutá-la (o atual Desenvolvimento Regional).

Após idas e vindas, o projeto da transposição ganhou impulso 
nos governos do PT, com o ex-presidente Lula chegando a anunciar 
sua entrega – muito embora o que tenha se visto mesmo tenha sido 
o aumento do seu valor, que saltou de R$ 5 bilhões, em 2007, para 
os atuais R$ 12 bilhões.

Em encontro com a governadora Fátima Bezerra na quarta-fei-
ra, o ministro Rogério Marinho prometeu fazer com que as águas 
do Velho Chico fi nalmente cheguem ao território potiguar. “O mi-
nistro do Desenvolvimento Regional garantiu a chegada das á guas 
do rio Sã o Francisco na bacia do Rio Piranhas-Aç u até  junho de 
2021”, disse Fátima, após receber Rogério em audiência no Palácio 
dos Despachos, sede do governo estadual.

Não raras vezes se prometeu tal façanha aos nordestinos, em 
especial aos potiguares, sequiosos da água em períodos de seca, co-
mo nos sete anos de estiagem dos quais recentemente saímos. Não 
apenas o canal principal, mas algumas etapas, com obras secun-
dárias, precisarão ser vencidas para atingir-se tal fi m – inclusive 
algumas de responsabilidade do governo estadual.
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ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO 
CHEGARÃO EM 2021 AO RN?

CALMA, POR FAVOR
PÉ ESQUERDO I

A Controladoria Geral 
da União (CGU) detectou 
irregularidades em uma 
licitação de R$ 3 bilhões 
do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da 
Educação da época em 
que o órgão era gerido 
por Carlos Alberto 
Decotelli, novo ministro da 
Educação. Jair Bolsonaro 
arruma cada um.

PÉ ESQUERDO II
Segundo reportagem 

do jornal O Globo, a 
concorrência irregular previa 
a compra de computadores, 
notebooks, projetores e 
lousas digitais para alunos 
de escolas estaduais e 
municipais. A auditoria 
da CGU apontou que a 
quantidade de computadores 
licitada estava acima da 
necessidade.

PERCEPÇÃO I
“Não o conheço, mas 

recebo notícias de que o 
professor Carlos Alberto 
Decotelli da Silva, novo 
ministro da Educação, é 
uma pessoa gentil, educada, 
bem formada e gosta do 
bom diálogo. Ou seja: é 
equilibrado, podemos ter 
esperança. Tomara que 
consiga trabalhar”. Aspas 
da professora Claudia Santa 
Rosa, diretora executiva do 
Instituto de Desenvolvimento 
da Educação (IDE).

PERCEPÇÃO II
“Quer saber quem é o 

novo ministro da Educação? 
Visite o Twitter dele. Não 
tenho nenhuma esperança”. 
Aspas do secretário estadual 
de Planejamento e Finanças 
do RN, Aldemir Freire.
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COMPROVADAMENTE A 
MAIOR CIRCULAÇÃO DO ESTADO

RÁPIDAS

>>Hoje, 26 de junho, é Dia 
do Professor de Geografi a, Dia 
Internacional contra o Abuso e 
Tráfi co Ilícito de Drogas e Dia 
Internacional de Apoio às Vítimas 
de Tortura.

>> Nesta data, em 1968 - há 52 
anos - ocorreu a Passeata dos Cem 
Mil, primeira grande manifestação 
contra a ditadura militar no Brasil.

>>  O Governo do RN organiza 
debate sobre o federalismo em 

tempos de pandemia. Será nesta 
sexta, às 10h, no YouTube do 
CEAF RN.

>>O Departamento de 
Antropologia da UFRN promove 
palestra com a temática “Desafi o 
dos surdos potiguares na 
pandemia”. Será hoje, das 15h às 
17h, no Google Meet.

>>O Departamento de 
Comunicação elabora palestra 
sobre os caminhos da reportagem 

na TV. Com exibição no Google 
Meet, nesta sexta, 16h.

>>A Secretaria de Turismo do 
RN organiza atrações juninas no 
YouTube da Prefeitura de Currais 
Novos. O evento começa hoje 
e termina segunda (29), sempre 
20h.

>> O Sesc RN publica no seu 
YouTube, durante essa sexta, 
um vídeo sobre a importância de 
manter os exercícios regularmente.

>> O Elo Jornal transmite, no 
seu Instagram, entrevista com 
Victor Ferreira, jornalista do SBT 
nacional. Será neste sábado, às 
19h.

>>Amanhã, 27 de junho, faz 30 
anos da criação do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social).

>> Domingo, 28 de junho, faz 
101 anos da assinatura do Tratado 
de Versalhes. Marca o fi m da 
Primeira Guerra Mundial.

Notas&Informes
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INJEÇÃO DE ÂNIMO
A Prefeitura do Natal 

antecipou o salário de junho 
para todos os servidores 
municipais. Os professores da 
ativa começaram a receber um 
adiantamento de 30% do 13ª 
salário. São R$ 69,4 milhões 
injetados na economia local.

NOTÍCIA BOA
O Brasil ultrapassou os 

Estados Unidos e se tornou 
o país com o maior número 
de pessoas recuperadas de 
Covid-19. A informação é da 
Universidade Johns Hopkins.

1 , 2, 3...
Contagem regressiva para 

a queda do ex-ministro da 
Educação Abraham Weintraub 
do cargo de diretor do Banco 
Mundial. Mas uma non sense 
do nosso presidente.

RELACIONAMENTO
“A relaç ã o interinstitucional 

e a concretizaç ã o de obras 
como a Barragem de Oiticica, 
a Transposiç ã o do Rio Sã o 
Francisco e o Projeto Seridó  sã o 
fundamentais para a qualidade 
de vida e desenvolvimento 
socioeconô mico potiguar”. 
Aspas da governadora Fátima 
Bezerra, após receber o 
ministro Rogério Marinho 
(Desenvolvimento Regional).

PROJETOS
“Entregamos trê s planos 

de trabalho para execuç ã o 
das obras de infraestrutura 
hí drica no RN ao Ministro. O 
primeiro é  o projeto executivo 
fi nal das adutoras do Sistema 
Seridó , que vai ofertar á gua 
pelos pró ximos 50 anos para 
a regiã o, e nos colocamos 
inteiramente à  disposiç ã o para 
tocar essa obra”, acrescentou a 
governadora.

“ “Eu vim para fazer o que eu sei fazer. 
E o que eu sei fazer é sala de aula,
é conversa, é gestão”

Carlos Alberto Decotelli
Novo ministro da Educação
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O ministro do Desenvolvimen-
to Regional, Rogério Marinho, e 
o prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
visitaram nesta quinta-feira (25) 
o canteiro de obras do saneamento 
integrado de bairros da Zona Nor-
te; a Praia de Ponta Negra, onde 
estão sendo executados serviços de 
enrocamento na orla; e o complexo 
de túneis de drenagem entre as 
zonas Sul e Oeste da capital poti-
guar. Todas são obras promovidas 
em parceria entre Governo Fede-
ral e Prefeitura do Natal. O secre-
tário municipal de Obras, Carlson 
Gomes, e técnicos da prefeitura 
também acompanharam a agenda.

A visita começou por Ponta 
Negra, praia que vai receber nos 
próximos meses serviços de enro-
camento por mais dois quilômetros 
(que se somarão aos dois que já es-
tão prontos), com um investimento 
de R$ 14 milhões. Depois dessa 
etapa, será realizada a chamada 
engorda da praia, no valor de R$ 
39 milhões. A obra vai ampliar a 
faixa de areia da praia para ba-
nhistas e garantir mais proteção à 
orla contra o avanço da maré.

“Nosso maior cartão-postal ga-
nhará uma nova vida útil com as 
obras estruturantes que faremos 
em parceria com a Prefeitura. Ao 
fi nal dos serviços, uma nova orla 
será observada e desfrutada pelos 
natalenses e os inúmeros turistas 
que recebemos. Ponta Negra terá, 
mais uma vez, o brilho que sempre 
mereceu. E, agora, com uma infra-
estrutura mais segura e atrativa”, 
ressaltou o ministro do Desenvol-
vimento Regional.

SANEAMENTO INTEGRADO
Depois de Ponta Negra, a co-

mitiva liderada pelo ministro e 
pelo prefeito Álvaro Dias se enca-
minhou para os bairros da Zona 
Norte, que recebem, desde 2018, 

as obras do saneamento integrado, 
compostas de serviços de pavimen-
tação e drenagem de mais de 300 
ruas. O projeto já está bem avan-
çado, com 85% de seu cronograma 
cumprido.

Trata-se de uma das obras 
mais importantes para a cidade 
de Natal. O saneamento integrado 
dos bairros da Zona Norte prosse-
gue neste segundo semestre e, até 
dezembro, a Prefeitura vai entre-
gar mais de 300 ruas drenadas e 
pavimentadas. A obra vai acabar, 
de vez, com os problemas de ala-
gamentos no Inverno e poeira na 
temporada de Verão.

Orçado em mais de R$ 130 
milhões, o projeto foi dividido em 
dois lotes. “No primeiro, foram 
drenadas e pavimentadas 22 ruas 
no Parque dos Coqueiros, 36 na 
Vila Paraíso e 27 no Loteamento 

José Sarney, bem como a lagoa de 
captação do Parque dos Coqueiros, 
que teve a sua capacidade amplia-
da. Nesta etapa, foram investidos 
R$ 27 milhões”, informou o prefei-
to Álvaro Dias.

O ministro do Desenvolvimen-
to Regional defi niu o saneamento 
integrado como “uma revolução na 
vida desses loteamentos”. “Uma 
ação da Prefeitura e do Governo 
Federal que mudará para sempre 
a realidade dos moradores con-
templados. Um projeto ousado, 
moderno e que está deixando a Zo-
na Norte com vigor novo”, explicou 
Rogério Marinho.

Outras comunidades benefi cia-
das pela parceria entre o Governo 
Federal e a gestão municipal com 
os serviços de saneamento integra-
do na Zona Norte foram os conjun-
tos Brasil Novo e Novo Horizonte. 
“Nesta etapa, a Prefeitura investiu 
R$ 44 milhões em drenagem e pa-
vimentação de 80 ruas”, afi rmou o 
secretário de Obras de Natal, Carl-
son Gomes.

Os serviços na segunda etapa 
de obras, que engloba os loteamen-
tos Nordelândia, Boa Esperança, 
Cidade Praia, Câmara Cascudo, 
Parque Industrial e Bom Jesus, ti-
veram início na metade do ano de 
2019 e continuam em ritmo acele-
rado de trabalho.

“Até o fi nal do ano, entregare-
mos mais uma grande quantidade 
de ruas drenadas e pavimentadas, 
e duas praças, uma quadra e uma 
escola no bairro de Lagoa Azul”, 
enfatizou o secretário de Obras de 
Natal.

SEXTA-FEIRA, 26.06.2020 Geral 3

Prefeito Álvaro Dias (dir.), ministro Rogério Marinho (centro) e deputado Benes Leocádio

Álvaro Dias e Rogério Marinho visitam 
obras e reforçam parcerias para Natal
Prefeito e ministro do Desenvolvimento Regional inspecionaram serviços que são executados por Governo Federal e Prefeitura. Foram 
visitadas as obras de saneamento na Zona Norte, de enrocamento na Praia de Ponta Negra e os túneis de drenagem da Arena das Dunas

Desenvolvimento

Alex Régis / Prefeitura do Natal

FIM DE A LAGAMENTOS
A visita da comitiva do 

prefeito e do ministro foi 
encerrada com uma caminhada 
no canteiro de obras do túnel de 
macrodrenagem da Zona Oeste, 
no Km 06. “A obra terá, ao seu 
fi nal, 4,7 quilômetros de túneis, 
ao custo de R$ 163 milhões (R$ 
143 milhões do Governo Federal 
e R$ 20 milhões da gestão 
municipal), e acabará com mais 
de 30 pontos de alagamento nas 
regiões Sul e Oeste da cidade”, 
informou o prefeito Álvaro Dias.

O complexo de serviços 
consiste na construção do túnel 
com 4,7 Km de extensão e a sua 
interligação do sistema com as 
lagoas de captação do Centro 
Administrativo, de São Conrado 
e do Km-06, que será o destino 
fi nal das águas escoadas pelo 
equipamento.

“É uma obra gigantesca, 
das maiores da infraestrutura 
regional dos últimos anos e que, 
muito felizmente, está ocorrendo 
aqui em Natal. Com isso, 
daremos maior qualidade de 
vida para inúmeros moradores 
contemplados das regiões Sul 
e Oeste da cidade. Fico muito 
feliz em poder contemplar 
essa magnitude e efi ciência da 
engenharia civil. E reafi rmo aqui 
o compromisso do Governo 
Federal com todas essas obras, 
ajudando fi nanceiramente o 
bom andamento desses projetos 
que mudarão a face de nossa 
cidade”, fi nalizou o ministro 
Rogério Marinho.

R$ 53 milhões

300

NÚMEROS

é o valor da obra de enrocamento e 
engorda da Praia de Ponta Negra

é o número de ruas benefi ciadas 
pelo saneamento integrado

STF formaliza escolha de
Luiz Fux para presidir a Corte

Justiça

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) formalizou nesta 
quinta-feira (25) a escolha do 
ministro Luiz Fux para ser o 
próximo presidente da Corte. 
Ele, que hoje é vice-presidente 
do STF, vai assumir o posto em 
10 de setembro, em substitui-
ção ao atual presidente, Dias 
Toffoli. A ministra Rosa Weber 
foi escolhida próxima vice-pre-
sidente. O mandato deles terá 

duração de dois anos.
A eleição, da qual partici-

param todos os 11 ministros 
do STF, seria em agosto, mas, 
segundo explicou Toffoli, foi 
antecipada em razão da pan-
demia do novo coronavírus. 
Com isso, foi formalizada uma 
tradição na Corte: o ministro 
mais antigo que ainda não 
ocupou o cargo é sempre o es-
colhido. É o caso de Fux.

O deputado federal Rafael 
Motta (PSB), coordenador da ban-
cada que representa o Rio Grande 
do Norte no Congresso Nacional, 
solicitou à Secretaria de Governo 
da Presidência da República que 
destrave o pagamento de emendas 
parlamentares que foram destina-
das pelos deputados e senadores 
potiguares para o combate ao novo 
coronavírus no Estado.

De acordo com Rafael, dos R$ 

65 milhões remanejados pela ban-
cada federal potiguar para ações de 
combate à Covid-19, R$ 39 milhões 
foram repassados pelo Governo Fe-
deral, ou seja, 60% do total. Falta 
a liberação de R$ 26 milhões, dos 
quais R$ 7,9 milhões já estão inclu-
sive empenhados. Isso representa 
40% do montante.

O coordenador da bancada do 
RN no Congresso argumentou que 
a solicitação de remanejamento 

das emendas parlamentares foi fei-
ta em 27 de março e que o Estado 
vive, neste momento, um momento 
delicado, com crescimento no nú-
mero de casos de coronavírus.

Nesta quinta-feira (25), o Rio 
Grande do Norte chegou a 22.599 
casos confi rmados do novo corona-
vírus, com 858 óbitos. Foram 44 
mortes e 755 casos confi rmados 
da doença em apenas 24 horas, de 
acordo com a Secretaria de Saúde.

Bancada federal cobra repasse
de R$ 26 milhões em emendas

Combate ao coronavírus
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Gustavo Negreiros é assumi-
damente polêmico. E tem orgulho 
disso. Suas opiniões contundentes 
– nada imparciais, como ele mesmo 
assume – já lhe renderam ameaças, 
críticas e muita repercussão, inclu-
sive nacional. As críticas, ele diz 
que recebe com tranquilidade, pois 
afi rma quer “quer sempre acertar”.

Editor do “Blog do Gustavo 
Negreiros” e, atualmente, comenta-
rista na Rádio 96 FM, o advogado 
e jornalista conta, nesta entrevis-
ta exclusiva ao Agora RN, o que o 
motivou a enveredar pela comuni-
cação. Ele nega representar uma 
“parcela ideológica” da sociedade, 
apesar de ser exaltado pela direi-
ta – que forma a maioria de seus 
leitores. Ser candidato está fora de 
cogitação, ele diz.

Ao Agora RN, ele fala, sem fugir 
a nenhum questionamento, sobre 
as consequências de adotar uma 
postura crítica em relação a entida-
des e personalidades expoentes do 
Estado – principalmente o governo 
Fátima Bezerra.

E nem mesmo a imprensa e 
seus colegas jornalistas escapam 
da crítica mordaz: “O jornalismo 
potiguar é afogado na inveja”.

Confi ra a entrevista na íntegra:

AGORA RN – De onde sur-
giu a ideia de editar um blog 
próprio e de ser comentarista 
de rádio e TV? O que veio pri-
meiro? O jornalista ou o advo-
gado?

GUSTAVO NEGREIROS – 
Fiz Direito porque não queria con-
tinuar no Jornalismo. Depois que 
comecei a advogar, surgiram opor-
tunidades no Jornalismo. Acabei 
aproveitando.

AGORA RN – Você virou 
voz atuante da direita potiguar 
e de oposição ao governo esta-
dual. Você é o porta-voz desta 
parcela mais conservadora da 
população?

GN – Não acho que represen-
to uma parcela ideológica. Porém, 
muita gente da direita gosta das 
minhas colocações, já que a grande 
maioria da imprensa é declarada-
mente de esquerda. Me considero 
um comentarista. Não sou isento, 
porque, caso fosse, perderia minha 
função. Para tudo, eu tenho lado.

AGORA – Você considera 
sua atuação jornalística como 
“imparcial”?

GN – De jeito nenhum! Sou 
completamente parcial. Não tenho 
ídolo ou bandido de estimação. 
Também não tenho a preocupação 
de agradar os leitores. Eu tenho o 

meu pensamento, que inclusive po-
de não ser o certo.

AGORA – Você já sofreu in-
timidação ou ameaças por cau-
sa de sua atuação no blog, no 
rádio ou na TV? Se sim, quais?

GN – Todos os dias. De ameaça 
de surra até secretária de Estado 
ligando para os veículos pedindo 
minha cabeça. Isso é combustível. 
Acho ótimo incomodar.

AGORA – Como vê a popula-
ridade das suas opiniões?

GN – Uns adoram, outros 
odeiam. O engraçado é que todos 
leem ou escutam. Isso é bom. As 
críticas, recebo com tranquilidade 
de quem quer sempre acertar.

AGORA – Você também é 
crítico da atuação da imprensa 
potiguar. Por quê?

GN – Em regra, o jornalista po-
tiguar gosta de se preocupar com 
o colega que faz sucesso. É muito 
fácil falar do sucesso do outro e não 
olhar para o próprio fracasso. Pre-
cisamos de empreendedores como 
o Agora RN, não de gente que fi ca 
preocupado com a produção alheia. 
O jornalismo potiguar é afogado 
na inveja.

AGORA – Com toda esta no-
toriedade, pensa em disputar 
um cargo eleitoral?

GN – Nunca! Gosto de ar con-
dicionado, fi nal de semana com a 
família, ir para restaurantes, ter 
liberdade, detesto solenidade. Pre-
fi ro fi car do outro lado, analisando 
o que os políticos fazem. É a minha 
função social.

AGORA – Você é um de-
fensor da fl exibilização do 
isolamento social. O RN tem 
condições de abrir a economia, 
mesmo com os atuais registros 

de mortes por Covid-19 e inter-
nações em UTI?

GN – O isolamento social não 
deu certo. Não temos vacina. O que 
existe é a necessidade de sobrevi-
ver, comer, pagar as contas. Então, 
temos que aprender a conviver com 
o vírus. Desemprego e fome matam 
muito mais.

AGORA – Seus críticos lem-
bram sua atuação no governo 
Robinson Faria, que deixou 
salários de servidores atra-
sados e está envolvido em es-
cândalos de corrupção. Parte 
das críticas que você faz para 
a gestão Fátima Bezerra não 
são de responsabilidade de 
Robinson Faria?

GN – Fui cargo comissionado 
nos governos Rosalba (Ciarlini) 
e Robinson. Trabalhei como as-
sessor, não pensava diferente 
do que penso hoje. A questão é 
muito simples: temos verdadei-
ras castas inquebráveis no RN. 
Enquanto um governador não 
enfrentar isso, viveremos em um 
estado falido, apenas para pagar 
folha de servidores. Em relação a 
corrupção, um governo é enorme. 
Tem várias repartições, setores, 
panelinhas, servidores e existem 
os órgãos de controles para fi sca-
lizar. Eles devem ou deveriam ser 
atuantes. Isso oxigena a demo-
cracia e o estado democrático de 
direito. Na primeira reunião da 
equipe de transição, Fátima dis-
se que, em um ano, os servidores 
estariam em dia e os fornecedores 
receberiam dentro dos prazos 
estabelecidos. Não fez nenhuma 
reforma, faltou coragem. A dívida 
é do Estado. Ela sabia quando foi 
eleita. Não existiu nenhuma novi-
dade até março, quando começou 
a pandemia. O governo Fátima já 
acabou. Só resta esperar o próxi-
mo governador.

Advogado e jornalista Gustavo Negreiros: “Jornalismo potiguar é afogado na inveja”

Gustavo Negreiros: “Não sou 
isento. Acho ótimo incomodar”
Em entrevista exclusiva ao Agora RN, advogado e jornalista fala sobre sua 
atuação profissional, relata que já recebeu ameaças e responde aos críticos

Entrevista

Cedida

O prefeito de Presidente Figueiredo (AM), Romeiro Mendonça, 
é um prodígio. Cassado no TRE e TSE, em razão de patifarias 
na campanha de 2016, tem o incrível “talento” de se manter 

impune. Em abril, obteve do ministro Luiz Felipe Salmão, do Tribu-
nal Superior Eleitoral, sua recondução ao cargo vinte dias depois de 
afastado. Alegou “pandemia”, apesar de o substituto estar apto à 
guerra contra o Covid. Além disso, a condenação por improbidade e 
corrupção foi endossada pelo TSE. 

O Ministério Público Eleitoral Apelou contra sua recondução 
em 27 de maio, na luta para afastar Romeiro Mendonça dos cofres 
públicos.Salomão tem retirado o processo da pauta. Se o TSE não 
julgar o caso na terça (30), isso pode garantir o prefeito ímprobo, no 
cargo, até o fi m.Ao reassumir, o prefeito condenado por improbi-
dade mandou fazer uma piscina de R$517 mil, em plena pandemia 
que tanto preocupa o ministro.O desatino do prefeito com a rica 
piscina fez o procurador Ruy Marcelo Mendonça requerer “ampla 
investigação” e a suspensão da obra.

TSE alega Covid-19 para 
manter prefeito que cassou

redacaoch@gmail.com

Cláudio
Humberto
Cláudio
Humberto

DECISÃO HISTÓRICA
O marco do saneamento 

vai modernizar o setor mais 
atrasado da infraestrutura. 
Investir em saneamento 
reduz doenças e, portanto, 
gastos em saúde pública. 
Sem contar os investimentos 
privados a caminho.

ELE NÃO É ASSIM
Viralizou o vídeo de 

Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, vice-presidente 
do Tribunal Superior do 
Trabalho, dizendo um 
palavrão. Mas ao contrário 
do que sugere o episódio, o 
ministro costuma ser delicado 
e atencioso.

PROTAGONISMO
Calou fundo a conversa 

do deputado André Ferreira 
(PE), líder do PSC, com 

o presidente Bolsonaro, 
durante café da manhã, 
esta semana. A expectativa 
é que o partido ganhe novo 
protagonismo no governo. 

SEM PRESSA, NEM CENSURA
O deputado JHC (PSB-

AL), líder da frente da 
Economia Digital, pediu o 
adiamento da votação para 
garantir um debate maior 
sobre a lei das fake news. 
Para ele, o projeto, como está, 
abre caminho para censura.

FONSECA DE VOLTA
Ex-ministro da Secretaria 

Geral da Presidência, no 
governo Michel Temer, 
Ronaldo Fonseca havia se 
afastado da política, mas 
agora decidiu retornar com 
a força de sua base eleitoral 
evangélica em Brasília.

O Distrito Federal é a unidade da federação com maior índice 
de denúncias de violações contra idosos, considerando o número de 
casos por habitantes. De acordo com o levantamento mais recente 
do Disque 100 (Disque Direitos Humanos), em 2019 foram 32,7 
denúncias de violações por 100 mil habitantes. No total, foram 989 
casos. Com quase 3 milhões dos 16,2 milhões de habitantes do centro-
oeste, o DF ocupa o primeiro lugar no ranking regional e o terceiro de 
todo o País.

VIOLAÇÕES COVARDES
Levantamento do 

Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos revela 
93,3 mil tipos de violações 
contra idosos em 2019, no 
País.

NEGLIGÊNCIA E ABUSO
No ano passado foram 

denunciados 38.542 casos de 

negligência, 18.573 de abuso 
fi nanceiro e econômico e 
122 de discriminação contra 
idosos.

CRITÉRIO TÉCNICO
O critério “por 100 mil 

habitantes” permite comparar 
diferentes localidades, 
independentemente do 
tamanho da população. 

DF lidera o ranking de 
violência contra idosos
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Em sessão ordinária virtual, 
a Câmara Municipal de Natal 
aprovou, nesta quinta-feira (25), 
em regime de urgência, o Projeto 
de Lei Complementar 08/2020 e o 
Projeto de Lei 190/20, ambos de 
autoria do Executivo Municipal, 
que reorganizam os níveis de 
gestão e a estrutura de cargos em 
comissão e funções gratifi cadas dos 
agentes de mobilidade urbana do 
município. Os projetos alteram a 
Lei Complementar nº 142/14 e a Lei 
6419/13.

As matérias receberam oito 
emendas e foram discutidas e 
elaboradas entre os servidores, 
vereadores e o Executivo, autor 
dos projetos. “O resultado é a 
instituição da carreira dos agentes 
de mobilidade com a unifi cação 
das atividades, distinguindo e 
fazendo jus às gratifi cações em 
virtude das atividades. Abre também 
a possibilidade de absorção de 
servidores cedidos à secretaria de 

mobilidade que perderiam direitos 
para se aposentar”, explicou o 
vereador Kleber Fernandes (PSDB), 
líder do Governo na Casa.

Além dos critérios para 
gratifi cações, a carreira desses 
servidores passará a ser dividida 
em três categorias, de acordo com 
nível de escolaridade e será criada a 
carteira funcional e o Departamento 

de Capacitação e Vistoria, de acordo 
com o nível do cargo. “Foram três 
anos discutindo esses projetos. 
São correções frutos de demandas 
dos servidores, alguns destes 
prestes a perder direitos por não 
se adequarem à leis já existentes 
e agora conseguimos garantir os 
direitos dessas categorias”, destacou 
a vereadora Nina Souza (PDT).

Os pedestres de Natal ganharam 
uma nova ferramenta para a 
proteção ao direito de ir e vir. A 
Câmara de Natal derrubou, durante 
sessão ordinária nesta semana, o 
veto do poder Executivo ao Projeto 
de Lei N° 148/2019, que cria o 
Estatuto do Pedestre na capital 
potiguar. A matéria, de autoria do 

vereador Maurício Gurgel (PV), segue 
para promulgação pela Câmara 
Municipal de Natal.

O Estatuto do Pedestre visa 
garantir o desenvolvimento de ações 
voltadas à melhoria da infraestrutura 
que dá suporte à mobilidade a pé da 
população, melhorias na acessibilidade 
e melhores condições das calçadas da 

cidade. A matéria também assegura os 
direitos do pedestre como segurança 
urbana nas vias, praças e corredores; 
manutenção de passeios públicos; 
calçadas limpas, bem conservadas, 
com piso antiderrapante, inclinação e 
largura previstas nas normas técnicas 
e leis específi cas e adequadas à 
circulação e mobilidade.

Câmara de Natal aprova reestruturação da
carreira dos agentes de mobilidade urbana

Câmara Municipal aprova Estatuto do Pedestre em Natal

Marcelo Barroso / CMN

MÉDICOS DO SAMU
A Comissão de Finanças 

e Fiscalização e a Comissão 
Especial de Fiscalização dos 
Atos do Poder Executivo de 
Enfrentamento à Pandemia 
causada pelo novo coronavírus 
(Covid-19) aprovaram durante 
seus encontros semanais um 
Projeto de Lei Complementar 
encaminhado pelo Executivo 
que estrutura a carreira 
médica com destaque para o 
estabelecimento de gratifi cação 

aos médicos que atuam no 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência). 

O vereador Franklin 
Capistrano (PSB) ressaltou 
a importância da iniciativa. 
“Trata-se de uma medida 
justa, que chega para 
valorizar esses profi ssionais 
empenhados numa luta 
árdua diuturnamente. Aliás, 
defendo que o benefício seja 
compartilhado com o conjunto 
das categorias da saúde”, disse.  

ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ 
PROVIDENCIAI

Os vereadores também 
aprovaram, em sessão 
ordinária virtual, o Projeto 
de Lei 203/2020, de autoria 

do vereador Paulinho Freire 
(PDT), presidente da Casa, 
reconhecendo a “Associação 
São José, Providenciai”, como 
entidade de utilidade pública 
municipal.

COMISSÃO DE JUSTIÇA
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de 

Natal mantém a agilidade na apreciação de projetos, mesmo com as 
atividades presenciais da Casa suspensas. Entre as matérias aprovadas 
esta semana, está a que obriga o município a monitorar a qualidade do 
ar. “É importante conhecer os tipos e a quantidade de poluentes que 
estão no ar que respiramos para que sejam criadas políticas públicas, de 
modo a melhorar a nossa qualidade de vida e evitar doenças”, destacou o 
autor do projeto, vereador Preto Aquino (PSD). Outro projeto aprovado é 
o que assegura o direito da meia entrada às mulheres, no dia 8 de março, 
em estabelecimentos de lazer, cultura e esportes, para homenageá-las 
no dia internacional dedicado a elas. Também foi aprovado o projeto 
que dispõe sobre Circo Itinerante e a Semana Municipal da Prevenção de 
Acidentes com Crianças e Adolescentes.

O Aeroporto Aluízio Alves, em 
São Gonçalo do Amarante, é palco 
de uma disputa judicial com po-
tencial para difi cultar os planos de 
concessão do Governo Federal.

Enquanto o Ministério da In-
fraestrutura busca interessados 
em assumir a administração do 
terminal, uma notifi cação extraju-
dicial tenta suspender seu funcio-
namento caso a União não resolva 
um velho problema: a indenização 
pela posse do terreno.

O aeroporto, que começou a ope-
rar antes do prazo previsto em con-
trato para aproveitar o movimento 
da Copa de 2014, foi construído em 

terras que não pertenciam nem 
à União nem ao Governo do Rio 
Grande do Norte. A administração 
estadual desapropriou 1.500 hecta-
res que pertenciam a cerca de 300 
proprietários. O preço fi xado à épo-
ca somava R$ 2 milhões, montante 
que ainda não foi quitado.

A empresa que assumiu o aero-
porto em 2014, a Inframérica, desis-
tiu do negócio e quer devolvê-lo ao 
Governo Federal. Além disso, pede 
uma indenização por supostos pre-
juízos. A concessionária alega ter 
investido mais de R$ 700 milhões 
sem o retorno esperado.

O Governo Federal aceitou o 

pedido e decidiu pela relicitação, 
para entregar o aeroporto a um no-
vo operador. Apesar de já estar pre-
parando a concessão, uma ofensiva 
jurídica dos desapropriados pode 
travar os planos da União. Isso por-
que mais de um terço do território é 
alvo de uma disputa judicial que se 
arrasta há mais de vinte anos.

Como o governo ainda não 
quitou a dívida e, portanto, não 
concluiu a desapropriação, em tese 
os antigos proprietários continuam 
de posse das terras, segundo argu-
mentam seus advogados.

Três defensores, Diógenes Li-
ma, Ezequias Neto e Marly Bahia, 

subscreveram uma notifi cação en-
viada no dia 5 de junho ao Minis-
tério da Infraestrutura, com cópias 
ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional, Governo do RN, Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), 
Inframérica e Infraero.

Na prática, o documento pode-
rá ser usado como prova de que as 
autoridades acionadas tomaram 
conhecimento da reclamação.

Até aqui, segundo a notifi cação, 
foram 25 recursos pedindo indeni-
zações, mas a União teria recorrido 
de todos. Pelos cálculos dos advoga-
dos, 4% do valor investido em São 
Gonçalo resolveriam os problemas. Saguão do Aeroporto Aluízio Alves

São Gonçalo: Antigos donos da área onde 
funciona o aeroporto cobram indenização
Foram desapropriados 1.500 hectares que pertenciam a cerca de 300 proprietários. Preço fixado à época somava R$ 2 milhões, 
montante que ainda não foi quitado, segundo notificação extrajudicial enviada ao governo, à Inframérica e ao Governo do RN

Desapropriação

José Aldenir / Agora RN / Arquivo
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Depois da tramitação acele-
rada no Senado, a proposta de 
emenda à Constituição do adia-
mento das eleições municipais 
entrou em marcha lenta na Câ-
mara dos Deputados, enquanto o 
presidente da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), tenta reunir o apoio de 
partidos de centro ao texto.

Pautada na quinta-feira pas-
sada (18) pelo presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
a PEC foi aprovada na terça-feira 
(23) pelos senadores em dois tur-
nos de votação.

Conforme o texto aprovado, o 
primeiro turno das eleições seria 
adiado de 4 de outubro para 15 
de novembro. O segundo turno do 
pleito passaria de 25 de outubro 
para 29 de novembro, onde houver.

Desde que a votação da pro-
posta no Senado foi anunciada, 
Maia, defensor do adiamento, co-
meçou a alertar que, na Câmara, 
a situação estava bem longe do 
consenso visto na Casa vizinha.

Bancadas de partidos como 
MDB, PP, PL, DEM, Republica-
nos e PSL estão rachadas sobre o 
adiamento. Somadas, as legendas 
têm 216 deputados —de um total 
de 513 da Casa.

Para passar na Câmara, a pro-
posta precisa ser aprovada pelo 
plenário em dois turnos e obter o 
apoio de pelo menos três quintos 
dos deputados (308 votos) em ca-
da votação.

A divisão é fruto da pressão de 
prefeitos e vereadores que buscam 
a reeleição. Presidente da Frente 
Nacional de Prefeitos, Jonas Do-
nizette (PSB), prefeito reeleito de 
Campinas (SP), reconhece haver 
um lobby para manter as datas 
atuais das eleições.

“Alguns prefeitos estão fazen-
do contato direto com deputados, 
mas isso não foi feito pela frente”, 
afirma. “Eu não conversei com o 
presidente do Senado nem com o 
da Câmara pedindo isso.”

Manter as datas, admite o 
presidente da FNP, favorece os 
atuais ocupantes do cargo. “O ad-
versário tem menos tempo, e, nes-
se momento em que a população 
está falando só de Covid-19, esva-
zia o debate de outros assuntos da 
cidade.”

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia diz que há resistência à proposta

Proposta para adiar eleições 
esbarra em resistência da Câmara
Maia tenta reunir apoio de partidos de centro, mas bancadas estão 
rachadas em meio à pressão de prefeitos que buscam a reeleição

Pleito

Luis Macedo / Câmara dos Deputados

A Procuradoria-Geral da 
República emitiu um parecer 
favorável à Netflix e ao grupo 
humorístico Porta dos Fun-
dos no caso do filme “Especial 
de Natal Porta dos Fundos: A 
Primeira Tentação de Cristo”, 
lançado no fim de 2019.

O especial chegou a ser 
retirado do ar, mas voltou 
graças a uma decisão judicial.

A ação foi originalmen-
te movida pela Associação 
Centro Dom Bosco de Fé e 
Cultura. De acordo com a en-
tidade, na produção, “Jesus é 
retratado como um homosse-
xual pueril”. Segundo a ação, 
o filme do grupo Porta dos 
Fundos viola a liberdade reli-
giosa e a dignidade da pessoa 
humana.

De acordo com parecer da 
PGR, a proibição da exibição 
do filme tem o caráter de cen-
sura prévia do Estado, o que 
é proibido pela Constituição.

PGR dá aval a 
especial na Netflix

Porta dos Fundos

A Comissão de Defesa dos 
Direitos Humanos, Proteção das 
Mulheres, dos Idosos, Trabalho e 
Minorias da Câmara Municipal 
de Natal realizou nesta quinta-
-feira (25) mais uma reunião por 
webconferência. Na ocasião, o co-
legiado deu parecer favorável, por 
unanimidade, a dois projetos enca-
minhados pelo Executivo referen-
tes aos servidores da Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana 
(STTU). O encontro virtual contou 
com as presenças das vereadoras 
Eleika Bezerra (PSL), Ana Paula 
(PL) e Divaneide Basílio (PT), que 
é a presidente da Comissão.

Foi aprovado, com emendas 
parlamentares, um texto que es-
tabelece alteração na Lei 6.419 
de 20 de novembro de 2013, que 
fala sobre a unificação das pro-
fissões dos agentes de trânsito e 
fiscais de transporte, sendo criada 
a categoria dos Agentes de Mobi-
lidade Urbana da STTU, além de 
assegurar os direitos adquiridos 

dos servidores ativos e inativos e 
estabelece as competências destes 
servidores.

Na sequência, as vereadoras 
apreciaram e acataram matéria 
que promove nova estrutura de 
cargos, proventos e comissão por 
função gratificada para os traba-
lhadores empenhados no setor de 
trânsito da capital potiguar. Com 
isso, ficam estabelecidas quatro 
modalidades de gratificações por 
desempenho.

“Tratam-se de duas reivindi-
cações da categoria que chegam 
para resolver o problema da ins-
tabilidade que estes funcionários 
enfrentam, haja vista que alguns 
chegaram no segmento vindos de 
secretarias desativadas ao longo 
dos anos pelas gestões munici-
pais, ocorrendo desvio de função, 
pois não foi criada uma carreira. 
Portanto, as propostas preen-
chem esta lacuna”, concluiu a 
vereadora Ana Paula, relatora 
dos projetos.

Comissão aprova projetos que 
beneficiam servidores da STTU

Câmara de Natal

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com o 
prazo de validade de 01/11/2020, a Licença de Instalação 2015-093438/TEC/LI-0105 referente 
ao Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Zona Norte de Natal e o seu respectivo emissário, 
no Estado do Rio Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 615.486/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que estará 
realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020, tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE EPIS 
– EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E MATERIAIS PARA PROTEÇÃO GERAL, 
DESTINADOS AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) NO 
TOCANTE DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NESTA PREFEITURA MUNICIPAL E ÓRGÃOS 
VINCULADOS. LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso 
Identificado no link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: 26 DE JUNHO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 
02 DE JULHO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 02 DE JULHO DE 2020 ÀS 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se 
disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino 
dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de 
segunda a sexta-feira, como também nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou 
pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 25 de junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 075/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
13/07/2020 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO COM REVITALIZAÇÃO DO SEU 
ENTORNO E INSTALAÇÃO DE UMA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. Encontra-se no site, 
http://www.altodorodrigues.rn.gov.br, o edital na integra.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac - Presidente da CPL

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas da 
DATANORTE, em sua sede social, na praça Augusto Severo, 264/266, Ribeira, 
nesta capital, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, de 15 de 
dezembro de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019.

Natal (RN), 25 de junho de 2020.
A DIRETORIA

DATANORTE – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RN
CNPJ. Nº 08.314.874/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ERRATA – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020

No Termo de Homologação Licitação Eletrônico Nº 009/2020, publicado no Jornal de Grande Circulação 
(AGORARN) no dia 25/06/2020, página 11.
ONDE SE LÊ:
“Jardim do Seridó/RN, 23 de junho de 2020.”
LEIA-SE:
“Jardim do Seridó/RN, 24 de junho de 2020.”

Jardim do Seridó/RN, 25 de Junho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro Municipal

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 
 
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, inscrito sob o CNPJ no. 06.626.253/0997-78, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Farmácia, localizada na Rua da Independência, nº 
1284, Centro, Pau dos Ferros - RN.  

Empreendimentos Pague Menos S/A 
Requerente 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A, inscrito sob o CNPJ no. 06.626.253/1056-89, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO para atividade de Farmácia, localizada na Rua Prefeito Inácio Henrique, 
nº 21, Centro, São José do Mipibu - RN.

Empreendimentos Pague Menos S/A 
Requerente
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS – ME, inscrito sob o CNPJ no. 22.729.899/0003-82, torna público que 
RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO 
- LO com validade até 23/06/2026, em favor da atividade de Criação e Abate de Frango, localizada na Rua Marinho 
Dantas, 122, Belo Horizonte, Mossoró-RN.

JOSINALDO MAIA REBOUÇAS 
Representante Legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FLOR E OLIVEIRA LTDA, CNPJ 12.689.295/0005-68, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a RLO para a Renovação 
de Licença de Operação para Posto de Combustíveis, localizada na R Genezio Tomaz, 1220 – Centro – Lagoa 
Salgada/RN.

Wellberson F de Oliveira
Sócio

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

M. DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO, CNPJ 03.813.918/0001-48, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma 
Fábrica de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção, localizada na RUA FRANCISCO DANTAS 
DE MEDEIROS, N° 05 CASTELO BRANCO, CAICO, CEP: 59.300.000

Maria das Graças Pereira Ribeiro 
Proprietária

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VASCONCELOS E SANTOS LTDA, CNPJ: 14.957.859/0001-06, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO para a atividade 
Abatedouro de Frangos, localizada na Avenida Integração, 242 – Santa Delmira, Mossoró/RN.

ALEXSANDRO VASCONCELOS VALENTIM
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO 
 

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 09.305.229/0003-70, torna público 
que RECEBEU do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO, com validade até 23/06/2022, em favor da atividade de ATACADO E 
VAREJO DE PRODUTOS EM GERAL (SUPERMERCADO), localizada na Doutor Luiz Carlos, nº 3434, Novo 
Horizonte, Assú-RN.  

Pablo Marcel de Souza Oliveira 
 Requerente 

 

O Sindicato dos Trabalhadores 
e Transportadores Rodoviários do 
Rio Grande do Norte (Sintro) anun-
ciou nesta quinta-feira (25) uma 
suspensão da greve da categoria 
para tentar uma negociação com o 
Sindicato das Empresas de Trans-
portes Urbanos de Passageiros de 
Natal (Seturn) e com a prefeitura 
de capital potiguar.

“Não acabamos a greve, vamos 
dar uma trégua para tentar nego-
ciação. Caso não haja conversa, a 
greve continua. Amanhã [sexta-fei-
ra] a frota que sai é a da pandemia”, 
disse Rubens Pereira, representan-
te do Sintro.

Durante a pandemia do novo 
coronavírus, foi determinado que 
43,27% (254 veículos) da frota seja 
mantida em circulação -- o que não 
foi cumprido em algumas situações 
nos últimos dias.

Nesta quinta (25), por exemplo, 
o Sindicato das Empresas de Trans-
porte Urbano de Natal (Seturn) 
afirmou que o sistema de trans-
porte público na capital potiguar 
estava com apenas 22% da frota em 
circulação, ou seja, 128 ônibus.

“O Sintro não está mantendo o 
distanciamento de 500m das gara-
gens das empresas e continua com 
representantes fazendo manifesta-
ções na porta dos terminais e im-
pedindo a saída dos ônibus. Além 
disso, estão descumprindo a frota 
de greve determinada pela STTU”, 
esclareceu Nilson Queiroga.

A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana de Natal (STTU) determinou 
que 43,27% da frota seja mantida 
durante a greve, o que corresponde 
a um total de 254 ônibus que deve-
riam estar em circulação. 

“Esses 128 ônibus estão aquém 
dos 43% determinados pela STTU. 
Com isso, o atendimento para a 
população ainda é muito precário. 

Esperamos que o Sintro cumpra 
com as determinações para não pe-
nalizar ainda mais os natalenses”, 
disse o consultor do Seturn.

Desde que começou, na última 
segunda-feira (22), a greve dos 
rodoviários tem provocado uma 
queda de braço entre o Sintro e a 
Prefeitura do Natal, que pediu a 
ilegalidade da paralisação nesta 
quarta-feira (24). A Prefeitura ale-
ga que o Sintro não cumpre a de-
terminação de manter o patamar 
mínimo (de 43,27%) da frota em 
funcionamento.

Em caso de descumprimento, a 
multa diária é de R$ 300 mil, com 
responsabilidade do Sintro e do Se-
turn. 

A ação foi motivada pelas de-
núncias de que os ônibus estariam 
sendo impedidos de deixar as gara-
gens. 

O Sintro negou a acusação. O 
Sindicato estaria em frente às ga-
ragens para incentivar a adesão à 
greve, mas sem impedir os trans-
portes de deixarem os terminais, 
segundo informações próprias.

Na terça-feira (23), a juíza 
Lilian Matos Pessoa da Cunha 
Lima expediu uma liminar, onde 
determina que representantes do 
Sindicato dos Transportes Rodovi-
ários do Estado “se abstenham de 
impedir a circulação” de uma das 
empresas de transporte público da 
capital.

MEDIDAS
As medidas para tentar dimi-

nuir os transtornos da greve vão 
desde a definição de subsídios para 
as empresas de ônibus a autoriza-
ção para que permissionários do 
transporte opcional da capital pos-
sam operar. Na segunda, quando 
a greve foi deflagrada, a Secretaria 
de Mobilidade Urbana de Natal 
(STTU), autorizou veículos do 
transporte opcional a realizarem 
o mesmo itinerário das linhas de 
ônibus.

Na terça, o Governo do Estado 
anunciou uma redução de 50% sob 
a base de cálculo do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Servi-
ços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) do diesel e biodiesel adqui-
ridos por empresas de transporte 
coletivo urbano, intermunicipal e 
alternativo no estado.

Ainda na terça, a Prefeitura 
de Natal juntou-se ao ao Governo 
Estadual para selar um acordo de 
redução dos tributos incidentes so-
bre o transporte público na cidade. 
Além dos 50% de taxação de ICMS 
sobre os combustíveis, anunciado 
anteriormente pelo Governo, a Pre-
feitura optou por reduzir em 50% a 
cobrança sobre ISS.

GREVE
A greve dos rodoviários de Na-

tal começou na última segunda-fei-
ra, após sucessivas tentativas de 
diálogo entre a categoria, o prefeito 
Álvaro Dias e as empresas do se-
tor. Dentre as reivindicações, está 
a manutenção de benefícios como 
vale-alimentação e plano de saúde, 
além do cumprimentos das medi-
das de reintegração de funcionários 
demitidos pelas empresas.

Com retomada dos serviços, Natal contará com a frota definida para a pandemia do novo coronavírus de 43,27% (254 veículos)

Rodiviários suspendem a greve e 
ônibus voltam circular em Natal
Trabalhadores do transporte público propuseram “trégua momentânea” 
para garantir canal de diálogo com as empresas de ônibus da capital

Retomada

José Aldenir/AgoraRN

Bolsonaro anuncia prorrogação 
para o auxílio emergencial 

Três parcelas

Ao lado do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, o presi-
dente Jair Bolsonaro anunciou 
nesta quinta-feira (25) que o 
governo irá prorrogar o paga-
mento do auxílio emergencial 
por mais três parcelas. Ele disse 
que “devem” ser valores decres-
centes, de R$ 500, R$ 400 e R$ 
300, totalizando R$ 1.200.

Em seguida, Guedes prati-
camente confirmou a prorroga-
ção do auxílio nesses termos. 
“Tivemos três meses de R$ 600. 
Vamos ter mais três meses 
descendo. R$ 500, R$ 400 e R$ 
300”, disse afirmou Guedes.

Hoje, o benefício pago a tra-
balhadores informais é de R$ 
600. Inicialmente, o programa 
tinha previsão de durar três 
meses. De acordo com um inter-
locutor do ministro da Econo-
mia, a extensão teria um custo 

de aproximadamente R$ 100 
bilhões. Cada pagamento de R$ 
600 custa aos cofres públicos R$ 
51 bilhões.

A prorrogação do auxílio 
emergencial com novos valores 
agora depende de aprovação no 
Congresso. 

Extensão custará R$ 100 bilhões

José Aldenir/AgoraRN

Não acabamos a greve, 
vamos dar uma trégua para 
tentar negociação. Caso 
não haja conversa, a greve 
continua”

Rubens Pereira 
Representante do Sintro

“
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Manchas de óleo voltaram a 
aparecer no litoral Sul do Rio Gran-
de do Norte. O Comando Unificado 
de Incidentes do Rio Grande do 
Norte informou nesta quinta-feira 
(25) que fragmentos foram encon-
trados na Praia de Tabatinga, em 
Nísia Floresta, na Região Metropo-
litana de Natal. O material foi re-
colhido para análise no Instituto de 
Estudos do Mar Almirante Paulo 
Moreira, no Rio de Janeiro.

A descoberta das manchas 
aconteceu na última quarta-feira 
(24). A equipe de Inspeção Naval 
da Marinha do Brasil esteve no 
local e fez a limpeza da área atin-
gida, assim como fez a coleta do 
material.

O Instituto de Desenvolvimen-
to Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema), que também participou 
da inspeção feita na região atingi-
da, avalia que não há como indicar 
relação entre os fragmentos encon-
trados na Praia de Tabatinga com 
o material encontrado no litoral 
potiguar em 2019. À época, man-
chas e fragmentos de óleo foam 
encontrados em praias de todos dos 
estados do Nordeste.

“Embora o reaparecimento de 
óleo seja esperado após o derra-
mamento ocorrido na Costa Bra-
sileira, no segundo semestre de 
2019, não há como indicar relação 

dos fragmentos encontrados em 
Tabatinga até os resultados das 
análises”, informou o Idema, em 
nota oficial.

Segundo o professor da UERN 
e coordenador do Projeto Cetáceos 
Costa Branca, Flávio Lima Silva, o 
reaparecimento de pelotas de óleo 
é previsto em eventos como o que 
ocorreu em 2019. “Parte do óleo po-
de ter sido depositada no fundo do 
mar ou na praia e reaparecer me-
ses após, em função das condições 
meteorológicas e oceanográficas, 
como direção e velocidade dos ven-
tos e das correntes marítimas no 
atual período. Entretanto, somente 
análises laboratoriais podem con-
firmar a relação com o derrama-
mento de 2019”, explica.

O Comando Unificado esclare-
ce, ainda, que mantém o monito-
ramento, de forma rotineira, das 
praias do litoral potiguar. A equi-
pe do Idema vistoriou na manhã 
dessa quinta feira (25). E também 
foi comunicado à Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil de Ní-
sia Floresta a ação de limpeza, e a 
mesma recolheu o material, condu-
zido para a estação de transbordo 
do município.

O Comando Unificado de Inci-
dentes é composto por representan-
tes do Governo do RN (por meio do 
Idema, Defesa Civil, Projeto Cetáce-

os da Costa Branca/UERN, SESAP, 
SEMARH, SAPE), organizações da 
sociedade civil (Comitê de Bacias Hi-
drográficas, ONG Oceânica), MPF, 
MPE, IBAMA, Marinha, UFRN, 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Urbanismo de Tibau do Sul 
e Secretaria Municipal de Meio Am-
biente de Maxaranguape.

Caso a população aviste óleo 
nas praias, o Comando Unificado 
solicita que a comunicação seja fei-
ta, com urgência, através do disque 
185 (Marinha do Brasil) ou com 
Defesa Civil Estadual - 3232-5155 
/ 190.

OUTROS APARECIMENTOS
Manchas de óleo voltaram a 

aparecer nas praias de Alagoas e 
Pernambuco no último final de se-
mana. Além do material poluente, 
fardos de borracha também surgi-
ram hoje em Maceió.

Segundo a Marinha, fragmen-
tos de óleo apareceram em Alago-
as nas praias de Lagoa do Pau, 
no município de Coruripe, e da 
Lagoa Azeda, em Jequiá da Praia. 
Também há relatos de manchas 
de óleo em Japaratinga.

Em Pernambuco, foram iden-
tificadas manchas de óleo nas 

praias do Cupe e de Muro Alto, 
em Porto de Galinhas, em Ipojuca 
e em Tamandaré. O material foi 
encontrado no primeiro dia que 
as praias do estado foram abertas 
após a pandemia do novo corona-
vírus.

MEMÓRIA
Até 20 de março, quando as 

ações emergenciais conduzidas 
pelo Ibama, pela Marinha e pela 
Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) foram desmobilizadas, 130 
cidades de 11 estados foram afe-
tadas por manchas e fragmentos 
de óleo. Toneladas de resíduos 
contaminados foram recolhidas 
de praias.

A origem da substância e as 
causas do desastre ambiental 
que, em agosto, completará um 
ano, continuam sob investigação 
da Marinha e da Polícia Federal 
(PF). Além disso, em novembro, a 
Câmara dos Deputados instaurou 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para acompanhar 
a questão. A última reunião do co-
legiado ocorreu em março.

Os primeiros registros foram 
em 30 de agosto, na Paraíba. No 
litoral do Rio Grande do Norte, a 
primeira confirmação foi no dia 7 
de setembro.

Novos  fragmentos foram encontrados na Praia de Tabatinga, em Nísia Floresta

Manchas de óleo voltam a aparecer em 
praia do litoral do Rio Grande do Norte
Após registros de poluição nas praias de todo o Nordeste no último trimestre de 2019, novas ocorrências foram diagnoticadas 
em Pernambuco e Alagoas; especialistas não sabem se novas manchas têm relação com o que aconteceu no ano passado 

Mistério

Idema

Empregando cerca de 10 mil 
colaboradores em várias cidades 
brasileiras, a empresa potiguar 
Interfort  Segurança  se consolida 
como a maior companhia de se-
gurança bancária  do Nordeste. A 
marca vai passar a atuar a partir 
do próximo dia 4 de julho na re-
gião Sudeste, atendendo agências 
da Caixa em Sorocaba, Jundiaí 
Campinas e em  São Paulo. 

Em tempos de Coronavírus, o 
grupo fez investimentos maciços  
em tecnologia e também se tornou 
referência em ‘segurança sanitária’. 
“Hoje já temos 100% das agências 
da Caixa no Rio Grande do Norte 
e  em Pernambuco, além de 80% 
na Bahia, onde selecionamos cerca 

de mil funcionários”, comemora o 
empresário norte-rio-grandense, 
Edmilson Pereira de Assis, dire-
tor-presidente do grupo Interfort.

Além de agências bancárias, a 
Interfort mantém em sua carteira 
de clientes de porte nacional, como 
a Siemmens Gamesa, Constru-
cap, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, entre outras 
universidades e empresas. 

O grupo, que recentemente 
desenvolveu junto as agências da 
CEF a missão de ordenar e disci-
plinar as longas filas de pessoas 
que se formavam nessas institui-
ções por conta do pagamento dos 
benefícios do governo federal. A 
empresa também é pioneira em 

oferecer aos seus clientes a tec-
nologia de ponta de um sistema 
de escaneamento facial, que per-
mite identificar a contaminação 
pelo Coronavírus. Essa tecnolo-
gia foi implantada pela Interfort 
na “Casas Pernambucanas”, um 
dos maiores grupos varejistas do 
Brasil, com mais de 150 lojas das 
regiões Sul e Sudeste. “Temos in-
vestido muito em tecnologia. Esse 
sistema, através de uma câmara 
inteligente, com reconhecimento 
facial e medição de temperatura, 
permite aos nossos clientes identi-
ficar eventuais portadores do Co-
ronavírus que posteriormente são 
encaminhados para tratamento”, 
explica Edmilson Pereira. Edmilson Pereira de Assis, diretor-presidente do grupo potiguar Interfort

Grupo Interfort amplia negócios 
ao investir em segurança sanitária

Atuação

Reprodução
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MPRN pede 
que escolas 
não apliquem 
provas

Particulares

O Ministério Público 
do Rio Grande do Norte 
(MPRN), por meio das Promo-
torias de Justiça da Defesa do 
Consumidor e da Educação de 
Natal, emitiu uma recomen-
dação conjunta para que as 
instituições da rede de ensino 
privado da capital potiguar se 
abstenham de realizar avalia-
ções de aprendizagem duran-
te o período de suspensão de 
aulas presenciais por causa 
da pandemia de Covid-19. 

A recomendação será pu-
blicada na edição desta sexta-
-feira (26) do Diário Oficial do 
Estado (DOE). 

Segundo o texto da reco-
mendação, os estabelecimen-
tos de ensino não devem rea-
lizar qualquer tipo de aferição 
para estabelecer notas, seja 
pela aplicação de provas ou 
de avaliação de trabalhos e 
similares. 

De acordo com os promoto-
res, a medida está determina-
da na Instrução Normativa n° 
001/2020, publicada em 5 de 
abril de 2020 pelo Conselho 
Estadual de Educação (CEE) 
e da Secretaria de Estado da 
Educação e da Cultura (SE-
EC). 

A instrução normativa da 
da Secretaria de Educação, 
inclusive, indica que que “a 
avaliação da aprendizagem, 
para a aferição de notas, se-
rá feita presencialmente, no 
retorno à normalidade esco-
lar, antecedida de período de 
revisão dos conteúdos e das 
atividades realizadas”.

Para emitir a recomen-
dação conjunta o Ministério 
Público Estadual levou em 
consideração reclamações re-
cebidas pelas Promotorias de 
Defesa da Educação e Defesa 
do Consumidor relatando, 
dentre outros aspectos, a re-
alização de atividades ava-
liativas durante o isolamento 
social por conta da pandemia 
em que está ocorrendo a sus-
pensão das aulas presenciais. 

Ainda de acordo com o 
Ministério Público, foram ins-
taurados procedimentos pelas 
duas unidade ministeriais.

A recomendação incluiu 
ainda a notificação do Sindi-
cato das Empresas Particu-
lares de Ensino do Estado do 
Rio Grande do Norte para que 
orientem a todos os  sindicali-
zados e filiados da entidade a 
fim de que cumpram as pres-
crições contidas no documen-
to ministerial.

Os números referentes à pan-
demia do novo coronovírus no 
Rio Grande do Norte continuam 
crescendo. De acordo com a atua-
lização da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap), divulgada 
nesta quinta-feira (25), são 858 
mortes, sendo que 64 foram regis-
tradas nas últimas 24 horas. Há 
144 óbitos em investigação.

Ainda segundo a Sesap, o 
estado tem 22.599 casos confir-
mados de Covid-19, 30.635 casos 
suspeitos e 35.265 descartados. 
O número de internações está em 
750. Deste total, 376 pacientes 
estão em leitos críticos. "Estamos 
sim, no pico da pandemia", disse 
a subcoordenadora de Vigilância 
Epidemiológica do RN, Alessandra 
Lucchessi. 

Ela divulgou também os dados 
sobre realização de testes rápidos. 
Segundo ela, foram adquiridos 
88.440 testes para o estado. "O que 
nós esperamos é que o número de 
casos e mortes continue alto, mas 
não crescente de forma exponen-
cial, e depois a curva comece a 
cair", explicou Alessandra Lucche-
si.

Todos os municípios do RN 
receberam o material para coleta, 
que ainda conta com um estoque 

de 28.994 unidades. De acordo 
com o boletim da Sesap, 57.653 
testes de coronavírus foram feitos 
no estado, sendo 27.490 RT-PCR e 
30.163 testes rápidos.

As taxas de isolamento social e 
de transmissibilidade da Covid-19 
estão em 39,8% 3 0,76% respec-
tivamente. Alessandra Lucchesi 

frisou que é importante manter 
o índice de transmissibilidade no 
valor em que ele se encontra atual-
mente, por pelo menos, 7 a 10 dias.

A Sesap também informou 
sobre a fila de espera por regula-
ção. São 84 pessoas que aguardam 
leitos críticos, além de 37 à espera 
de leitos clínicos. Outras 25 aguar-

dam transporte sanitário.
Em relação à ocupação de lei-

tos, o estado tem 656 pacientes 
internados pela Covid-19: 380 es-
tão na rede pública e 276 na rede 
privada. Os leitos de UTI da rede 
pública estão 100% ocupados, se-
gundo o boletim, e 88% na rede 
privada.

 O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou nesta quinta-feira (25) 
por meio de uma rede social a no-
meação do professor Carlos Alberto 
Decotelli da Silva para o cargo de 
ministro da Educação.

Ele sucederá Abraham Wein-
traub, que, após 14 meses, anun-
ciou demissão na semana passada 
para assumir um posto de diretor 
representante do Brasil no Banco 
Mundial, em Washington (EUA).

Decotelli será o primeiro mi-
nistro negro e o terceiro ministro 
da Educação do governo Bolso-
naro. Ele é um dos pioneiros da 
educação executiva em finanças 
no Brasil. 

Oficial da reserva da Marinha, 
ele atuou como professor da Escola 
de Guerra Naval, no Centro de Jo-
gos de Guerra, e presidiu o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) entre fevereiro e 

agosto do ano passado. 
O novo ministro da Educação 

é professor de Finanças Nacionais 
e Internacionais, Análise de In-
vestimentos, Mercado de Capitais 
e Derivativos. Já deu aulas na 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
IBMEC, Febraban e Fundação 
Dom Cabral.

Carlos Alberto Decotelli da 
Silva possui experiência executiva 
de finanças em Bancos e Correto-
ras de Câmbio, Titulos e Valores 
Mobiliários. Em parceria com a 
FGV-IDE Management, ele criou 
o Curso Gestão Financeira Cor-
porativa no New York Institute of 
Finance. É sócio administrador da 
Copas Treinamento e Consultoria. 
Doutor em Administração pela 
Universidade Nacional de Rosário, 
mestre e MBA pela FGV e bacharel 
em Economia pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro.

Rio Grande do Norte registrou um total de novas 64 mortes nesta quinta-feira, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde

Carlos Alberto Decotelli é escolhido como o novo ministro da Educação

Secretaria Estadual de Saúde avalia que o 
RN alcançou pico epidêmico da Covid-19

Bolsonaro escolhe Carlos Alberto Decotelli 
para assumir o Ministério da Educação

Subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica do Estado, Alessandra Lucchessi, afirmou que o RN 
ainda seguirá com números altos relacionados com a infecção do coronavírus pelos próximos dias

Atualização

Mudança

AFP

Reprodução
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Durante o período de isolamento, atendimentos odontológicos devem ser restritos a casos 
emergenciais. Veja dicas de limpeza dos dentes, das gengiva e língua para aumentar a saúde bucal

Em 31 de março, o Conselho 
Federal de Odontologia (CFO) 
publicou orientações sobre como 
os serviços odontológicos devem 
acontecer durante a pandemia 
da covid-19. O documento traz 
formas de reduzir a contaminação 
pelo vírus em consultórios, além 
de protocolos de higiene bucal que 
devem ser adotados com pacientes 
internados em Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI), incluindo 
alertas de procedimentos que po-
dem aumentar o risco de morte e 
disseminação do vírus. 

Conforme orientações do 
Conselho Federal de Medicina, o 
ideal é não precisar ir ao dentista 
durante o período da pandemia. 
E algumas dicas de limpeza dos 
dentes, das gengiva e da língua 
são necessárias para aumentar a 
saúde bucal.

Devo ir ao dentista duran-
te o surto da COVID-19?

Não, apenas vá ao dentista se 
for uma emergência. Buscando 
dicas de cuidados odontológicos 
relacionados ao coronavírus? Você 
pode ligar para o seu dentista para 
que ele o ajude a avaliar se a sua 
doença dentária se enquadra nas 
categorias de urgência ou emer-
gência. Mesmo se o consultório do 
seu dentista estiver fechado, pode 
haver um número de emergência 
ou instruções de contato disponí-
veis na mensagem do correio de 
voz. 

Uma boa higiene bucal po-
de prevenir a COVID-19?

Embora ainda estejamos 
aprendendo mais sobre a CO-
VID-19 e sua propagação, atu-
almente não há evidências indi-
cando que a COVID-19 possa ser 
prevenido com uma boa higiene 
bucal. No entanto, sabemos que 
ter uma boa higiene bucal pode 
reduzir doenças dentárias como 

cáries e periodontite, e que manter 
uma boa saúde bucal tem um im-
pacto positivo na sua saúde como 
um todo. É importante observar 
que vírus respiratórios, como o 
que causa a Covid-19, se iniciam e 
se espalham na cavidade nasal, na 
cavidade oral e na garganta. Tocar 
os olhos também pode ser uma 
fonte de transmissão. Praticar 
uma boa higiene bucal não afetará 
a transmissão para esses locais. 

TROQUE A ESCOVA DENTAL
A troca periódica da escova 

dental deve ocorrer sempre que o 
indivíduo estiver se recuperando 
de alguma infecção. A medida é 
para evitar risco de recontamina-
ção, além da importância do uso 
de fi o dental e enxaguante bucal. 
Esses hábitos de higiene bucal de-
vem ser adquiridos por toda vida, 
não somente no período do novo 
coronavírus, visto que as pessoas 
podem ser infectadas por outro 

vírus a qualquer tempo. Nesse 
contexto, também é fundamental 
cuidar da higienização das esco-
vas de dente e dos higienizadores 
de língua, mantendo-os imersos 
em solução desinfetante, à base de 
água ou enxaguante bucal, para 
evitar a reinfecção após cada uso

CUIDADOS EXTRAS
Especialista apontam que a 

população tomar cuidados extras 
para evitar contaminações. Isso deve 

ser buscado principalmente por 
pessoas que estão no grupo de risco 
da covid-19. A prevenção de doenças 

periodontais é necessária para não 
piorarem quadros respiratórios ou 
gerarem sangramentos excessivos, 
algo que pode acometer pacientes 
diabéticos, por exemplo. Antes de 

realizar a higiene bucal, é importante 
sempre lavar as mãos até a metade do 
pulso e entre os dedos, por no mínimo 

20 segundos. Não custa frisar: lavar 
frequentemente as mãos é uma das 

principais medidas para conter o vírus.

Covid-19Covid-19Covid-19
HIGIENE BUCAL HIGIENE BUCAL HIGIENE BUCAL 
DURANTE A PANDEMIADURANTE A PANDEMIADURANTE A PANDEMIA

Ações podem ser adotadas para 
melhorar a higiene bucal:

>>higienizar a escova de dentes 
com peróxido de hidrogênio a 0,5% 

(para obtê-lo, misture 150 ml de 
água destilada com 30 ml de água 

oxigenada), deixando-a mergulhada 
por 10 minutos;

>>não deixar as escovas próximas 
umas das outras, guardando-as na 

posição vertical e com as cerdas para 
cima;

>>evitar roer unhas, pois prejudica 
os dentes e pode ser a porta de 

entrada do vírus;
>>evitar o compartilhamento de 

alimentos e utensílios, como pratos, 
copos e talheres;

>>lavar as mãos com água e sabão 
antes de escovar os dentes ou de usar 

fi o dental;
>>não compartilhar escovas de 

dentes;
>>manter uma rotina de 

hidratação, que é boa para o corpo e 
para a saúde bucal;

>>evitar a troca de beijos;
>>escovar os dentes com 

regularidade;
>>trocar a escova de dentes com 

frequência (entre três e quatro meses)



PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ALINE L DE ARAÚJO SILVA EIRELI  inscrito sobre CNPJ 34.395.351/0001-60  torna público que requer do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da 
Licença de Operação para um comercio varejista de combustíveis com capacidade total de armazenamento de 
45.000L , localizado na Avenida DR Silvio Bezerra de Melo 241 – Centro – Currais Novos - RN

ALINE LOUISE DE ARAUJO SILVA
Sócio Proprietário.

Concessão de Licença de Instalação (LI)

AUTO POSTO CENTRAL MINEIRO LTDA CNPJ/MF 34.086.384/0001-29: com sede à Av. Paulo Raimundo 
Câmara, Nº01, Bairro Centro, Frutuoso Gomes/RN torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença de instalação para a atividade de posto 
de combustível.

Leandro Jadson Holanda da Silva
Diretor Técnico

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 23/06/2024, para 
extração mineral de Feldspato em uma área de 7,49 hectares, na localidade Fazenda São Gonçalo, zona rural 
Jardim do Seridó – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.081/2002

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

HERILÚCIO P. SILVA – EPP – POSTO SANTA RITA  inscrito sobre CNPJ: 04.445.343/0001-10  torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de nº 2019-14093/TEC/LO-0352 para uma Revenda de Combustíveis Líquidos 
om capacidade total de armazenamento de 60,00 m². Localizado na Rua Hercílio Theodorico  de Oliveira 64 Bairro 
vermelho – Santa Cruz - RN

HERILUCIO P. SILVA - Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

J. DE SOUSA TECELAGEM, CNPJ 12.040.071/0001-05, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO para 
uma Fábrica de artefatos têxteis para uso doméstico, localizada na RUA CICERO JOAQUIM DA COSTA, N° 48 
ANEXO A, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS/RN - CEP: 59.324-000

Jailson de Sousa 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JOAO DE SOUSA TECELAGEM, CNPJ 23.829.769/0001-12, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO 
para uma Fábrica de artefatos têxteis para uso doméstico, localizada na RUA FRANCISCO ALVES DANTAS, N° 3, 
NOVO JARDIM, JARDIM DE PIRANHAS/RN - CEP: 59.324-000

João de Sousa 
Proprietário
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CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO EDIFICIO COMERCIAL LAGOA CENTER 

 
NATAL,26 DE JUNHO DE 2020 
SENHORES CONDÔMINOS, 

CONVOCAÇÃO 
Convocamos os senhores condôminos para reunião a realizar-se na próxima Sexta - feira dia 03/07/2020 na praça 
de alimentação interna do shopping lagoa Center, com primeira chamada as 18:00 e a segunda chamada as 
18:30hs para tratar dos seguintes assuntos: . Prestação de contas do período 2018/2020;  
  

 posse do síndico, sub-sindico e conselho fiscal no período de maio/2020 a abril/2022.  
 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFINANTE 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

Pedro Soares da Fonsêca Junior, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Nova Cruz/RN, na forma 
da lei, etc...   
              Faz saber ao PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR do imóvel localizado à R. Cícero Maximiniano da 
Costa, 79, Centro, Nova Cruz/RN, que foi protocolado nesta Serventia em 03/02/2020 o requerimento pelo qual 
MARIA  MARTA FURTADO MEDEIROS, CPF 155.244.934-34, residente à R. Jardim Amazonas, 147, Centro, Nova 
Cruz/RN,solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 
216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob Protocolo n. 010203, de 03/02/2020, Livro 1, do imóvel urbano constante 
de “Um terreno próprio, situado na Praça Jardim Amazonas, n. 147, Centro, Nova Cruz/RN, onde se encontra 
construído um imóvel residencial, com área do terreno de 153,35m2, perímetro de 54,94m e área construída de 
90,59m2”, com os seguintes limites e confrontações(visto de quem de dentro do terreno pra frente olha): Frente, com 
Praça Jardim Amazonas, com 7,50m; Fundos, com os imóveis de Josefa Gomes Neves Paixão (n. 87), Manoel 
Silvério Bezerra (n. 83), Arnaldo L. de Oliveira (n. 79), e Maria Nazaré Rodrigues(n.75), na Rua Cícero Maximiniano 
da Costa, com 12,46m e 3,90m; Lado Direito, com Praça Jardim Amazonas, com 5,40m e 11,70m; e Lado Esquerdo, 
com o imóvel de Ana de Paula da Silva, na Praça Jardim Amazonas, n. 155, com 13,98m. Tudo conforme planta e 
memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil Rodrigo Pereira Nery (CREA/RN 2104556600), em data de 
26.07.2016, com ART n. RN20160074247. Assim sendo, ficam intimados os possíveis detentores de direito 
sobre o imóvel confinante, indicado na primeira linha, em relação ao pedido, apresentando, caso queira, 
impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da publicação deste,ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente 
registro conforme determina a Lei. Nova Cruz/RN, 09 de Junho de 2020.  O Oficial, Pedro Soares da Fonsêca Junior.  

 

Assinatura do Termo de Compromisso de Reposição Florestal - São Benedito 
Energias Renováveis S.A., CNPJ 12.053.657/0001-04, torna público que firmou 
com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA, Compromisso Para Reposição Florestal referente a Supressão 
Vegetal através da Autorização de Supressão de Vegetação nº 20249202019036, 
com prazo de validade até 15/04/21, em favor do empreendimento de geração de 
energia eólica localizado na Fazenda Boa Esperança do município de São Miguel 
do Gostoso/RN. Alberto Lopes - Diretor de Engenharia e Obras.

A Companhia de Águas e Esgo-
tos do Rio Grande do Norte (Caern) 
declara que o projeto que institui o 
novo marco legal do saneamento 
básico, aprovado pelo Senado nes-
ta quarta-feira (24), promove me-
lhorias na regulação e avanço do 
licenciamento, mas reconhece que, 
para tanto, impactos negativos po-
dem ser gerados, como aumento na 
tarifa cobrada ao consumidor.

A Caern explica que sempre 
teve interesse em firmar parcerias 
com o setor privado e que já tem 
buscado alguma aproximações, 
como a terceirização de alguns 
colaboradores. Novas ações como 
Parceria Público-Privada (PPP) e 
locação de ativos, além de uma fu-
tura abertura de capital, também 
são analisadas. 

A fornecedora de água no Esta-
do potiguar revela que o processo 
de capitalização segue em análise, 
mas não há uma previsão para 
abertura de capital nos próximos 
meses, pois a Caern possui recur-
sos que a permite funcionar nor-
malmente. A necessidade atual é 
aumentar a arrecadação de recur-
sos para investimentos, por meio 
das PPPs em Natal e Mossoró.

A companhia evidencia que 
entregar o controle da água e do 
saneamento na mão do setor pri-
vado é o grande problema do texto, 
aprovado por 65 votos a 13, pois vai 
interferir no princípio da modici-

dade tarifária, definida na Lei Nº 
11.445/2007, que determina uma 
tarifa que possa ser paga pelos ci-
dadãos.

A tendência é que o setor priva-
do priorize os grandes centros por 
serem rentáveis, enquanto os pe-
quenos municípios poderão sofrer 
com menos assistência e a ameaça 
de falta de água, especialmente as 
áreas deficitárias, segundo visão 
da Caern. 

A proposta, que segue para 
sanção do presidente Jair Bolsona-
ro, tem como objetivos a universa-
lização do saneamento, prevendo 
coleta de esgoto para 90% da po-
pulação, e o fornecimento de água 

potável para 99% da população até 
o fim de 2033. O argumento é ques-
tionado pela Caern, ao afirmar que 
as empresas do setor privado não 
atenderão as 16 milhões de pesso-
as que vivem sem água, conforme 
detalha o marco, pois a maioria 
desta população vive no setor rural 
ou de áreas irregulares, nas quais a 
companhia consegue atuar - assim 
como as demais que pretendem as-
sumir a gestão do setor. 

Neste cenário, é provável que 
o  setor privado assume as regiões 
mais populosas e com reservas de 
água e estrutura sanitária e dei-
xem as regiões críticas, que preci-
sam de investimento e assistência 
para o Estado. 

As Estações de Tratamento de 
Esgoto (ETEs) que vão levar Natal 
a ficar 100% saneada estão com 
76% de obra na Zona Norte e 10% 
de obra na Zona Sul. Os recursos 
para essas Estações são federais, 
através do Orçamento Geral da 
União (OGU), além de recursos das 
contrapartidas pagas pelo Governo 
do Estado e da própria Caern. As 
obras estão andando, mesmo com a 
pandemia. A Caern enfatiza que o 
novo Marco Legal  do saneamento 
não vai impactar nessas ETEs e no 
saneamento de Natal, mas que a 
água, como elemento fundamental 
à dignidade da pessoa humana e 
deveria permanecer controlada pe-
lo setor público.

O Brasil continuou fechando 
empresas mesmo depois de termi-
nada a última a recessão econômi-
ca. No ano de 2018, 91.248 empre-
sas e outras organizações formais 
ativas encerraram suas atividades, 
segundo os dados do Cadastro 
Central de Empresas (Cempre) di-
vulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
nesta quinta-feira, 25.

O total de empresas em ati-
vidade desceu a 4,938 milhões, o 
patamar mais baixo desde 2009. 
Em relação a 2017, o número de 
empresas e outras organizações 
formais ativas recuou 1,8%.

As empresas sobreviventes ocu-
pavam 52,2 milhões de pessoas em 
2018, 0,5% a mais que em 2017, ou 

seja, mais 278,3 mil trabalhado-
res. Houve aumento no número 
de assalariados e redução no total 
de sócios. Entre todos os ocupados, 
45,5 milhões (87,0%) eram assala-
riados e outros 6,8 milhões (13,0%) 
atuavam na condição de sócio ou 
proprietário.

Em relação ao ano anterior, as 
vagas de assalariados aumenta-
ram 0,9%, mais 386 mil pessoas, 
enquanto o montante de sócios e 
proprietários diminuiu 1,6%, me-
nos 107,6 mil trabalhadores. 

Os salários e outras remune-
rações pagas totalizaram R$ 1,8 
trilhão em 2018, com salário médio 
mensal de R$ 2.952,87, o equi-
valente a 3,1 salários mínimos. 
A massa de remunerações subiu 

0,7% ante 2017, e o salário médio 
mensal cresceu 3,3%, já desconta-
da a inflação do período.

As perdas se concentraram nas 
pequenas empresas, que emprega-
vam até nove pessoas. O número 
de estabelecimentos ativos desse 
porte encolheu 2,1%. Houve ainda 
redução de 1,4% no pessoal ocupa-
do e decréscimo de 1,6% no paga-
mento de salários.

Por outro lado, as grandes 
empresas, com ao menos 250 tra-
balhadores, ficaram 1,1% mais nu-
merosas em 2018 e ocuparam 1,3% 
mais trabalhadores. 

O Rio de Janeiro foi o único 
estado com retração no número de 
unidades locais, de pessoal ocupa-
do e de salários pagos. 

Caern estuda iniciar abertura do capital 

Caern avalia que novo marco legal 
pode encarecer a tarifa de água

Número de empresas ativas caiu 
para o menor patamar desde 2009

Companhia estadual aponta que a mudança na legislação traz avanços para 
a regulação do setor, porém privatização pode elevar preços dos serviços

Saneamento

Brasil

José Aldenir/AgoraRN
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO: 13 de Julho de 2020, às 08h50min *. 2º LEILÃO: 20 de Julho de 2020, às 15h00min *. *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará
a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular com força de escritura
pública sob nº 073211230011250 de 12/08/2014, firmado com a Fiduciante MAYARA BEZERRA BARBOSA, RG nº 2450369-ITEP/RN,
inscrita no CPF/MF nº 060.212.194-90, residente e domiciliada em Natal/RN, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo
igual ou superior a R$ 468.405,33 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e três centavos - atualizado
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: UM (01) APARTAMENTO RESIDENCIAL Nº 1805, bloco 2, integrante do
“ECOCIL CENTRAL PARK CONDOMÍNIO CLUBE” na Rua Lúcia Viveiros, nº 255, que assim se descreve: possui uma área total de 75,11m²,
sendo 64,47m² de área privativa e 10,64m de área comum; estacionamento para duas vagas; melhor descrito na matrícula nº 48.641 do
Registro de imóveis – 3ª Zona da comarca de Natal/RN. Cadastro Municipal: 2.034.0187.08.1889.0221.9. Imóvel ocupado. Venda
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado
o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 255.988,21 (Duzentos e cinquenta e cinco mil,
novecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá
no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br,
encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais
condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16228 - Dossiê).

             JORNAL “ AGORA RN ”
26 / 06 + 29 / 06 + 02 / 07 / 2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Pedro Soares da Fonsêca Junior, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Nova Cruz/RN, na forma 

da lei, etc...  
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta 

Serventia em 03/02/2020 o requerimento pelo qual MARIA  MARTA FURTADO MEDEIROS, CPF 155.244.934-34, 
residente à R. Jardim Amazonas, 147, Centro, Nova Cruz/RN,solicitou o reconhecimento do direito de propriedade 
através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob Protocolo n. 010203, 
de 03/02/2020, Livro 1, do imóvel urbano constante de “Um terreno próprio, situado na Praça Jardim Amazonas, n. 
147, Centro, Nova Cruz/RN, onde se encontra construído um imóvel residencial, com área do terreno de 153,35m2, 
perímetro de 54,94m e área construída de 90,59m2”, com os seguintes limites e confrontações(visto de quem de 
dentro do terreno pra frente olha): Frente, com Praça Jardim Amazonas, com 7,50m; Fundos, com os imóveis de 
Josefa Gomes Neves Paixão (n. 87), Manoel Silvério Bezerra (n. 83), Arnaldo L. de Oliveira (n. 79), e Maria Nazaré 
Rodrigues(n.75), na Rua Cícero Maximiniano da Costa, com 12,46m e 3,90m; Lado Direito, com Praça Jardim 
Amazonas, com 5,40m e 11,70m; e Lado Esquerdo, com o imóvel de Ana de Paula da Silva, na Praça Jardim 
Amazonas, n. 155, com 13,98m. Tudo conforme planta e memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil 
Rodrigo Pereira Nery (CREA/RN 2104556600), em data de 26.07.2016, com ART n. RN20160074247. Assim sendo, 
ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação 
ao pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua 
discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste,ciente de que, caso não contestado 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião 
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Nova Cruz/RN, 09 de junho 2020. O Oficial, 
Pedro Soares da Fonsêca Junior.  

 

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE - 5ª VARA
Rua Dr. Lauro Pinto, 245, Lagoa Nova - Natal/RN -(84)4005-7525-E-mail: 

secretaria5vara@jfrn.jus.br
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS

Prazo de 10 (dez) dias
A Juíza Federal da 5a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, no uso de suas 
atribuições e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER, a quantos virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento, principalmente 
aos TERCEIROS INTERESSADOS, que nesta 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte tramita a ação de DESAPROPRIAÇÃO nº 0804172-29.2019.4.05.8400, 
ajuizada pelo DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES em 
face de EURIDES FAUSTINO DO NASCIMENTO, que tem como objeto a desapropriação 
por utilidade pública do imóvel descrito na exordial, localizado na Rodovia BR-304/RN, no 
seguimento do Km 285 ao Km 311. Estacas 719 + 7,66 a 720 + 12,48. Área desapropriada 
de 122,09m². Área abrange parcialmente o imóvel. Tendo ocorrido a emissão na posse em 14 
de fevereiro de 2020, e o expropriante depositado a quantia de R$ 6.160,00 (seis mil, cento 
e sessenta reais), correspondente ao valor ofertado pela desapropriação do referido imóvel.
E, nesta data, na cidade de Natal/RN, em cumprimento ao determinado no artigo 34 do 
Decreto-Lei nº 3.365/41, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e 
eventual impugnação de terceiros, expediu-se o presente EDITAL, com prazo de dez (10) 
dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.ente EDITAL, com prazo de 
dez (10) dias, indo devidamente assinado pelo(a) MM. Juiz(a) Federal.

MONIKY MAYARA COSTA FONSECA 
Juíza Federal

Processo Nº 0802821-70.2017.8.20.5124 Ação: Execução De Título Extrajudicial (159) Exequente: Mrv Engenharia E 
Participacoes As Executado: Ana Clara Silvino Da Fonseca O(A) Doutor(a) Tatiana Lobo Maia, MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Parnamirim, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. Faz Saber, para conhecimento público, que 
tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Execução De Título Extrajudicial (159), Processo de nº 0802821-70.2017.8.20.5124, 
proposta por Exequente: Mrv Engenharia E Participacoes Sa contra Executado: Ana Clara Silvino Da Fonseca, tendo sido 
determinada a Citação de Executado: Ana Clara Silvino Da Fonseca, brasileira, solteira, vendedora, para que: 1) no prazo de 03 
(três) dias, efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 31.297,04, com correção monetária e juros de mora e incluídas as custas 
da execução e honorários do advogado, os quais arbitro em 5% do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste 
prazo de três dias, passando a 10% do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal (art. 827, § único e 829 do 
novo Código de Processo Civil), 2) que, no prazo dos embargos (15 dias), reconhecendo o débito, e não tendo condições de 
efetuar em três dias o pagamento integral do mesmo, efetue o depósito judicial de 30% do valor em execução e requeira o 
pagamento do restante, inclusive custas e honorários de 10%, em até 6 meses, corrigido o débito pelo IGPM e contados juros de 
mora de 1% ao mês (art. 916 do novo CPC); 3) que, tendo bens penhoráveis, indique-os, no prazo de cinco dias a contar da 
citação, e diga onde se encontram, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, sem prejuízos de 
outras sanções de natureza processual ou material, revertendo a multa em proveito do credor e exigível na própria execução; 4) 
querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 dias, contados após o término do prazo deste Edital de cada executado aos autos 
e independente de garantia da instância – advertindo-lhe, desde já, que o ajuizamento de embargos manifestamente protelatórios 
considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 do novo CPC); e que os embargos, em regra, não terão efeito 
suspensivo da execução (art. 919 do novo CPC). Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Eu, Ana Claudia Ramalho 
Da Silva, digitei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Parnamirim, aos 1 de junho de 2020. K-25e26/06

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Doutor Lauro Pinto, nº 315, Lagoa Nova, Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do 
Norte, F A Z S A B E R , a todos quantos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de 
nº 0812281-62.2017.8.20.5001, MONITÓRIA (40), em que é Autor TRA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA e Réu A.J.G.DA 
SILVA - ME, que pelo presente Edital, CITA A.J.G.DA SILVA - ME CNPJ: 20.862.536/0001-23 , tendo como último endereço 
conhecido na Nome: A.J.G.DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.862.536/0001-23, 
localizada na Avenida Industrial, 749, Nossa Senhora da Apresentação, Natal/RN - CEP: 59114-268, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, integrar a relação processual, e, caso queira, contestar os termos da inicial 
sob pena de revelia. Em caso de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que 
chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume desta Secretaria e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 25 de maio de 2020, Eu, Josilando Nunes da Silva, 
Técnico Judiciário, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que 
abaixo subscreve.  

JOSÉ CONRADO FILHO Juiz de Direito  

 

 

 

A nuvem de gafanhotos que 
avança em direção ao Brasil levou 
o Ministério da Agricultura a de-
clarar estado de emergência fitos-
sanitária nas áreas do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina, estados 
que podem ser afetados pelos inse-
tos. A portaria foi publicada nesta 
quinta-feira (25) no Diário Oficial 
da União (DOU), assinada pela mi-
nistra Tereza Cristina Correa da 
Costa Dias.

O  decreto 8.133 de 2013 per-
mite a contratação de pessoal por 
tempo determinado e autoriza a 
importar temporariamente defen-
sivos agrícolas para conter a praga.

A espécie Schistocerca cancella-
ta é um gafanhoto da subfamília 
Cyrtacanthacridinae. É a principal 
espécie de enxame na América do 
Sul subtropical.

A nuvem de gafanhotos que 
avança pela Argentina está a 130 
km em linha reta do município 
brasileiro de Barra do Quaraí, no 
oeste do Rio Grande do Sul, de 
acordo com o último levantamento 
do governo argentino. Para meteo-
rologistas, a chegada vai depender 
da condição climática no Sul nos 
próximos dias.

O governo do Brasil já estuda o 
uso de mais de 400 aviões agríco-
las para controle dos insetos, caso 
cheguem ao país.O sindicato que 
representa as empresas de aviação 

agrícola (Sindag) colocou à dispo-
sição do Ministério da Agricultura 
os 426 aviões pulverizadores que o 
Rio Grande do Sul possui.

“A aviação agrícola é conside-
rada mundialmente uma das prin-
cipais armas no combate a nuvens 
de gafanhotos”, disse em nota o di-
retor-executivo do Sindag, Gabriel 
Colle.

Segundo a entidade, a ferra-
menta é utilizada nesse tipo de 
operação inclusive em ações da 
Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO) na África.

O Brasil possui a segunda 

maior frota de aviação agrícola do 
mundo, com 2.280 aeronaves.

O ministério pediu que a Su-
perintendências Federais de Agri-
cultura e aos órgãos estaduais de 
Defesa Agropecuária para que 
realizem o monitoramento das la-
vouras e orientem os agricultores, 
principalmente os do Rio Grande 
do Sul, a adotarem eventuais me-
didas de controle da praga, caso a 
nuvem chegue ao Brasil.

A Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Rio 
Grande do Sul também orientou os 
produtores da Fronteira Oeste do 
estado.

O programa social Cesta Soli-
dária, desenvolvido pela Central 
de Abastecimento do Rio Grande 
do Norte (Ceasa-RN), passou a 
enviar doações de hortifrútis para 
o Aquário Natal, que passa por di-
ficuldades financeiras e necessita 
de doações para manter as várias 
espécies de animais abrigados na 
instituição.

As doações, cerca de 140 quilos 
de hortifrúti, estão sendo feitas, 
diariamente, e os kits são monta-
dos com as frutas, verduras e hor-
taliças que não estão adequadas 
para serem distribuídas para as 
famílias beneficiárias do Progra-
ma. Contudo, as frutas não estão 
estragadas e serão usadas para 
alimentação dos animais.

Segundo a coordenadora do 

Programa, Darci Alves, esses hor-
tifrútis seriam descartados por não 
estarem de acordo com as normas 
do Programa. “Os hortifrútis são 

separados pelos nossos colabora-
dores e uma parte desse material 
é descartada por apresentar algum 
dano como por exemplo falta de um 
pedaço da casca. Os que podem ser 
aproveitadas vão para as famílias 
e o que não está estragado são usa-
dos para doação ao Aquário Natal”, 
explicou.

“Devido a situação que eles 
estão passando e a importância do 
trabalho socioambiental e de pre-
servação ambiental que o Aquário 
Natal desenvolve, a Ceasa-RN 
conseguiu adicioná-los à lista de 
beneficiários durante esse período 
de Pandemia, sem prejuízo as doa-
ções feitas diariamente às famílias 
e instituições beneficiadas pelo 
Programa”, ressaltou o diretor-pre-
sidente Flávio Morais

Para meteorologistas, a chegada dos insetos vai depender da condição climática

Ceasa entregou 140 quilos em doações

Praga de gafanhotos leva governo
a declarar estado de emergência

Ceasa faz doação de hortifrútis para 
alimentar animais do Aquário Natal

Ministério da Agricultura prepara uso de aviões para possível controle dos 
gafanhotos; insetos já estão a 130 km de distância do Rio Grande do Sul

Peste

Ajuda

Governo de Córdoba/Reprodução

Aquário Natal
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Conheça a história da banda potiguar

Coletânea Canções de Isolamento

Marinheiro Porre, convidada para participar da 

Pedro Trindade 

Repórter

Inspirados nos versos do 

poeta Fernando Pessoa, a 

banda potiguar Marinheiro 

Porre lançou “A deriva barco” 

durante a quarentena. A 

música com tom melancólico 

foi gravada em versão acústica 

pelos amigos Matheus Dlima, 

Marcos Mar, Davi Selton e 

Marcelo Maroja - ambos com 

22 anos.
O trecho “a minha vida 

é um barco abandonado 

(...) distante do seu porto” 

contempla o desejo dos 

artistas, que passeiam pelas 

vertentes setentistas do rock, 

de produzirem uma canção 

que retratasse as difi culdades 

do isolamento. A música 

compõe a Coletânea Canções 

de Isolamento, produzida e 

lançada pelo selo Nightbird 

Records, de Natal.

O projeto também conta 

com outros potiguares que 

cantam estilos como Pop, 

MPB e hip hop. “Estamos 

em processo de pré produção 

do nosso primeiro álbum, 

escolhendo e fi nalizando as 

músicas para que possamos 

nos reunir após a pandemia 

e começar o processo de 

gravação”, confi denciam.

A banda nasceu em 2016 

quando Matheus e Marcos 

estudavam juntos no Instituto 

Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN) e decidiram 

formar uma hard rock. Mas só 

em 2019 que o primeiro EP foi 

lançado. “Foi aí que começou a 

Marinheiro Porre de verdade. 

Estávamos gravando uma 

série de vídeos falando sobre 

a história da banda, mas 

em virtude da pandemia da 

Covid-19 não tivemos como 

continuar as gravações”, 

comentam.
Na conta da banda no 

Instagram (@marinheiroporre) 

é possível assistir aos dois 

primeiros episódios da série. 

As redes sociais, inclusive, são 

os meios que os integrantes 

da banda usam para 

interagir com seu público e 

disponibilizar as canções.

A Marinheiro Porre 

detalha que durante a 

pandemia as difi culdades 

do setor artístico fi caram 

ainda mais evidente. Os 

componentes pontuam 

que os grandes artistas 

continuam ganhando muito 

dinheiro por meio de lives 

patrocinadas, enquanto os 

pequenos continuam tentando 

sobreviver e produzir em meio 

às limitações deste período. 

“O Estado deve tentar igualar 

este cenário, especialmente 

para ajudar aqueles que não 

possuem renda fi xa ou vínculo 

empregatício durante o período 

de instabilidade causado pelo 

novo coronavírus”, refl etem.

DDDDDDaaa
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Marinheiro Porre, convidada para participar da 
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.HORÓSCOPO

CRUZADAS

Se depender de disciplina e disposição, você tem tudo 
para brilhar no trabalho e vai tirar de letra até mesmo 
as tarefas mais difíceis. A Lua forma excelentes aspectos 
com Urano e Mercúrio, indicando que a sexta é ideal 
para focar em seus interesses profi ssionais e fi nanceiros.

Discrição é a palavra de ordem para você hoje e quem 
manda o papo reto é a Lua, que continua a visita mensal 
pelo seu inferno astral. É melhor não confi ar demais nas 
pessoas, por isso, invista em seus projetos sem alarde e 
não revele seus planos a ninguém. 

Sextou com ótimas promessas e o dia já começa perfeito 
sem defeitos para você. A Lua troca likes com Urano, 
que segue o rolê em seu signo, e um tempo depois fi ca 
numa boa com Mercúrio, protegendo e blindando o seu 
astral. Isso signifi ca que você vai esbanjar criatividade.

Sextou com grandes promessas da Lua, que dá todo apoio 
para as suas esperanças e fortalece os seus planos. Ela 
troca ótimas vibrações com Urano e Mercúrio, apontando 
um dia produtivo e positivo para você lutar pelos seus 
anseios. Vai querer mais liberdade.

O céu dá sinal verde para os seus interesses domésticos 
e a Lua comanda o bailado dos astros nesta sexta, 
trocando vibes positivas com Urano e Mercúrio. Tudo 
o que você fi zer promete prosperar hoje e há claros 
indícios de que pode aumentar seus ganhos.

A Lua segue se movimentando no ponto mais alto do 
seu Horóscopo, troca likes com Urano e depois com 
Mercúrio, elevando as suas chances de reconhecimento 
e progresso na vida profi ssional. Esses astros avisam que 
você pode ter conquistas ou mudanças importantes.

Graças as vibes da Lua, você vai mostrar uma postura 
mais extrovertida e falante hoje. A bonita troca likes 
com Urano e Mercúrio, que segue em seu signo, 
ativando seu lado comunicativo, esperto, curioso e 
simpático. Você vai se destacar em grupos.

Aprender com quem já sabe é uma boa pedida para 
você e o conselho é da Lua, que segue em sua Casa 
9 e hoje faz aspectos superpositivos com Urano e 
Mercúrio. Em sintonia com esses astros, a Lua revela 
que o momento é propício.

Sextou com ótimas energias entre as estrelas e o período 
da manhã será propício para focar em seus interesses 
materiais. O recado é da Lua, que segue o baile em sua 
Casa da Fortuna, fi ca em paz com Urano e também troca 
likes com Mercúrio, fortalecendo seu lado batalhador.

O Sol age no setor da saúde, renova sua vitalidade 
e dá ainda mais disposição para você cumprir seus 
compromissos. A Lua também envia bons fl uidos para 
o seu signo hoje: troca likes com Urano e Mercúrio, 
garantindo a sexta das mais produtivas.

A Lua segue o rolê que começou na tarde de ontem pelo 
seu signo e forma aspectos maravilhosos com Urano e 
Mercúrio, anunciando uma sexta perfeita sem defeitos 
em vários setores da sua vida. Você se orgulha do seu 
comprometimento com o trabalho.

É com o aval e a proteção da Lua que você vai contar 
nesta sexta gloriosa para se dar bem com todos e 
aprimorar suas relações, seja no trabalho, seja na vida 
pessoal. A Lua segue o rolê que faz em sua Casa 7 e 
troca fi gurinha com Urano e Mercúrio.

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)

Record e Globo observam iguais
cuidados na volta das suas novelas

Novelas de época, desde sempre, exigem 
cuidados redobrados dos seus realizadores.

São muitos os detalhes que necessariamente 
devem ser levados em conta, daí o trabalho a 
mais que Globo e Record terão que observar 
no retorno das produções de “Nos Tempos do 
Imperador” e “Gênesis”, respectivamente.

Não tem como ser diferente, ainda mais no 
atual momento, diante da exigência de tantos 
protocolos.

No caso das duas, são produções que 
naturalmente solicitam a participação de um 
número muito maior de pessoas, entre bastidor, 
elenco e fi guração, além de detalhes como 
fi gurinos, maquiagem, adereços etc.

Este é um risco que, na medida do possível, 
terá que ser evitado, daí a preocupação tanto de 
Globo quanto de Record em seus planejamentos 
priorizar a volta das produções atuais, como 
são os casos de “Amor de Mãe”, “Salve-se Quem 

Puder” e “Amor Sem Igual”.
Entenda-se como medida lógica e natural.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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POR ENQUANTO
O SBT, ofi cialmente, ainda 

não anuncia até quando seguirá 
a exibição de “Poliana”.

Pela ordem natural de 
gravações será no próximo dia 7 
e fi m. 

MAS TEM UM PORÉM
O martelo, em relação a 

“Poliana”, só não bateu ainda, 
porque existe o desejo de esticar 
sua exibição até o dia 10, com o 
“santo edite” se encarregando 
disso.

De qualquer forma, em sua 
última semana, será levada ao 
ar simultaneamente com o início 

de “Chiquititas”.

TUDO PRONTO
A GGP, do Gugu Liberato, 

já está pronta para receber as 
gravações do “Top Chef”, que 
agora serão retomadas. Tanto 
assim que, neste sábado, o 
“Made in Japão”, da Sabrina 
Sato, que foi inteiramente 
realizado lá, será apresentado, 
ao vivo, dos estúdios da Record.

VALE DESTACAR
A estreia da segunda 

temporada do “Top Chef” está 
confi rmada para 15 de julho, 
com exibição às quartas-feiras, 

22h30.É um conteúdo que, 
além da cozinha, também tem 
confi namento e serão 14 chefs 
profi ssionais disputando o 
prêmio de 300 mil reais.

BOM AVISAR
Data hoje, não existe nada 

acertado entre Band e Tom 
Cavalcante.

De fato houve um começo de 
conversa, mas isso no fi nal do 
ano passado, que não apresentou 
progresso nenhum nos últimos 
tempos. E isto, segundo o próprio 
Tom, e de acordo também com 
diretor Antonio Zimmerle, que 
vinha conversando com ele.

João Miguel Junior
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Escolha da nova apresentadora 
do “Rede TV News” deve fi car 

para julho.A propósito da Rede 
TV!, a volta presencial de seus 

funcionários começa a ser discutida...
Um processo que será disparado, 
em várias etapas, a partir de julho.
Há poucos dias, em uma live, Lília 
Cabral afi rmou que “tenho o maior 
prazer de falar que fi z essa novela 
do Benedito Ruy Barbosa”...Ela 

se referia a “Os Imigrantes”, exibida 
pela Band no começo dos anos 

1980...Foi a segunda novela de 
Lília, que depois engataria diversos 

trabalhos na Globo.Em “Êta 
Mundo Bom!”, nesta sexta-feira, 

começa a aparecer o Pandolfo, irmão 
gêmeo do Pancrácio, personagem 

de Marco Nanini...Nanini diz que 
foi um trabalho muito especial viver 
os diferentes personagens.Ticiane 

Pinheiro volta à apresentação do 
“Hoje em Dia” na segunda-feira...
Aliás, o “Hoje em Dia”, nesta 
sexta-feira, mostra um VT com 

Julinho Casares, chamado “Dicas 
Pet”.
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Após 30 anos, o Liverpool é 
campeão inglês. Nesta quinta-fei-
ra (25), o time do técnico Jürgen 
Klopp nem precisou entrar em 
campo para conquistar a 19.ª taça 
da competição, pois o Manchester 
City perdeu para o Chelsea, em 
Londres, por 2 a 1, e permaneceu 
com 63 pontos, contra 86 do rival. 
Restam apenas sete rodadas e 21 
pontos estão em disputa.

Com gols de Pulisic e do brasi-
leiro Willian, de pênalti, o Chelsea 
fez 2 a 1 no Manchester City. De 
Bruyne descontou para o City.

O título nacional completa um 
trabalho de sucesso, que rendeu 
aos Reds o título da Liga dos Cam-
peões e o Mundial Interclubes no 

ano passado. 
Esta é a primeira vez que o 

Liverpool se sagra campeão inglês 
depois da criação da Premier Le-
ague. Foram 86 pontos somados 
pelo Liverpool em 31 rodadas, 
contra 63 do City. Ou seja, como 
restam sete jogos, esta diferença 
de 23 pontos ainda pode crescer 
até a conclusão da temporada 
2019/2020. 

O Liverpool não vencia o Cam-
peonato Inglês desde a tempora 
da 1989-1990, há longínquos 30 
anos Com o título confirmado ho-
je, o Liverpool agora conta com 
19 conquistas do torneio e só está 
atrás do Manchester United, que 
tem 20.O Liverpool não vencia o Campeonato Inglês desde a tempora da 1989-1990

 Jesualdo Ferreira tem 74 anos

Chelsea vence Manchester City, e Liverpool 
é campeão inglês após jejum de 30 anos

Taça
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 Jesualdo Ferreira 
é o 2º técnico mais 
velho do mundo 
em atividade

Santos

O CIES Football Observa-
tory (Centro de Estudo Inter-
nacional do Esporte) fez um 
levantamento e constatou que 
o técnico do Santos, Jesualdo 
Ferreira, é o segundo treina-
dor mais velho em atividade 
no mundo. Ele só é mais novo 
que o turco Hamdi Yilmaz, 
do Keçiörengücü, time da se-
gunda divisão da Turquia. A 
lista dos 15 mais velhos conta 
ainda com dois brasileiros: 
Geninho e Nelsinho Baptista.

O estudo fez o levanta-
mento em 79 países e 110 
ligas. Jesualdo, com 74 anos, 
aparece em segundo por uma 
diferença de apenas quatro 
meses. “Este estudo pionei-
ro sobre as características 
dos treinadores de clubes de 
futebol profissional em todo 
o mundo mostra que o perfil 
típico de um treinador é um 
homem com menos de 50 
anos de idade (48,8), respon-
sável por menos de um ano 
de trabalho (301 dias) e na 
maior parte das vezes nascido 
do país do clube treinado (7 de 
10 casos)”, diz uma parte do 
estudo.

O futebol brasileiro tem 
uma média de 52 anos de ida-
de para os treinadores. A mé-
dia mundial é de 48,8 anos. 
Geninho, que comanda o Vi-
tória e Nelsinho Baptista, do 
Kashiwa Reysol, fazem parte 
da lista dos 15 mais velhos.

O estudo ainda mostra 
que o Campeonato Turco da 
segunda divisão é o que tem 
treinadores mais velhos, com 
média de 54,92. O Brasil 
aparece com o Brasileirão 
na 13ª posição, com 52,01 de 
média. A Série B tem 47,41 
de média. Outro dado curioso 
é que 64,3% dos treinadores 
pelo mundo são ex-jogadores 
e 35% jogavam como defen-
sores.

A organização da Copa do Mun-
do de 2022, no Catar, confirmou 
nesta quinta-feira (25) a primeira 
morte por covid-19 entre traba-
lhadores das obras voltadas para 
o Mundial. O Comitê Organizador 
Local não revelou o nome da vítima 
fatal e nem deu detalhes sobre su-
as condições clínicas.

“Infelizmente, em 11 de junho 
de 2020, um engenheiro de 51 anos, 
funcionário da empresa Conspel, 
faleceu tragicamente depois de 
ter sido infectado pela covid-19”, 
informou a organização da Copa. 
Em comunicado, foi informado que 
o profissional não apresentava ou-
tros problemas de saúde.

“Ele vinha recebendo trata-
mento intensivo no Hamad Hos-
pital, seguindo as orientações do 
Ministério da Saúde Pública do 
Catar sobre prevenção e controle 
da covid-19. Ele trabalhava nos 
projetos do Supremo Comitê de 
Entrega e Legado desde outubro de 
2019 e não apresentou outros pro-
blemas de saúde. Enviamos nossas 
mais profundas condolências a sua 
família e aos seus amigos neste 
momento difícil”, disse o Comitê.

A entidade responsável pela 
organização da próxima Copa do 
Mundo disse também que vinha 
tomando medidas preventivas con-
tra a covid-19 seis semanas antes 
da detecção do primeiro caso entre 

trabalhadores dos canteiros das 
obras, em 13 de abril.

De acordo com dados oficiais, 
o Catar soma 91.838 infectados, 

com 106 mortes. Há suspeita de 
que cerca de 10% dos casos foram 
detectados entre trabalhadores das 
obras da Copa. O país iniciou flexi-

bilização e autoriza as orações em 
algumas mesquitas. Restaurantes 
reabrirão as portas, com medidas 
de higiene especiais, em 1º de julho.

De acordo com dados oficiais, o Catar soma 91.838 infectados, com 106 mortes; país já iniciou a flexibilização do isolamento

Catar confirma 1ª morte de trabalhador 
das obras da Copa de 2022 por covid-19
Registro de óbito foi de um engenheiro de 51 anos e que não tinha nenhum problema médico 
prévio; obras para o torneio de sleções estão 80% concluídas, segundo a organização do Mundial

Mundial


