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MINISTÉRIO PÚBLICO VAI 
À JUSTIÇA PARA FECHAR 
COMÉRCIO EM NATAL
PANDEMIA. 12 | Ministério Público 
do Trabalho, Ministério Público 
Federal no RN e Ministério 
Público do Estado ingressaram 
com uma ação civil pública 
contra a retomada das atividades 

econômicas adotada pela 
Prefeitura do Natal no último dia 
30 de junho e ampliada em 7 de 
julho. Na capital potiguar, já foi 
permitida a reabertura de vários 
setores não essenciais, mesmo 

com sistema de saúde lotado e 
sem perspectivas quanto ao fim 
da pandemia do coronavírus.
Caso vai ser analisado pela 4ª 
Vara da Justiça Federal do Rio 
Grande do Norte.

“NINGUÉM AGUENTA”, 
DIZ SECRETÁRIO SOBRE 
CONTINUAR ISOLAMENTO

OPOSIÇÃO TENTA ADIAR 
VOTAÇÃO DA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA NO RN

ENTREVISTA. 5 | Secretário de 
Finanças de Parnamirim, Giovani 
Rodrigues Júnior comenta impacto 
econômico da pandemia na cidade

SEGURO-DESEMPREGO: 
PEDIDOS AUMENTAM 30% 
NO RN EM JUNHO, AFIRMA 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDICOS DA UFRN 
DESAPROVAM O USO 
DA IVERMECTINA PARA 
PREVENIR COVID-19

OCUPAÇÃO DOS LEITOS 
DE UTI VOLTA A PASSAR 
DOS 90% NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE NATAL

TRABALHO. 4 | No primeiro semestre, 
no País todo, seguro-desemprego foi 
pedido por 3,9 milhões de pessoas, um 
aumento de 14,8% na comparação com 
igual período do ano passado

SAÚDE. 11 |  Carta assinada por membros 
do Departamento de Infectologia 
da UFRN desaprovam utilização do 
fármacos sem qualquer comprovação 
científica para o combate do coronavírus

SAÚDE. 7 | Dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública mostram que a 
taxa geral de ocupação para leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva na região 
metropolitana subiu de 83% para 92%

IMPASSE. 3 | Estado tem até o dia 
31 de julho para aprovar a reforma, 
mas deputados querem votação 
apenas com sessão presencial

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NÃO SE FALA DE POLÍTICA COM 
PESSOAS MORRENDO E NEGÓCIOS 
FECHANDO, DIZ KELPS LIMA
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NÃO SE FALA DE POLÍTICA COM 
PESSOAS MORRENDO E NEGÓCIOS 
FECHANDO, DIZ KELPS LIMA
ENTREVISTA. 6 | Deputado estadual 
pelo Solidariedade fala sobre a forma 
como as gestões municipal e estadual 
enfrentam a pandemia da Covid-19

Comércio popular do Alecrim repleto de clientes na semana passada, após reabertura da economia
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DRENAGEM EM NATAL
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OBRA. 9 | Ministério do Desenvolvimento Regional
autorizou repasse de R$ 6,5 milhões para obras de 
drenagem urbana no entorno da Arena das Dunas

PARAR REFORMA
FOI TEMPO PERDIDO

FIM DAS ENTREVISTAS NO 
ALVORADA FOI IDEIA DE FÁBIO

DECISÃO DE NORONHA FOI 
“TECNICAMENTE PERFEITA”

JORNALISMO DO SBT 
PREPARA SITE DE NOTÍCIAS

NOTAS E INFORMES. 2 | DANIELA FREIRE. 14 | 
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A pauta ambiental europeia 
é fundamental para o Brasil. 

A ausência de um 
entendimento, por parte do 
governo brasileiro, no sentido 
de frear  as queimadas na 
Amazônia, atinge não só o 
agronegócio nacional, mas atrai 
outros países para ocupar nacos 
do mercado mundial que já nos 
coube por direito. 

Mas o governo, que já falou 
em deixar o Acordo de Paris e 
agride reiteradamente a China, 
nosso maior parceiro comercial 
no campo, parece não dar a 
mínima importância a isso.

O alinhamento automático 
da política externa brasileira 
com os Estados Unidos de 
Donald Trump, arrisca uma 
série de acordos bilaterais que 
levaram décadas para serem 
concretizados.

Atolado em visões 
ideológicas de extrema 
direita, o Brasil mergulha 
numa rota catastró� ca ao 
alinhar-se na proteção de 
garimpeiros e madeireiros 
ilegais, preocupando-se até 
com a inutilização legal dos 
equipamentos dos criminosos. 

Essa disfuncionalidade de 
propósitos  e subversão nas 
prioridades nacionais sinaliza 
para tempos de obscurantismo. 

Um profundo atraso se 
anuncia toda vez que o Planalto 
ignora o aviso de grandes 
companhias para os perigos 
dessa marcha à ré histórica.

O governo Fátima Bezerra colhe os frutos de ter 
concordado lá atrás, em março, com a paralisação 
do debate sobre a Reforma da Previdência. O 

resultado, antecipado por esta coluna, está aí: pouco 
tempo para discutir o texto com deputados e servidores públicos e oposição 
tentando jogar a culpa da situação toda no colo da governadora – o que não 
é justo.

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a comissão especial da 
Previdência não deveria ter interrompido a discussão sobre o projeto. Estava 
claro que, até 31 de julho, a Assembleia Legislativa não teria condições de 
retomar as sessões presenciais e que era necessário analisar o texto por 
videoconferência mesmo. É assim que estão sendo analisados os principais 
projetos do País na atualidade, e é bom que quem é contra se acostume 
com o “novo normal”.

É consenso, até entre representantes do governo, que aprovar a 
Reforma da Previdência em uma sessão remota não é o melhor dos 
cenários, principalmente para um governo que preza pelo diálogo com o 
funcionalismo desde o primeiro momento dessa discussão. No entanto, não 
há alternativa, a menos que o governo federal adie os prazos.

Enquanto o projeto estava engavetado na comissão especial, poderiam ter 
sido realizadas audiências públicas virtuais para discutir possíveis melhorias na 
proposta. Assim aconteceu na Câmara Municipal de Natal, por exemplo, em 
que sindicatos de servidores discutiram com vereadores – em videoconferência 
– como melhorar o texto enviado pela prefeitura. O debate não parou.

Chama a atenção, também, a falta de solidariedade do governo 
federal com os estados e municípios nessa questão. Diante da pandemia 
do novo coronavírus, o Ministério da Economia já poderia ter relaxado o 
prazo para que as gestões municipais e estaduais adequem seus regimes 
previdenciários. O momento, de fato, não é o mais propício para discutir 
mudanças tão drásticas na vida dos servidores.
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TEMPO PERDIDO

RETROCESSO 
TOTALFUTURO DESEMBARGADOR?

O procurador-geral de Justiça, 
Eudo Rodrigues Leite, é apontado 
nos bastidores como provável 
candidato a desembargador 
no ano que vem. Em 2021, a 
desembargadora Judite Nunes 
completará 75 anos e vai se 
aposentar. Com isso, abre-se uma 
vaga no Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Norte, a ser preenchida 
pelo quinto constitucional do 
Ministério Público. A indicação, 
que será re� nada a partir de uma 
lista décupla, caberá à governadora 
Fátima Bezerra.

AGRADANDO A TODOS
O secretário estadual de 

Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, tem recebido afagos 
até de deputados da oposição 
na Assembleia Legislativa. 
Os parlamentares elogiam a 
capacidade técnica e de articulação 
política do secretário, que é 
considerado hoje o principal auxiliar 
da governadora Fátima Bezerra. “É o 
ponto fora da curva nesse governo”, 
al� neta um parlamentar.

PROSELITISMO
O deputado federal General 

Girão (PSL-RN) apresentou um 
projeto de lei na Câmara dos 
Deputados que classi� ca como 
propaganda eleitoral ilegal o 
“proselitismo político-partidário” 
realizado em bens públicos de uso 
comum, como escolas. A lei quer 
transformar o tal “proselitismo” em 
uma doação estimável em dinheiro 
a candidatos e partidos quando 
das disputas eleitorais. A proposta 
também é assinada pelos deputados 
Major Fabiana (PSL-RJ) e General 
Peternelli (PSL-SP).

RECUPERADO
O professor Rivaldo Fernandes, 

presidente estadual do Partido 
Verde, é mais um a vencer o 
novo coronavírus. Após passar 
16 dias internado no hospital de 
campanha de Parnamirim, ele 
gravou um vídeo para dizer que já 
está bem, e em casa.

RÁPIDAS
>> Hoje, 10 de julho, é Dia da 

Pizza, Dia do Engenheiro de Minas, 
Dia Mundial da Lei e Dia da Saúde 
Ocular.

>> Nesta data, em 1962 – há 58 
anos –  Telstar, o primeiro satélite 
de comunicações do mundo, era 
lançado em órbita.

>> A Unimed Natal promove 
atividades físicas na sua rede social. 

>> Hoje, o Sesc RN realiza live, 
no seu Instagram, às 19h, sobre 
“A importância dos cuidados 
masculinos: tendências de corte e 
barba”.

>> Tem início, a partir 
desta sexta-feira, palestra de 
atividade física sobre exercício e 
desempenho. Será no Google Meet, 
às 19h.

Os exercícios são divulgados de 
segunda a sexta às 7h, 15h e 18h. Os 
vídeos ficam salvos no IGTV.

>> Nesta sexta, a partir das 
9h, acontece a palestra “Futebol e 
Mulheres: Reflexões sobre Corpo e 
Saúde” no canal do Salud Virtual no 
YouTube.

>> O Governo do RN termina 

hoje suas oficinas de audiovisual. 
O tema dessa vez será “Pós-
Produção”, com transmissão no 
YouTube do Pantim, às 15h.

>> Em parceria com a 
Fecomércio RN e outras empresas, 
Diogo Mello faz live julina solidária 
no seu YouTube. É nesta sexta-feira, 
a partir das 17h.

Notas&Informes
NOTA DE 3 REAIS

Para o vereador de Natal 
Fernando Lucena (PT), Jair Bol-
sonaro inventou que está com o 
novo coronavírus. Nem o laudo 
apresentado pelo presidente da 
República, atestando que ele está 
com a Covid-19, convence o parla-
mentar. “(O exame) é tão legítimo 
quanto uma nota de 3 reais”, diz o 
vereador petista.

FUGINDO DA PF
Para Lucena, só tem uma 

razão para o presidente ter, 
supostamente, inventado a 
história: fugir do depoimento à 
Polícia Federal que está prestes 
a ser marcado. “Como ele está 
para ser intimado nos próximos 
dias, nem o delegado vai querer”, 
diz Lucena. O presidente deve 
ser ouvido em breve no inquérito 
que apura se ele interferiu 
politicamente na PF, como 
denunciou o ex-ministro da 
Justiça Sérgio Moro.

BOA IDEIA
A Prefeitura de São 

Gonçalo do Amarante, na 
Grande Natal, lançou uma boa 
novidade. Seguindo à risca as 
recomendações para a prática 
do isolamento social, o prefeito 
Paulo Emídio de Medeiros tem 
feito inaugurações de obras a 
partir de transmissões ao vivo 
pelas redes sociais. De casa ou do 
gabinete na prefeitura, o prefeito 
discursa e “entrega” a obra para 
a população. No local da obra 
exatamente, sem aglomeração, 
um funcionário do Município 
apresenta o serviço concluído.

PARNAMIRIM
Rompida com o atual 

prefeito, Rosano Taveira, a 
vice-prefeita de Parnamirim, 
Elienai Cartaxo, mantém a 
pré-candidatura a prefeita 
nas próximas eleições. Com o 
controle do PL no município, 
a vice-prefeita tem apoio 
de partidos como o PTB e o 
Solidariedade.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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EXPLIQUE-SE I
O Conselho Nacional de Justiça intimou a juíza federal substituta Gabriela Har-

dt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, para se explicar sobre a oferta de R$ 508 milhões 
da Lava Jato ao governo federal para o combate ao novo coronavírus. O dinheiro foi 
oferecido pela força-tarefa de Curitiba, e teve autorização da magistrada.

EXPLIQUE-SE II
Hardt deverá apresentar em quinze dias informações sobre a origem dos re-

cursos oferecidos ao governo, se o dinheiro já foi depositada em conta vinculada 
à Justiça, se os valores já foram transferidos, se eles decorrem de processos com 
trânsito em julgado (sem recursos possíveis) e quais os critérios usados para a des-
tinação do dinheiro.

Queiroz é o PC Farias
deste governo”“VEREADOR FERNANDO LUCENA,

SOBRE RELAÇÃO DA FAMÍLIA 
BOLSONARO COM FABRÍCIO QUEIROZ



A proposta de Reforma da Pre-
vidência chegou à Assembleia Legis-
lativa em fevereiro e imediatamente 
foi aprovada pela Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Redação. Depois, 
ficou estacionada por mais de três 
meses na comissão especial que foi 
formada para discutir o assunto.

O projeto só voltou a tramitar 
no último dia 1º de julho, quando a 
comissão especial aprovou o pare-
cer do relator, o deputado Raimun-
do Fernandes (PSDB). O relatório 
foi publicado na última terça-feira 
(8) no Diário Oficial da Assembleia 
e agora precisa esperar duas ses-
sões para ser incluído na pauta de 
votação do plenário – o que está 
previsto para quarta-feira que vem.

O texto que chega ao plenário 
é praticamente idêntico ao que foi 
enviado pela governadora Fátima 
Bezerra. Em relação ao texto origi-
nal, foram realizadas apenas qua-
tro mudanças. A mais significativa 
é a que altera a faixa de isenção 
para os chamados inativos (apo-
sentados e pensionistas).

Hoje, quem recebe benefícios 
abaixo de R$ 6.101,06 (teto) está 
isento de pagar taxa previdenciária. 

Pela proposta do governo, esse valor 
cairia para R$ 2,5 mil. Segundo o 
que ficou decidido na comissão es-
pecial, essa faixa de isenção ficaria 
em R$ 3.050,53. Depois desse valor, 
valeriam as mesmas taxas previstas 
para os servidores da ativa.

Os demais pontos foram man-
tidos. Com isso, vai à votação a pro-
posta do governo para aumentar a 
alíquota de contribuição previden-
ciária. O projeto do governo prevê 
taxas que variam de 12% a 16%, 
com alíquotas maiores para quem 
ganha os maiores salários. Hoje, a 
taxa é de 11% para todas as faixas 
de renda dos servidores.

 Além de mudar as alíquotas de 
contribuição e a faixa de isenção 
dos aposentados e pensionistas, 
a proposta de reforma da Previ-
dência enviada pelo Governo do 
Estado altera a idade mínima para 
aposentadoria, regras de pensão e 
forma de calcular o benefício. Para 
quem já está no serviço público, a 
proposta prevê regras de transição.

A idade mínima ficou definida 
em 65 anos, para os homens, e 60, 
para as mulheres, com modula-
ções para categorias como profes-
sores, policiais e quem trabalha 
com insalubridade. A aposentado-
ria compulsória ficou definida em 
75 anos de idade.

Para ser aprovada, a Reforma 
da Previdência precisa do apoio de 
15 dos 24 deputados estaduais.

TIAGO REBOLO
REPÓRTER

Deputados de oposição voltaram 
a pedir nesta quinta-feira (9) 
que a Assembleia Legislativa 

do Rio Grande do Norte não vote a 
Reforma da Previdência pelo sistema 
remoto de deliberação.

Os parlamentares defendem que a 
proposta só seja analisada em plenário 
quando forem retomadas as sessões 
presenciais no Plenário Clóvis Motta, 
com a presença de servidores públicos 
nas galerias.

Pelo regimento da Assembleia, a 
reforma pode começar a ser votada na 
próxima quarta-feira (15). São necessá-
rios dois turnos – com intervalo de cin-
co dias entre cada um – para que o tex-
to seja aprovado e vá à promulgação. 
Se a primeira votação for confirmada 
para a semana que vem, os deputados 
terão de votar por videoconferência, já 
que a Casa está sob regime diferencia-
do de funcionamento até o fim deste 
mês, por causa da pandemia do novo 
coronavírus.

O Estado tem até o dia 31 de julho 
para aprovar a reforma. Este foi o prazo 
máximo concedido pelo Ministério da 
Economia para que os estados e muni-
cípios se adequem às novas regras pre-
videnciárias estabelecidas pela Emen-
da Constitucional 103, promulgada no 
fim do ano passado. Sem a aprovação 
no prazo, os governos estaduais e mu-
nicipais podem ficar impedidos de re-
ceber verbas federais.

Em Minas Gerais, a Assembleia 
Legislativa decidiu esta semana que 
só vai votar a reforma em agosto. Ago-
ra, o governo estadual negocia com o 
Ministério da Economia um possível 
aumento no prazo para votação. É isso 
que o deputado estadual Gustavo Car-
valho (PSDB) defende que o governo 
potiguar faça. “Essa discussão é ne-
cessária e tem que existir junto com os 
aposentados e toda a sociedade. Tem 
mudanças que são necessárias, mas 
é preciso coerência”, afirmou o parla-
mentar nesta quinta.

O deputado José Dias (PSDB) tam-
bém criticou a insistência do governo 
potiguar para votar a reforma ainda es-
te mês. “A governadora (Fátima Bezer-
ra) e sua equipe já devem ter percebido 
que não adianta ter truculência e usar 
inverdades. Não é possível que ela não 
entenda que não é a dona do mundo 
e muito menos do RN. O RN é do seu 
povo”, afirmou o deputado.

O mesmo pedido foi feito pelo de-
putado Kelps Lima (Solidariedade), 
que protocolou um requerimento nes-
ta quinta-feira solicitando que a refor-
ma só seja votada em plenário quando 
voltarem as sessões presenciais. “É ina-
dequado e imprudente votar de forma 
remota, pela internet”, disse Kelps.

 O requerimento de Kelps vai ser 
analisado na terça-feira (14), segundo 
o presidente da Casa, Ezequiel Ferreira 
(PSDB). Se for aprovado, a discussão 
sobre a reforma pode ser postergada 
– o que pode fazer com o que o Rio 
Grande do Norte desobedeça ao prazo 
estipulado pelo governo federal.

O secretário estadual de Tribu-
tação, Carlos Eduardo Xavier, diz 
que está preocupado com a possi-
bilidade de adiamento da votação. 
“Essa é uma matéria estrutural. 
Não é de governo, é de Estado. Se 
não aprovar a reforma até 31 de 
julho, nas condições atuais em 
que não há postergação de prazo, 
a gente pode perder o Certificado 
de Regularidade Previdência. E aí 
a gente perde transferências vo-
luntárias, convênios e a possibili-
dade de fazer novos empréstimos 
com aval da União”, afirmou nesta 
quinta, em entrevista ao programa 
“Bom dia RN”, da InterTV Cabugi.

Pelas contas do governo, caso 
seja aprovada da forma como foi 
enviada para a Assembleia, a Re-
forma da Previdência pode gerar 
uma economia de R$ 300 milhões 
para os cofres públicos potiguares 
no período de um ano. Isso repre-
sentaria uma redução de menos de 
20% do déficit financeiro anual do 
sistema – que, em 2019, foi de R$ 
1,57 bilhão.

Nos quatro primeiros meses 
deste ano, contudo, o rombo mé-
dio mensal foi ainda maior. As 
contas da Previdência Estadual 
fecharam o primeiro quadrimestre 
de 2020 com um déficit de R$ 710,7 
milhões. Esse foi o valor que o Go-
verno do Rio Grande do Norte teve 
de desembolsar para pagar apo-
sentadorias e pensões entre janeiro 
e abril, já que as receitas não cobri-
ram as despesas. O dinheiro para o 
aporte saiu do Tesouro Estadual.

“Estamos buscando viabilizar 
o sistema, que está totalmente 
desequilibrado do ponto de vista 
atuarial. O rombo é muito maior 
do que isso (R$ 300 milhões/ano). 
Mas o Governo do Estado não 
achou justo onerar os servidores 
ainda mais. Esse valor vai ajudar 
a dar o mínimo de sustentabilida-
de ao sistema”, completou Carlos 
Eduardo Xavier, que representa o 
governo estadual na articulação 
com a Assembleia.

REFORMA VAI 
ATENUAR DÉFICIT 
PREVIDENCIÁRIO,
DIZ SECRETÁRIO
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Oposição tenta adiar votação da Reforma 
da Previdência na Assembleia Legislativa
FINANÇAS | Estado tem até o dia 31 de julho para aprovar a reforma. Este foi o prazo máximo concedido pelo Ministério da Economia para que os estados e municípios se adequem
às novas regras previdenciárias estabelecidas pela Emenda Constitucional 103, promulgada no fim do ano passado. Sem reforma, transferências federais podem ficar comprometidas

Deputados estaduais do Rio Grande do Norte participam de sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta semana, por videoconferência

CONHEÇA OS PRINCIPAIS 
PONTOS DA PROPOSTA 
QUE PODE IR À VOTAÇÃO 
NA SEMANA QUE VEMA governadora (Fátima 

Bezerra) e sua equipe já 
devem ter percebido que não 
adianta ter truculência e usar 
inverdades. Não é possível 
que ela não entenda que não 
é a dona do mundo e muito 
menos do RN”

Se não aprovar a reforma até 
31 de julho, (...) a gente pode 
perder (...) transferências 
voluntárias, convênios e a 
possibilidade de fazer novos 
empréstimos com aval da 
União”

“

“
CARLOS EDUARDO XAVIER
SEC. EST. DE TRIBUTAÇÃO

JOSÉ DIAS
DEPUTADO ESTADUAL - PSDB

TV ASSEMBLEIA / REPRODUÇÃO
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DECISÃO DE NORONHA 
FOI ‘TECNICAMENTE PERFEITA’

PESQUISA: COVAS LIDERA 
DISPUTA PELA PREFEITURA

redacaoch@gmail.com
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NUNCA CONVERSARAM
Os desinformados, sobre 

os quais tem falado o ministro 
Augusto Heleno, procuram cabelo 
em ovo na decisão que mandou 
Queiroz e a mulher para a prisão 
domiciliar. O ministro Noronha 
e Bolsonaro nunca conversaram, 
exceto publicamente, durante 
eventos o� ciais.

PROJETO ÚTIL
Dr. Jaziel (PL-CE) quer tornar 

hediondos crimes contra a 
administração pública durante 
a pandemia. Para o deputado, 
crimes desse tipo são “a cabal 
demonstração da inabilidade de 
viver em sociedade”.

SEGUINDO O RITO
Para o ministro Ricardo Salles 

(Meio Ambiente), faz parte do 
processo natural o pedido do 
ministro Alexandre de Moraes 
(STF) de parecer da PGR sobre 
o inquérito sobre sua expressão 
“passar a boiada”.

A CAMINHO DA GAVETA?
Segundo o presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia, o projeto 
aprovado pelo Senado que 

supostamente combate fake news 
é “urgente”, mas deve ser precedido 
discussões na Casa. “Vamos 
ampliar o debate”, promete.

SÓ PIORA
Citando “proteção da 

sociedade”, o senador Ângelo 
Coronel exigiu informações do 
Facebook sobre a decisão de 
cancelar contas ligadas ao PSL 
bolsonarista. Não para investigar 
eventual censura da empresa, 
e sim para ajudar o Facebook a 
supostamente “combater o ódio”.

ATUAÇÃO CONJUNTA
Empresários se reúnem nesta 

sexta com o vice-presidente 
Hamilton Mourão, coordenador do 
Conselho Nacional da Amazônia 
Legal, para debater soluções 
e políticas públicas de “baixo 
carbono” para o Brasil.

TUDO PARA DAR ERRADO
Especialistas em eleições 

tentam usar a pandemia para 
plantar a ideia de eleição virtual 
este ano. Segundo Daniel Blume, o 
voto digital seria uma alternativa 
apenas em caso de “intensi� cação 
do isolamento social”.

Levantamento do instituto Paraná Pesquisa revela que o atual prefeito 
de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), assumiu a liderança da disputa pela 
prefeitura da capital paulista em todos os cenários, com resultados entre 
20% e 33% da preferência do eleitorado. Já na pesquisa espontânea, 72% dos 
paulistanos ainda não decidiram em quem votar em novembro. O Paraná 
Pesquisa ouviu 1,2 mil eleitores paulistanos de 4 a 8 de julho.

FATOR RUSSOMANO
Celso Russomano (PSD), 

como tem sido habitual nas 
últimas eleições, estaria no 
segundo turno, segundo a 
pesquisa, se a eleição fosse hoje.

CENÁRIO 1
Bruno Covas lidera com 22,6% 

contra 18,3% de Russomano e 

12,9% do jornalista José Luiz 
Datena. Márcio França (PSB) é 4º 
com 7,8%.

CENÁRIO 2
Sem Russomano ou Datena, 

Covas lidera com 33,6% contra 
12,6% de França. Nesse caso, 
Guilherme Boulos (Psol) é 3º, com 
7,2%.

Foi tecnicamente perfeita a decisão do ministro João Otávio de Noronha, 
presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao conceder prisão 
domiciliar de Fabrício Queiroz, ontem, segundo especialistas como o 

respeitado criminalista Marcelo Bessa, para quem a decisão de Noronha foi 
“extremamente acertada”. Ele lembra o dever da Justiça de preservar a saúde do 
investigado. “E Queiroz sequer foi denunciado”, lembra. Outro jurista, Pierpaolo 
Botini, vê a decisão do STJ como “adequada”. Além de doente, com um câncer 
que evoluiu para metástases em várias partes do corpo, Queiroz não tem 
condenação, não fugia da Justiça. Para o ministro, não estavam preenchidos os 
requisitos para a prisão de Queiroz: o ministério público não apresentou provas 
das suas alegações. Chamou a atenção do STJ a principal “acusação” nos autos 
contra a mulher de Queiroz, Márcia: ela fez um depósito na conta do marido. A 
prisão domiciliar de Queiroz foi o segundo grande furo do site Diário do Poder, 
esta semana. O outro foi a covid-19 do presidente Jair Bolsonaro.

TRABALHO | No primeiro semestre, no País todo, seguro-desemprego foi pedido por 3,9 milhões de pessoas, 
um aumento de 14,8% na comparação com igual período do ano passado, segundo Ministério da Economia

O Ministério da Economia rece-
beu 653,1 mil pedidos de segu-
ro-desemprego em junho, um 

aumento de 28,4% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Esse é o terceiro mês seguido de 
avanço de dois dígitos nos pedidos, 
impulsionados pela pandemia do co-
ronavírus e os pelos consequentes im-
pactos na economia brasileira.

No primeiro semestre, o seguro-de-
semprego foi pedido por 3,9 milhões 
de pessoas, um aumento de 14,8% na 
comparação com igual período do ano 
passado.

Desde março, quando começaram 
as medidas de isolamento que impac-
taram a atividade econômica os pedi-
dos somam 2,8 milhões (um aumento 
de 26% em relação a igual período do 
ano passado).

Apesar do aumento em relação a 
2019, o número de pedidos caiu quan-
do a comparação é feita com maio. 
Neste cenário, a redução foi de 32% em 
relação ao mês anterior, quando foram 
registrados 960.309 requerimentos.

Segundo os dados, os três estados 

com maior quantidade de requeri-
mentos foram São Paulo (199.066), 
Minas Gerais (70.333) e Rio de Janeiro 
(52.163).

No Rio Grande do Norte, foram 
7.020 pedidos de seguro-desem-
prego no mês passado, um aumen-
to de 30% com relação ao mesmo 
mês do ano passado, quando fo-
ram registrados 5.390 pedidos. Em 

relação a maio de 2020, houve uma 
queda de 33%, já que no mês ante-
rior mais de 10,5 mil trabalhadores 
entraram com pedido para receber 
o benefício.

Por setor, em todo o País, os pe-
didos se distribuíram entre serviços 
(41,7%), comércio (25,4%), indústria 
(18,7%), construção (10,1%) e agrope-
cuária (4,1%).

População aguarda em frente a agência da Caixa em Natal para receber Auxílio Emergencial

Prefeito Túlio Lemos (esq.) recebeu a notícia nesta quinta-feira (9), durante viagem a Brasília

Pedidos de seguro-desemprego 
sobem 30% em junho no Estado

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

LUÍS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O  Ministério da Saúde con� rmou 
nesta quinta-feira (9) que vai 
enviar 10 respiradores pulmo-

nares para Macau, município da Costa 
Branca Potiguar. O anúncio foi feito 
para o próprio prefeito, Túlio Lemos, 
que esteve ontem em Brasília.

O prefeito de Macau solicitou tam-
bém 10 camas elétricas, 10 oxímetros, 
2 des� briladores, 10 eletrocardió-
grafos, 1 gasômetro, 10 estativas e 30 
bombas de infusão, equipamentos 
necessários à implantação de leitos de 
tratamento intensivo.

Com a de� nição da liberação de 
10 respiradores, o item mais caro pa-
ra compor uma UTI, o prefeito Túlio 
Lemos anunciou que vai procurar o 
Governo do Estado para � rmar uma 
parceria e instalar os leitos.

“Fiquei altamente emocionado 
ao receber a con� rmação da doação 
dos respiradores por parte do assessor 
especial do ministro da saúde, Airton 
Antônio Soligo. Trata-se de uma gran-
de vitória para Macau e os municípios 
vizinhos, que ganharão leitos de UTI 
para salvar vidas”, a� rmou o prefeito.

Ministério da Saúde libera
10 respiradores para Macau

SAÚDE
COM TORNOZELEIRA

O presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, decidiu nesta 
quinta-feira (9) colocar em prisão 
domiciliar – com tornozeleira 
eletrônica – o ex-assessor parla-
mentar Fabrício Queiroz e a sua 
mulher, Márcia Oliveira de Aguiar, 
que segue foragida.

Queiroz foi preso no dia 18 de 
junho, em Atibaia (SP), na casa de 
Frederick Wassef, então advogado 
do senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ). O ex-assessor par-
lamentar do � lho do presidente 
Jair Bolsonaro é apontado como 
operador de um suposto esquema 
de “rachadinhas” – apropriação 
de salários de funcionários – no 
antigo gabinete de Flávio na As-
sembleia Legislativa do Rio.

A defesa de Queiroz pedia a 
conversão da prisão preventiva 
em domiciliar. Os advogados ci-
taram o estado de saúde do ex-as-
sessor e o contexto de pandemia.

Noronha decidiu estender 
a prisão domiciliar para Márcia 
Queiroz, “por se presumir que sua 
presença ao lado dele seja reco-
mendável para lhe dispensar as 
atenções necessárias”, de acordo 
com o STJ.

PRESIDENTE DO STJ 
TIRA QUEIROZ DA 
CADEIA E MANDA
ELE PARA CASA



ajudando a minimizar as perdas 
por causa da Covid. Mas, mesmo 
assim, não está sendo fácil.

AGORA – Que medidas o Muni-
cípio de Parnamirim adotou para 
que a crise não acarrete em atrasos 
nos pagamentos?

GRJ – Cortamos custos e en-
xugamos ainda mais o custeio, 
para que não precisasse cortar na 
área de saúde, onde, aliás, aumen-
tamos bastante os investimentos. 
Para se ter uma ideia, em alguns 
custos, fizemos reduções de 25%, 
via decreto, obrigando todas as 
secretarias a se ajustarem à nova 
realidade, como o aluguel de auto-
móveis e linhas telefônicas.

AGORA – Em junho, Parnami-
rim recebeu R$ 6,4 milhões como 
primeira parcela do socorro fi-
nanceiro do Governo Federal para 
estados e municípios. Outras três 
parcelas, com valores semelhan-
tes, serão depositadas. Como o 
Município vai aplicar esse recurso?

GRJ – Estamos priorizando 
a área de saúde, claro. Assim que 
a pandemia começou e quando 
saíram os primeiros decretos, nós 
já canalizamos todos os esforços 
para o pessoal da linha de frente, 
ampliando as estruturas das UPA e 
unidades básicas de saúde, aumen-
tando a quantidade de leitos, in-
clusive de UTI, e instalando nosso 
hospital de campanha. Este reforço 
financeiro chega em boa hora, pois 

já estávamos no nosso limite de 
remanejamentos. Os recursos vão 
todos para isso.

AGORA – O secretário estadu-
al de Tributação, Carlos Eduardo 
Xavier, disse recentemente que as 
finanças do Estado não suportam 
o isolamento social até setembro. 
E Parnamirim?

GRJ – Ninguém suporta. Nem 
o setor público nem o setor priva-
do. Mas, ao mesmo tempo, pre-
cisamos preservar a capacidade 
de atendimento a quem se conta-
mina e tem seu quadro agravado. 
O prefeito Taveira e a Prefeitura 
Municipal de Parnamirim fize-
ram a parte deles. E agora colhem 
os resultados de ter priorizado a 

saúde, com índices de ocupação 
de leitos que permitem a reaber-
tura gradual.  Tudo no seu tempo, 
com responsabilidade, mas com 
a vantagem de termos começado 
bem antes de muita gente. Por 
isso, Parnamirim hoje tem as me-
nores taxas de ocupação de leitos 
em todo o RN.

AGORA – O setor produtivo de 
Parnamirim, principalmente o 
comércio do centro da cidade, des-
respeitou boa parte dos decretos 
sobre o isolamento social. Faltou 
fiscalização?

GRJ – Não faltou fiscalização, 
mas até para fiscalizar tem de ter 
bom senso. Foi feito um mutirão 
com Guarda Municipal, Polícia Mi-
litar e agentes da vigilância, para 
ajudar no esforço de conscientiza-
ção. Mas sabemos que lidar com 
o público não é uma tarefa fácil. 
Existem os que colaboram, mas 
existem os que não colaboram. 
É assim em toda parte. Confesso 
que, aqui em Parnamirim, compa-
rando com outras cidades, foi até 
tranquilo. O parnamirinense é um 
povo consciente e sabe reconhecer 
o esforço da Prefeitura e do prefeito 
Taveira. Na sua grande maioria, ele 
colaborou e continua colaborando.

AGORA – Como analisa o atual 
cenário de pré-campanha em Par-
namirim?

GRJ – Nós estamos no meio de 
uma pandemia muito forte, com 
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O ajuste fiscal promovido pela 
atual gestão na primeira me-
tade do mandato amorteceu 

os prejuízos financeiros causados 
pela pandemia do novo coronaví-
rus na Prefeitura de Parnamirim. 
Apesar disso, na avaliação do se-
cretário Giovani Rodrigues Júnior 
(Planejamento, Finanças, Desenvol-
vimento Econômico e Turismo), a 
situação não está fácil.

Segundo ele, a administração 
do prefeito Rosano Taveira teve 
de efetuar cortes drásticos para 
trazer as despesas para dentro das 
receitas e, assim, continuar com o 
controle das contas públicas que 
tem marcado a atual gestão.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Giovani Rodrigues Júnior fala so-
bre como tem sido o trabalho do 
Município no enfrentamento da 
pandemia de Covid-19 e sobre o 
impacto da retração econômico 
nas finanças locais. Ele defende a 
reabertura gradual das atividades 
econômicas, pois, segundo ele, 
“ninguém aguenta” a manutenção 
do  isolamento social.

Perguntado sobre as eleições 
municipais, ele afirma que este 
não é o momento de pensar na 
disputa política, já que o foco é 
a administração pública. Ele diz 
também que observa com tran-
quilidade as recentes baixas na 
base de sustentação do prefeito 
Taveira, apesar de “estranhar” o 
movimento. Confira na íntegra:

AGORA RN – A arrecadação de 
estados e municípios despencou 
País afora, por causa da retração 
econômica provocada pela pande-
mia de Covid-19. Como a crise afe-
tou a Prefeitura de Parnamirim?

GIOVANI RODRIGUES 
JÚNIOR – Cada município teve 
um impacto diferente, de acordo 
com o seu nível de governança 
e sua capacidade de se adaptar 
rapidamente aos novos desafios 
impostos. Parnamirim teve uma 
pequena vantagem em relação 
a muitos municípios. Nós fize-
mos um longo ajuste fiscal nos 
primeiros dois anos do atual 
mandato, e o prefeito Rosano 
Taveira vem fazendo uma gestão 
austera e equilibrada em termos 
de contas públicas, o que está nos 

“NINGUÉM AGUENTA”, AFIRMA 
SECRETÁRIO SOBRE MANUTENÇÃO 
DO ISOLAMENTO EM PARNAMIRIM

muitos desafios em cima da mesa, 
e ainda não conseguimos parar 
para pensar em eleição. O povo 
também não quer saber de eleição 
agora, quer é tentar voltar à nor-
malidade, trabalhar, estudar, ter 
lazer para só então, depois, pensar 
em eleição. O prefeito Taveira, nós 
da prefeitura, secretários, colabo-
radores, temos outras prioridades 
no momento. Na hora certa, sim, 
claro, iremos discutir política, mas 
com a certeza do dever cumprido, 
de ter feito o melhor que pudemos 
para o povo durante a crise.

AGORA – Venceu o prazo de 
desincompatibilização e o senhor 
não deixou o cargo de secretário. 
Desistiu de disputar cargos públi-
cos ou apenas adiou os projetos?

GRJ – É quase a mesma res-
posta do item anterior. Só sobrou 
tempo para cuidar da gestão e atra-
vessar essa tempestade, que, aliás, 
ainda não passou.

AGORA – A que o senhor atri-
bui as recentes baixas na base de 
sustentação do prefeito Rosano 
Taveira?

GRJ – Não são baixas. São 
movimentos políticos naturais. 
Faz parte do jogo democrático. 
A gente respeita todas as opções 
políticas. A gente só acha estranho 
que pessoas que estiveram dentro 
da gestão durante mais três anos 
deixarem para apontar erros e 
fazer críticas faltando apenas seis 
meses para as eleições. Acho que o 
povo vai saber identificar este tipo 
de atitude.

AGORA – A pandemia pode 
prejudicar ou impulsionar gover-
nos. Nesse sentido, na sua opinião, 
como o prefeito Rosano Taveira es-
tá se saindo?

GRJ – Sou suspeito de falar, 
pois estou dentro da gestão, no dia 
a dia desta luta. Mas posso afirmar, 
por conhecer outras gestões locais 
e até nacionais, que poucos prefei-
tos foram tão atuantes no enfren-
tamento à Covid quanto o prefeito 
Taveira. Nós começamos a agir no 
mesmo dia em que saiu o primei-
ro decreto estadual, lá no mês de 
março. Não vi o prefeito descansar 
um só dia durante estes mais de 
120 dias. Nem em feriados, nem 
em fins de semana. Foi e está sendo 
uma guerra incessante, mas, como 
disse, hoje Parnamirim já colhe os 
primeiros frutos por ter se planeja-
mento bem e enfrentado com com-
petência esta crise. E ainda temos 
muito trabalho pela frente.

Fizemos um longo ajuste 
fiscal (...) e o prefeito Rosano 
Taveira vem fazendo uma 
gestão austera e equilibrada 
em termos de contas 
públicas, o que está nos 
ajudando a minimizar as 
perdas por causa da Covid”

“
GIOVANI RODRIGUES JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ENTREVISTA | Na avaliação do secretário de Planejamento, 
Finanças, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Parnamirim, 
Giovani Rodrigues Júnior, apesar de o ajuste fiscal ter amortecido 
o impacto, finanças do Município foram impactadas pela Covid-19
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quer tentou. Muito pelo contrário, 
deixou o projeto parado na comis-
são que é composta somente por 
deputados do governo. Todos os 
prazos estão sendo mudados de-
vido à Covid-19. Eu mesmo só não 
entro com essa ação pois a compe-
tência é exclusiva do governador.

AGORA – Na comissão especial, 
foi encartada uma emenda que ele-
va a faixa de isenção dos inativos 
para R$ 3 mil. O senhor concorda 
com essa mudança?

KL – Concordo, mas essa isen-
ção deveria ser maior. Fátima op-
tou por fazer uma taxação menor 
para quem ganha mais e uma bem 
maior para quem ganha menos.

AGORA – A propósito, como o 
senhor avalia a tramitação da pro-
posta até agora?

KL – Fátima fez uma arma-
dilha que sabe que a Assembleia 
sempre vai cair, pois a maioria dos 
deputados é governista. Segura o 
projeto até o fim do prazo e man-
da dizendo que quem não votar é 
contra o Rio Grande do Norte. Mas 
parece que dessa vez a estratégia 
dela não vai dar certo.

AGORA – O Estado tem 37 mil 
casos confirmados e quase 1,4 mil 
mortos pelo novo coronavírus. 
Mesmo assim, governo e prefeitu-
ras têm autorizado a retomada das 
atividades econômicas. O senhor 
considera essa medida correta?

KL – Tanto a governadora 
como o prefeito (Álvaro Dias, de 
Natal) têm um arsenal de infor-
mações que lhes permitem tomar 
uma decisão robusta. Espero que 
essas decisões estejam sendo to-
madas assim. O que me parece 

até agora é que não são. O prefeito 
transformou a pandemia em uma 
peça de marketing e brinca com 
a vida das pessoas, fazendo poli-
ticagem dentro das unidades de 
saúde. Já a governadora está com-
pletamente perdida, vacilante, sem 
saber que decisões tomar.

AGORA – Como o senhor avalia 
o desempenho da Prefeitura do Na-
tal e do Governo do Estado no en-
frentamento da pandemia do novo 
coronavírus?

KL – A história dirá o que cada 
um fez. O episódio da tentativa de 
contratação de uma parente do 
prefeito por R$ 14 milhões sem li-
citação para o hospital de campa-
nha e a perda dos R$ 5 milhões em 
respiradores do Consórcio Nor-
deste são símbolo da forma como 
a cidade e o Estado estão gerindo 
a crise.

AGORA – Em Natal, o prefeito 
Álvaro Dias determinou a distri-
buição de hidroxicloroquina e 
ivermectina como “prevenção” – 
dois medicamentos sem eficácia 
comprovada contra o coronavírus. 
Por isso, foi acusado de “populis-
mo”. O senhor concorda?

KL – Estrategicamente, estão 
distribuindo medicamento na 
época da queda natural dos casos. 
Então, vão dizer que essa queda foi 
devido ao uso do medicamento. 
O nome disso chama-se bomba 
semiótica.

Na avaliação do deputado 
estadual Kelps Lima (So-
lidariedade), o prefeito de 

Natal, Álvaro Dias, transformou 
a pandemia do novo coronavírus 
em uma “peça de marketing” e, 
com isso, “brinca com a vida das 
pessoas”.

Segundo o parlamentar, que é 
pré-candidato a prefeito da capital 
potiguar e deve enfrentar Álvaro 
nas urnas em novembro próximo, 
o prefeito faz “politicagem” dentro 
das unidades de saúde do municí-
pio. Álvaro Dias tem sido acusado 
de “populismo” devido ao fato de, 
entre outras medidas, autorizar a 
distribuição de medicamentos que 
não têm eficácia comprovada con-
tra a Covid-19.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Kelps Lima fala sobre a forma co-
mo as gestões municipal e estadual 
enfrentam a pandemia. Por isso, 
também não poupa críticas à go-
vernadora Fátima Bezerra – que 
comanda um governo, em sua ava-
liação, “vacilante”.

Na conversa abaixo, o parla-
mentar confirma que é pré-candi-
dato à reeleição, mas acredita que 
não é o momento de antecipar 
o debate eleitoral.  Ele ainda fala 
sobre outros temas estaduais e 
municipais.

Confira na íntegra:

AGORA RN – O senhor criticou 
o governo Fátima Bezerra, na se-
mana passada, pelo retorno, na As-
sembleia Legislativa, da discussão 
sobre a Reforma da Previdência. 
Por quê?

KELPS LIMA – Discutir um 
projeto de repercussão gigantesca 
como esse com a Assembleia fe-
chada, com o perdão da palavra, 
é uma covardia com os servidores.

AGORA – O senhor defendeu 
que a PEC só seja votada em ple-
nário quando voltarem as sessões 
presenciais – o que não acontecerá 
antes de agosto. Mas o Estado tem 
apenas até 31 de julho para apro-
var as mudanças na Previdência. 
Como conciliar o prazo exíguo e 
essa demanda do senhor?

KL – Vários estados estão dan-
do entrada em ações (na Justiça) 
para dilatar este prazo. Fátima se-

NÃO SE FALA DE POLÍTICA COM 
TANTAS PESSOAS MORRENDO E 
NEGÓCIOS FECHANDO, DIZ KELPS

AGORA – Apesar de ter apenas 
dois anos de mandato, e de ter feito 
a carreira política no Seridó, o pre-
feito Álvaro Dias tem sido o mais 
lembrado pelos eleitores nas pes-
quisas de intenção de voto. A que o 
senhor atribui essa popularidade?

KL – Álvaro é o único pré-can-
didato com estrutura na rua, no 
caso, a Prefeitura. Ele ainda não 
entrou em zona de combate. Com 
tanto rabo preso, será um alvo ba-
tido assim que começar o processo 
eleitoral.

AGORA – A Prefeitura do Natal 
tem insistido, mesmo com a pan-
demia e com a proximidade das 
eleições, na aprovação do novo 
Plano Diretor. Como o senhor ava-
lia essa pressa?

KL – Acho que o Plano Diretor 
deve ser votado. Só não pode ser 
por processo eletrônico e às escon-
didas.

AGORA – No início do ano, o se-
nhor anunciou que seria candida-
to a prefeito de Natal nas eleições 
deste ano. A pandemia mudou os 
planos?

KL – Não mudou os planos. 
Mas não posso ficar falando de 
eleição com tantas pessoas mor-
rendo, doentes, desempregados, 
com negócios fechando… Faço 
política por paixão e convicção. 
Desejo mudar e melhorar nossa 
cidade. Não vou usar a dor alheia 
para isso. Essa cota já é preenchida 
por Álvaro Dias.

AGORA – As eleições de 2020 fo-
ram adiadas para novembro. Qual 
a sua avaliação?

KL – Uma eleição inteira não 
é mais importante do que a vida 
de uma pessoa. Se for para colocar 
pessoas em risco, deve-se adiar as 
eleições.

AGORA – A oposição ao prefeito 
Álvaro Dias é ampla, mas aparente-
mente dispersa. Na sua opinião, is-
so não favorece a reeleição do atu-
al prefeito? O senhor acredita na 
união de alguns pré-candidatos?

KL – Isso é normal, ainda mais 
com a pandemia. Já já a máscara 
de Álvaro vai cair. Natal tem uma 
eleição em dois turnos. É natural 
que os partidos queiram colocar 
seus candidatos no primeiro turno 
para mostrar suas propostas para 
a cidade. Em um segundo turno, 
se Álvaro estiver lá, todos vão se 
unir contra, pois ele representa o 
que existe de pior na política do 
Estado.

ENTREVISTA | Deputado estadual pelo Solidariedade 
fala sobre a forma como as gestões municipal e 
estadual enfrentam a pandemia e não poupa críticas 
ao prefeito de Natal: “Brinca com a vida das pessoas”

Faço política por
paixão e convicção.
Desejo mudar e melhorar 
nossa cidade. Não vou
usar a dor alheia para isso. 
Essa cota já é preenchida 
por Álvaro Dias”

“Discutir um projeto de 
repercussão gigantesca 
como esse (Reforma 
da Previdência) com a 
Assembleia fechada, com 
o perdão da palavra, é uma 
covardia com os servidores”

“

KELPS LIMA
DEP. ESTADUAL - SOLIDARIEDADE

JOÃO GILBERTO / ALRN
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O Ministério da Saúde afirmou 
nesta quinta-feira (09) ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) que 

o protocolo sobre o uso da cloroquina 
e da hidroxicloroquina contra o novo 
coronavírus, publicado no fim de maio, 
não obriga que médicos prescrevam o 
medicamento aos pacientes.

Nos últimos dias, após ser diagnos-
ticado com a Covid-19, o presidente 
Jair Bolsonaro passou a defender mais 
fortemente o uso da substância con-
tra o novo coronavírus, embora não 
existam evidências científicas de que 
o medicamento produza efeitos para 
esse fim.

Em resposta a um pedido de infor-
mações do ministro Celso de Mello, o 
Ministério da Saúde disse que a orien-
tação é um documento que consolida 
informações técnicas para direcionar o 

uso do medicamento. 
O parecer enviado pelo Ministério 

da Sáude sustenta ainda que, por de-
pender do aval do médico e do pacien-
te, não há uma necessidade de seguir 
esse procedimento. 

“O que se pretendeu foi mera-
mente a compilação das informações 
técnicas até então existentes, visando 
orientar uma parametrização mais 
segura e informada aos que optarem 
pelo uso do fármaco, mas sem vincular 
qualquer dos atores da relação médi-
co-paciente, haja vista a inexistência 
de imperatividade ou força cogente na 
orientação expedida”, diz o texto envia-
mo do Ministério da Saúde .

O STF julga uma ação da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores em 
Saúde (CNTS). A entidade contesta as 
orientações do governo, publicadas 

em um protocolo em 20 de maio pelo 
Ministério da Saúde. O documento li-
bera no SUS o uso da cloroquina e da 
hidroxicloroquina até para casos leves 
de Covid-19. 

No STF, o ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello, utilizou 
informações elaboradas pela Advoca-
cia-Geral da União. O texto defende o 
arquivamento do processo e que não 
cabe uma interferência do Judiciário 
na definição de políticas de saúde, que 
é uma atribuição do Executivo em con-
junto com o Legislativo.

Entre outras coisa, a CNTS pede 
que o STF intervenha para que autori-
dades do governo federal não tomem 
medidas de enfrentamento à pande-
mia que contrariem as orientações 
científicas, técnicas e sanitárias sobre 
a Covid-19. Presidente Bolsonaro é defensor da cloroquina

Ministério da Saúde diz que protocolo não 
obriga o uso da cloroquina por médicos

MEDICAMENTO

REPRODUÇÃO

GILBERTO NOVAES /  AFP

A ocupação de leitos de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
específicos para o tratamento 

de Covid-19 voltou a crescer no Siste-
ma Único de Saúde (SUS) na Região 
Metropolitana de Natal desde o início 
das ações de retomada da economia 
da capital, em dia 1º de julho.

No início do mês, segundo dados 
da Secretaria Estadual de Saúde Pú-
blica (Sesap), a taxa geral de ocupa-
ção dos leitos críticos para Covid-19 
era de 91%. Para a região metropoli-
tana de Natal, a ocupação era de 83%. 
No entanto, nesta quinta-feira (09), a 
ocupação no Estado subiu para 92% 
e da Região Metropolitana de Natal 
também passou para 92%.

Hoje, há 726 pessoas internadas 
para tratamento da infecção pelo novo 
coronavírus em todo o Rio Grande do 
Norte. Deste total, 372 estão em leitos 
de UTI.

O mês de julho foi iniciado com 
uma série de abertura de novos leitos 
de internação crítica por todo o Rio 
Grande do Norte. De acordo com a 
plataforma RegulaRN, organizada 
pela Sesap para detalhar informa-
ções sobre a ocupação hospitalar, 
houve aumento de 52% na oferta de 
leitos críticos no Estado nos últimos 
45 dias. Até o dia 28 de maio, o sis-
tema informava a presença de 170 
leitos. Já nesta quinta-feira, o número 
registrado era de 261 leitos.

Apesar do aumento da oferta, o 
número de solicitações para leitos 
críticos segue crescendo. Em maio, 
houve 1.593 solicitações para pacien-
tes com Covid-19. No mês seguinte, 
foram 2.655 solicitações. Já em julho, 
até o dia 09, o número de pedidos foi 
de 723. O resultado é maior que no 
mesmo período de junho (690) e de 
maio (239).

Os dados mostram que a taxa 
de ocupação está longe de alcançar 
a meta de 80%. Este índice é o ne-
cessário para a continuidade da re-
abertura das atividades econômicas 
no Rio Grande no Norte. Na última 
terça-feira (07), com índice acima de 
90%, a governadora do Estado, Fáti-
ma Bezerra (PT), decidiu por adiar 
as atividades de retomada do setor 
produtivo. A previsão é de que, caso 
os números de ocupação melhorem, 
o processo de reabertura seja reto-
mado em 15 de julho.

Apesar da interrupção feita pelo 
Estado, a Prefeitura do Natal já pro-
moveu a abertura de toda a primeira 
fase de retomada econômica. Divi-
dida em frações, a primeira etapa 
foi iniciada em 1º de julho, com os 
estabelecimentos comerciais de até 
300 metros quadrados. Na última ter-
ça-feira (06), foi a vez de restauran-
tes e lanchonetes na capital terem a 
oportunidade funcionar. Já na última  
quarta-feira (08), o município permi-

tiu a venda virtual de shoppings cen-
ters e a abertura de templos religio-
sos, desde que promovam ritos com 
a presença de no máximo 30 pessoas.

Em todo o mês de maio, ainda de 
acordo com dados do RegulaRN, fo-
ram feitas 304 regulações para leitos 
de UTI. No mês seguinte, o número 
subiu para 580. Atualmente, o nú-
mero é de 205 regulações apenas nos 
primeiros nove dias de julho. 

Apesar disso, a Secretaria de Es-
tado da Saúde Pública (Sesap) do Rio 
Grande do Norte avalia que há uma 
redução da fila de regulação e na ocu-
pação de leitos de UTI. O secretário 

adjunto de saúde do Estado, Petrônio 
Spinelli disse que o trabalho do Esta-
do é para abrir mais leitos críticos. A 
previsão estadual é de alcançar 80% 
de ocupação dos leitos críticos até a 
próxima semana. “Para chegarmos 
a 80% é preciso a população fazer 
o isolamento social e respeitar as 
medidas de proteção. Em Natal, por 
exemplo, o bairro do Alecrim está 
como na situação pré-pandemia. A 
localidade recebe fluxo de pessoas 
de todos os bairros e de muitos mu-
nicípios do interior. Assim, é um polo 
aglutinador de pessoas e difusor do 
vírus”, afirmou Petrônio.

Internações em UTI voltam a passar dos 
90% na Região Metropolitana de Natal
SAÚDE | Dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública mostram que a taxa geral de ocupação para leitos de Unidade de Terapia Intensiva na região metropolitana subiu de 83% 
para 92% em pouco mais de sete dias; aumento de internações ocorreu após o início das ações de retomada das atividades produtivas em Natal e no restante de todo o Estado

Processo de reabertura da economia delimita que taxa de ocupação de UTI fique abaixo de 80%

SOBE PARA SEIS 
NÚMERO DE CAPITAIS COM 
MAIS DE 90% DAS UTIS 
OCUPADAS

O aumento de casos graves da 
Covid-19 fez crescer para seis o nú-
mero de capitais que atingiram ou 
beiram o colapso no sistema públi-
co de saúde, com mais de nove em 
cada dez leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) ocupados.

Natal, Rio Branco, Curitiba, 
Cuiabá, Belo Horizonte e Florianó-
polis tinham mais 90% dos leitos 
de terapia intensiva ocupados nes-
ta segunda-feira (6). Uma semana 
antes, apenas Natal e Rio Branco 
superavam esta marca.

Os dados mostram um agrava-
mento do cenário em capitais que 
vinham tendo números baixos na 
ocupação de leitos até o início de 
junho e um deslocamento do epi-
centro da doença para as regiões 
Sul e Centro-Oeste.

Curitiba está entre as capitais 
em estado mais crítico. A capital 
paranaense tinha na segunda-fei-
ra apenas 18 vagas em leitos para 
adultos e uma UTI disponível no 
setor infantil. Com ocupação de 
92%, o prefeito Rafael Greca (DEM) 
anunciou a abertura de novos lei-
tos nos próximos dias.

O Rio Grande do Norte regis-
trou 1.345 mortes pela Covid-19 
até esta quinta-feira (09). Os da-
dos estão no boletim da Secreta-
ria Estadual de Saúde Pública (Se-
sap).  Os dados apontam 37.060 
casos confirmados pela doença. 
Ainda há 187 mortes estão sob 
investigação.

Ainda de acordo com o le-
vantamento, Natal é a cidade 
que registra o maior número de 
mortes pela doença em todo o 
Rio Grande do Norte. A capital do 
Estado soma 571 mortes e 14.214 
casos confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus. A cidade 
de Mossoró, na região Oeste, é a 
segunda lugar em númere casos, 
com 144 mortes e 3.667 casos da 
doença. 

DADOS

RN REGISTRA 1.345 
MORTES CAUSADAS 
PELA COVID-19; CASOS 
PASSAM DOS 37 MIL
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Fluxo de passageiros tem alta de 16,47%
TRANSPORTES | Números 
da Seturn apontam que a 
média de passageiros de 
ônibus passou de 85 mil para 
99 mil em Natal

Passada a primeira semana de 
flexibilização da economia poti-
guar, o fluxo de passageiros nos 

ônibus de em Natal aumentou 16,47%. 
A média de fluxo de usuários durante 
os primeiro 110 dias de pandemia su-

biu de 85 mil para 99 mil passageiros.
“Os números embora tenham 

subido estão nos mesmos patama-
res dos primeiros dias de pandemia 
quando as restrições da circulação de 
pessoas foram estabelecidas. E longe 

dos 301 mil passageiros por dia que 
eram transportados antes do dia 19 
de março” ”, explica Nilson Queiroga, 
consultor técnico do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Passagei-
ros (Seturn). Ainda de acordo com o 

Seturn, mantida esta tendência todas 
as empresas passarão por uma reenge-
nharia. “Reduzindo 50% de sua frota, 
50% de ISS, 50% dos postos de traba-
lhos e 50% no consumo de insumos”, 
encerrou Queiroga.

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Temos o prazer de apresentar a V. Sa., o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 
31/12/2019. O Relatório completo, bem como os dados analíticos estão a disposição 
em nossa sede. Da mesma forma, a Diretoria permanece a disposição de V. Sa. Para os 
esclarecimentos que julgarem necessários.

Natal, 31 de dezembro de 2019

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Caixa e equivalentes de Caixa – Incluem os saldos de Caixa e Bancos, demonstrados do 
custo acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do Balanço. A 
Companhia não utiliza a sistemática de pagamentos em espécie. Os valores recebidos de 
terceiros e lançados na conta caixa são meros registros transitórios, para depósitos 
bancários;
b) Direitos Realizáveis - Permissionários - são representados por valores a receber de 
taxas de permanência e uso dos boxes do mercado permanente, mercado livre e lojas do 
Ceasa Shopping, registrados pelo valor nominal com base no regime de competência;
c) Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição ou construção, sendo suas 
depreciações calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil-econômica 
estimada dos bens;
d) Intangível – É demonstrado por gastos com aquisição de Software, a ser amortizados, 
por um prazo de cinco anos, após sua implantação; 
e) Imposto de Renda e Contribuição Social - Os impostos e contribuições são calculados 
com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das demonstrações, 
onde a provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de 15% do lucro 
tributável e acrescida do adicional de 10% quando aplicável, e a provisão para 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido é calculada à alíquota de 9%. 
f) Apuração do Resultado - As receitas e despesas são registradas de acordo com o 
regime de competência; 
g) Demais Ativos Circulantes e Não Circulantes - demonstrados pelos valores de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias, 
deduzidos as provisões de perda e ajuste ao valor de mercado; 
h) Perdas estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Constituída com base na 
expectativa de realização.   
i) Demais Passivos Circulantes e Não Circulantes  –    estão demonstrados por valores 
conhecidos ou calculáveis, incluídos, quando aplicáveis, os encargos incorridos.

4.DIREITOS REALIZÁVEIS - PERMISSIONÁRIOS
Esse grupo de contas está assim constituído:

Para a Constituição da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, foram 
considerados inadimplentes intencionais os atrasos superiores há seis meses,

do débito individualizado.
A companhia apresenta um imobilizado no valor de R$ 1.254.509,99 sendo objeto de 
contenda inclusive com penhora judicial conforme Nota Explicativa nº 6-b
A Companhia não elaborou estudo para a realização das ações recomendadas pela 
Resolução CFC Nº. 1.177/09, de 24.07.2009, que aprovou a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado, 
e a Resolução CFC N.º 1.292/10, de 20.08.2010, que aprovou a NBC TG 01 – Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos. Consequentemente, ficamos impedidos de opinar sobre a 
necessidade de eventuais ajustes para reconhecimento de perdas decorrente da aplicação 
desse procedimento.

3) Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis e relatório da 
administração
 A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. 
 Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da CEASA continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis.

4) Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis.
 Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não, uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso:
- Fornecemos a companhia o relatório com os apontamentos detectados na auditoria no 
qual a empresa se comprometeu de fazer as correções em 2020 principalmente nos itens 
que afetam as demonstrações contábeis.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da CEASA-RN.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

5) Ênfases
5.1) Risco de Descontinuidade dos Negócios da CEASA-RN.
 A companhia deixou de elencar nas Notas Explicativas, os impactos econômicos e 
financeiros decorrentes do atual momento em que vivemos no que se refere ao COVID-19. 
Que apesar da relevância de aludidas incertezas, as demonstrações foram levantadas 
levando em conta somente os princípios e pressupostos da continuidade normal de seus 
negócios, de modo que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, notadamente, 
aqueles representativos das diversas provisões, podem não serem suficientes para a 
cobertura das “exigibilidades totais” em caso de uma eventual descontinuidade de suas 
atividades. Questionado na companhia os motivos, foi informado que até a presente data 
não teve alteração no faturamento da companhia.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a CEASA-RN a não 
mais se manter em continuidade operacional. Nesse sentido, reiteramos e enfatizamos 
conforme registrado no relatório entregue na administração, a importância dessa análise e 
registro dos impactos trazidos pela pandemia e atual momento vivido, onde possa afetar a 
continuidade dos negócios da CEASA-RN. 

6) Outros Assuntos
6.1) Relatório da Administração 
 A administração da CEASA-RN é responsável por essas informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
 Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse 
quando tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, 
de forma relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário 
econômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se com base no trabalho realizado concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 
fato.
Neste sentido não temos nada a relatar.
6.2) Auditoria dos Valores Correspondentes ao Exercício Anterior
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros 
auditores, cujo relatório de auditoria, foi emitido em 27 de Março de 2019, com opinião 
modificada devido a ressalva mencionada no item 2 deste relatório e ênfases.

Natal/RN, 15 de Maio de 2020.
AZEVEDO CONTABILIDADE LTDA
CRC/RN 000150/O
Murce Regina de Azevedo
Contadora CRC-RN 4480/O

PARECER DO CONSELHO FISCAL- Em cumprimento ao que determina o Estatuto da 
Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A – Ceasa/RN, e em conformidade 
com a legislação vigente, apresentam à insigne Assembleia Geral, para apreciação e 
aprovação o nosso parecer relativo ao exercício de 2019, encerrado em 31 dias do mês de 
dezembro. Após minucioso exame dos documentos econômicos, financeiros e patrimoniais 
e à nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção 
dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos contábeis, o que engrandece o 
trabalho apresentado pelos responsáveis por sua execução. Apreciamos também o 
parecer dos Auditores Independentes, datado de 13/05/20, que conforme relatório, 
apresentaram-se regulares nada tendo sido encontrado com discrepância, mas 
recomendaram aprovação com ressalvadas. Desse modo os membros do Conselho Fiscal, 
com base no Parecer do Auditor Independente, reconhecem e atestam a precisão do 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, 
Demonstração do Superávit ou Déficit Acumulado e Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis do exercício de 2019, apresentado e, propõem a sua aprovação com as ressalvas 
apontadas pela Auditoria Independente pela Assembleia Geral.
Natal, 27/05/2020.
SAMANDA ALVES FREITAS/THIAGO FRANKLIN LIMA DA SILVA/ANTÔNIO CARLOS 
FERNANDES SANTOS- Membros

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- Os membros do Conselho de 
Administração das Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A – CEASA/RN, 
atendendo o disposto na seção II, inciso V, alínea f, do artigo 15 do Estatuto Social da 
empresa, após exame e discussão e, em face da manifestação favorável dos Conselheiros 
Fiscais e dos Auditores Independentes, AZEVEDO CONTABILIDADE LTDA, aprovam , por 
unanimidade dos presentes e sem ressalvas, Balanço Patrimonial e Demonstrações das 
Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações do Resultado do exercício, da 
Demonstração do Fluxo de Caixa, assim como das Notas Explicativas componentes das 
Demonstrações Financeiras da Empresa, componentes das Demonstrações Financeiras da 
Empresa, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, e do Parecer do Conselho Fiscal, a serem submetidas à 
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas.

Natal, 18 de Maio de 2020.
GUILHERME MORAES SALDANHA- Presidente/MARIA LUIZA QUARESMA TONELLI/ 
SUELI FERREIRA LOPES DE FRANÇA/ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA – Membros Titulares 
e GILVAN CAVALCANTE DA FONSECA- Membro suplente. 

BALANÇO PAT RIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2019

 
 

ATIVO

 

2019

 

2018

 

CIRCULANTE

 

4.120.158

 

3.687.602

 

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

 

610.078

 

298.860

 

BANCOS CONTA VINCULADA

 

130.063

 

89.428

 

DIREITOS REALIZÁVEIS

 

3.363.395

 

3.267.658

 

Permissionários (Nota 04)

 

1.594.944

 

1.510.655

 

Impostos e Encargos a Recuperar

 
80.996

 
81.031

 

Adiant.
 

Créditos e Subvenções Orçam.
 

1.687.456
 

1.675.972
 

ESTOQUE
 

16.622
 

31.656
 

Almoxarifado
 

16.622
 

31.656
 

NÃO CIRCULANTE
 

13.223.785
 
12.027.926

 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
 

10.682.002
 
9.351.502

 

Bandern S/A
 

181.951
 

181.951
 

(-) Provisão p/ Perdas c/ Créditos  (181.951)  (181.951)  

Permissionários diversos IPTU (N.5) ((((((Nota  6.339.967  6.027.804  

Depósitos Judiciais 4.342.035  3.323.698  

INVESTIMENTOS 124  124  
IMOBILIZADO LÍQUIDO (Nota 6)  2.535.879  2.670.520  
INTANGIVEL 5.780  5.780  
TOTAL DO ATIVO 17.343.943  15.715.528  

 

PASSIVO 2019  2018  
CIRCULANTE

 
5.776.134

 
5.120.228

 
Fornecedores

 
1.269.530

 
1.446.239

 
Garantias Contratuais

 
77.421

 
-

 Obrigações Sociais, Tributárias e
 
Consig

 
a Recolher.

 
3.346.986

 
2.701.314

 Obrigações com Pessoal
 

977.668
 

866.910
 Outras Obrigações

 
104.529

 
105.765

 NÃO CIRCULANTE

 
10.980.914

 
10.232.560

 Fornecedores

 

3.135.523

 

2.744.441

 Impostos, Taxas, Enc. Sociais a Rec.(N.08)

 

7.845.391

 

7.488.119

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 09)

 

586.895

 

362.740

 Capital Social

 

2.131.946

 

2.131.946

 Reservas de Reavaliação

 

797.272

 

797.272

 
Reservas de Lucros

 

232.864

 

177.425

 
Prejuízo Acumulado

 

(2.741.503)

 

(2.689.276)

 
Lucro Líquido Disposição Assembleia

 

166.316

 

(54.627)

 
TOTAL DO PASSIVO

 

17.343.943

 

15.715.528

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

 

 

2019

 

2018

 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

 

3.141.097

 

2.822.347

 

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

 

(364.649)

     

(317.598)

 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

 
2.776.448

 
2.504.749

 

CUSTOS 
 

2.181.958
     

2.714.852
 

LUCRO BRUTO OPERACIONAL
 

594.490
 

(210.103)
 

DESPESAS OPERACIONAIS
 

(7.093.153)
 

(8.464.870)
 

    
Despesas administrativas

 
(6.773.710)

 
(8.078.036)

 

    
Despesas tributárias

 
(53.172)

 
(153.711)

 

    Resultado financeiro líquido     19.497  (3.593)  

    Despesas com programa Ceasa Cidadã  (333.380)  (229.530)  

    Resultado de Outras Receitas e 
    Despesas Operacionais 

47.612  -  

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.226.207  8.620.346  

    Receita de subvenções Orçamentária  7.226.207  8.620.346  
LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL 727.544  (54.627)  
Resultado Desp. e Rec. Não Operacionais

 
415.400

 
-

 
RESULT.

 
ANTES DA

 
CSLL E IRPJ

       
312.144

        
(54.627)

 (-) Provisão p/ Contribuição Social
        

30.280
             

-
 (-) Provisão

 
p/ IRPJ

         
60.110

              
-

 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

 
221.754

 
(54.627)

 Fundo de Reserva Legal

       

11.088

 

-

 Fundo de Reservas Estatutárias

         

44.350

              

-

 LUCRO

 

LÍQUIDO

 

DO EXERCÍCIO

 

166.316

 

(54.627)

 Quantidade de Ações no Final do Exercício

 

213.193.622

 

213.194.622

 
Lucro por ação (R$)

 

0,07

 

0,02

 

 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

DISCRIMINA ÇÃO 
CAPITAL  
SOCIAL  

RESERVAS 
DE LUCROS  

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO  

LUCROS OU 
(PREJUÍZOS) 

ACUMULADO  

LUCRO 
EXERCÍ CIO 

TOTAL  

 

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2017  
2.104.991  204.380  797.272  (2.824.052 ) 134.776  417.367  

Aumento de 
Capital com 

Reservas  
26.955  (26.955 ) - - - - 

Amortização Prej 
Acumulado, c/ 

Lucro 2017  
- - - 134.776  (134.776)  - 

Prejuízo do Exerc. 
Á disposição 
Assembleia  

- - - - (54.627)  (54.627)  

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2018  
2.131.946  177.425  797.272  (2.689.276 ) (54.627)  362.740  

Amortização Prej. 
Acumulados  

- - - (54.627)  54.627  - 

Ajuste Exercício 
Anterior  

- - - 2.400  - 2.400  

Fundo de Reserva 
Legal  

- 11.088  - - - 11.088  

Fundo de Reserva 
p/Aum.  Capital  

- 22.175  - - - 22.175  

Fundo de Reserva 
p/Expansão  

- 22.176  - - - 22.176  

Lucro Líquido  
Exerc.  à Disposição 

Assembleia  
- - - - 166.316  166.316  

SALDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 

2019  
2.131.946  232.864  797.272  (2.741.503 ) 166.316  586.895  

 

Contas Correntes -
 
Permissionários

 
2019

 
2018

 

Mercado Permanente
 

431.300
 

409.547
 

Mercado Livre
 

646.068
 

699.983
 

Shopping 909.561  875.407  

Transporte Autorizado  92.752  82.366  

Total  2.079.681  2.067.303  

(-) Perdas Estimadas em Créditos Duvidosos  -484.737  -556.648  

Total Líquido a receber  1.594.944  1.510.655  

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2019.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A - CEASA/RN, 
vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e de Pesca, nos termos do 
inciso II, letra “a” do art. 8.2, da Lei Complementar nº. 10, de 30/04/1975, é uma 
sociedade anônima, de economia mista constituída por força da transferência do 
controle acionário do Governo Federal para o Governo do Estado do Rio Grande do 
Norte, de acordo com a Lei nº. 5.825, de 07 de dezembro de 1988, nos termos da art. 2º. 
do Decreto-Lei nº. 2.427, de 08 de abril de 1988, tendo como objetivo principal instalar 
e administrar Centrais de Abastecimento e mercados do Estado do Rio Grande do 
Norte, destinados a orientar e disciplinar a distribuição e colocação de hortigranjeiro e 
outros produtos alimentícios, instalar infraestrutura para compra, produção, 
estocagem e distribuição de alimentos a ser comercializado junto às comunidades mais 
carentes do Estado, participar de planos e programas do Governo do Estado para a 
produção e abastecimento, a nível regional e nacional, industrializar, comercializar no 
varejo ou atacado, representar, importar, exportar e distribuir produtos químicos, 
farmacêuticos, complementos alimentares, veterinários e correlatos, entre outros.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis aplicáveis às Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000), com a faculdade 
conferida pela resolução CFC nº 1.319/10, as quais incluem as disposições emanadas 
pela Lei das Sociedades por Ações. Até 31 de dezembro de 2009, as Demonstrações 
Financeiras da Empresa eram apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis emitidos até 31 de dezembro de 2008, e disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações (BRGAAP). A Empresa preparou suas Demonstrações Contábeis 
cumprindo as Normas previstas nos CPC's para os períodos iniciados em, ou após, 01 de 
janeiro de 2010, como descrito em suas políticas contábeis. Para as presentes 
Demonstrações Financeiras, a Empresa avaliou os impactos da adoção dos novos 
pronunciamentos e não identificou efeito material relativamente à adoção dos 
mesmos sobre o saldo de abertura em 01 de janeiro de 2009 e saldos de 31 de 
dezembro de 2010 e saldos de 31 de dezembro de 2011. A Empresa não possui outros 
resultados abrangentes. Assim, a Demonstração do Resultado Abrangente relativa aos 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não está sendo apresentada. Em 
concordância com a Legislação aplicada acima e a NBC TG 19.27 do Conselho Federal 
de Contabilidade, os Demonstrativos Contábeis estão apresentados de forma 
comparativa ao exercício anterior. As principais práticas contábeis aplicadas na 
preparação destas Demonstrações Financeiras estão definidas a seguir: Essas práticas 
vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo 
disposições em contrário. 

Imobilizado % Deprec. 2019 2018 

Terrenos - 1.035.725 1.035.725 

Edificações 4 4.739.159 4.739.159 

Urbanizações  10 359.554 359.554   
Móveis e Utensílios 10 493.184 493.184 
Veículos 20 613.777 613.777     
Instalações 10 322.734 320.479 
Inst. Comerciais 10 287.983 287.983 
Máq. e Equipamentos 10 300.838 295.869 
Comput. e Periféricos 20 785.513 770.323 
Cozinha Ind e Outros 10 246.003 246.003 
Obras em andamento - 638.372        607.865 
Custo Histórico  9.822.842 9.769.921 

 Depreciação Acumulada  -7.286.963 -7.099.401 
Imobilizado Líquido  2.535.879 2.670.520 

 
RECLAMANTE  PROCESSO Nº  VALOR –  R$  

Preservice Recursos Humanos 
Ltda.  

0112629-96-2011-8.200001  1.200.000,00  

Prefeitura Municipal do Natal  012009030790-9  54.509,99  
Total   1.254.509,99  

 

Discriminação 2019 2018 
IPTU (Próprio) 756.578 711.468 
IPTU (Permissionários) 6.339.966 6.027.804 
PAES/ PAEX  315.943 315.943 
Programa Especial de Regularização 432.904 432.904 

Total 7.845.391 7.488.119 

 

o decréscimo da provisão neste exercício, resulta da política de renegociações e 
parcelamentos de débitos, dos gestores.

5. PERMISSIONÁRIOS DIVERSOS - NÃO CIRCULANTE
A empresa mantém registrado em seu ativo e passivo não circulante, créditos junto aos 
Permissionários referentes ao IPTU – Imposto Predial Territorial e Urbano, pendentes de 
recebimentos e pagamentos de diversos exercícios, aguardando o seu desfecho para ser 
repassado à Prefeitura do Natal (Ver Nota 10, in fine).

6. IMOBILIZADO
a) A composição dessa rubrica está assim configurada:

 

b) Destaque-se que parte do imobilizado é objeto de contenda, inclusive com a penhora 
judicial como segue:

 

c) Estão em estudo às providências para a realização das ações recomendadas pela 
Resolução CFC nº. 1.177/09, de 24.07.2009, que aprovou a NBC TG 27 – Ativo Imobilizado e 
a Resolução CFC nº. 1.292/10, de 20.08.2010, que aprovou a NBC TG 01 – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos. O registro dos ativos pelo valor recuperável, tendo como base a 
vida útil-econômica estimada dos bens, deverá ser utilizado para cálculo das depreciações 
alterando a sistemática ora utilizada. 

7. FORNECEDORES
O saldo da conta Fornecedores não contempla o valor aproximado de R$ 3.495.000, 
referente a possíveis obrigações que estão sob análise, para comprovar sua perfeita 
ocorrência, desde 2011, inclusive a existência de uma das ações citadas no item 6.b, 
movida pela Preservice Recursos Humanos Ltda.
 

8. IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - NÃO CIRCULANTE.

Encontra-se em elaboração estudo, com o objetivo de padronizar os mercados, visando 
atender as demandas solicitadas pela Prefeitura Municipal de Natal, através da SEMUT, 
com a definição dos novos contratos, com as áreas efetivamente ocupadas pelos 
permissionários. Posteriormente a Semut fornecerá os valores de IPTU pertencentes a 
cada Permissionário, viabilizando a cobrança pela Ceasa, do débito individualizado.

09. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social: O Capital Social de R$ 2.131.946, é composto de 213.194.622 

ações, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real), todas de Ações Ordinárias 

nominativas, representada por títulos singulares ou múltiplos, substituíveis, 

provisoriamente por cautelas. Cada ação confere direito a um voto nas 

deliberações sociais. Cabe ao Estado do Rio Grande do Norte, obrigatoriamente, 

participação acionária nunca inferior a 51% do capital votante, sendo nula qualquer 

transferência ou subscrição de ações com infringência deste disposto. O capital 

social atual está representado por 99,95% do governo do Estado do Rio Grande do 

Norte, sendo o restante de demais acionistas.

b) Demonstração das Mutações Patrimoniais: A empresa, conforme liberalidade da 

Lei 6.404/76, optou por divulgar a Demonstração das Mutações Patrimoniais 

comparativas aos dois exercícios, em substituição a Demonstração de Lucros e 

Prejuízos Acumulados.

10. CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS
 As declarações de rendimentos, assim como outros tributos e contribuições sociais, estão 
sujeitos à revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades fiscais 
durante um prazo de cinco anos.

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
De acordo com a Carta dos Advogados, encaminhada a Auditoria do Balanço Patrimonial 
de 2018, existe Contingência Financeira, decorrente de assalto a mão armada, conforme 
consta no Boletim de Ocorrência número 000641/2019 de 08/01/2019, no valor de R$ 
295.400,00(Duzentos e noventa e cinco mil e quatrocentos reais), contabilizado como 
perda, em conta de resultado, refletindo no nosso Patrimônio Líquido. 
FLÁVIO MORAIS – Diretor Presidente
FÁBIO HENRIQUE GALVÃO TAVARES – Diretor Financeiro
THEMIS ROSANE DE N. T. SOUZA  – Coordenadora Financeira
MARIA DE LOURDES  B. SANTOS DE MEDEIROS – Contadora CRC 3.654/RN

Conselho de Administração: GUILHERME MORAES SALDANHA - PRESIDENTE, MARIA 
LUIZA QUARESMA TONELLI, SUELI FERREIRA LOPES DE FRANÇA, ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA LIMA e GILVAN CAVALCANTE DA FONSECA – MEMBROS.

Aos acionistas, conselheiros e administradores da 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE - CEASA
Av. Capitão Mor Gouveia,3005-Lagoa Nova–CEP. 59.060-400 Natal RN

Prezados Senhores,
1) Opinião com Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO 
GRANDE DO NORTE - CEASA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada 
“Base para Opinião Com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S/A – CEASA em 
31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião com Ressalva 
 Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e 
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e Cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva.
Conforme a Nota Explicativa nº 8- IPTU, encontra-se em elaboração estudo, com o objetivo 
de padronizar os mercados, visando atender as demandas solicitadas pela Prefeitura 
Municipal de Natal, através da SEMUT, com a definição dos novos contratos, com as áreas 
efetivamente ocupadas pelos permissionários. Posteriormente a Semut fornecerá os 
valores de IPTU pertencentes a cada Permissionário, viabilizando a cobrança pela Ceasa, 

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA  

 2019  2018  
   

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais      351.853  136.872  

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício     166.316  (54.627)  
   

Ajuste p/ reconciliar o Lucro Líq ao  Caixa  
gerado pelas Ativ.  Operacionais:  

110.761  250.830  

Deprec. e  Amortização no exercício  187.562  219.782  

Variação de Provisão para Devedores Duvidosos  (71.910)  16.187  

Ajustes de Exercícios Anteriores    (4.891)  14.861  
   

(Aumento) Redução  de Ativos  (1.276.563)  (986.985)  

(Aumento) Redução de direito c/ Permissionários  (84.289)  (268.370)  

(Aumento) Redução de Outros Ativos Circulantes     3.585  (146.041)  

(Aumento) Redução  de Outros Ativos  Não 
Circulante  

(1.195.859)  (572.574)  

   

Aumento (Redução) de Passivo  1.404.260  1.041.612  

Aumento  (Redução)  de Fornecedores     (176.709)      560.716  

Aumento (Redução) de Fornecedores –  Não 
Circulante  

391.082  155.630  

Aumento (Redução)  de Obrig.  Sociais, Tributária  e  
Consignações -  circulante  

645.672  943.937  

Aumento (Redução) de Obrig.  Sociais, Tributária  e  
Consignações -  não circulante  

357.272  (9)  

Aumento (Redução)  de obrigações com   pessoal  110.758        (612.342)  

Aumento (Redução) de outras obrigações 
circulantes  

76.185  (6.320)  

   

Total das Atividades Operacionais  404.774  250.830  

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos  -  7.462  

  Subvenções Financeiras  -  7.462  
   

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos  52.921  106.496  

Novas Aplicações no Imobilizado  52.921  106.496  
   

Aumento / (Redução) do Caixa e Equivalente de 
Caixa no Período  

351.853  136.872  

   

Demonstração  do Aumento (Redução) de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  

  

Caixa e equivalente de Caixa no início do exercício  388.288  251.416  

Caixa e equivalente de Caixa no final do exercício  740.141  388.288  

Variação do Caixa no exercício   351.853           136.872  
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EDUARDO MAIA

As revelações feitas pelo Blog 
do Dina de que os pacientes 
internados no Hospital de 

Campanha de Natal podem estar so-
frendo com negligência  médica levou 
ao Deputado Sandro Pimentel (PSOL) 
fazer duras críticas a gestão que o 
prefeito Álvaro Dias faz na unidade. 
Em pronunciamento no plenário da 
Assembleia Legislativa na última terça, 
07, o deputado historiou os problemas 
encontrados no hospital.

Para Sandro, a urgência para o 
atendimento dos pacientes com Co-
vid-19 não pode servir de justificativa 
para erros grosseiros. E que é respon-
sabilidade da Prefeitura capacitar os 
profissionais de saúde para atuar na 
unidade. O deputado do PSOL lem-
brou ainda as polêmicas que envolvem 
o Hospital de Campanha. Em maio, foi 
revelado que a prefeitura de Natal con-
tratou por R$ 18,6 milhões a empresa 
T&N Serviços em Saúde Ltda. para 
fornecer mão de obra terceirizada para 
atuar no hospital de Campanha, sendo 
que uma das sócias dessa empresa era 
esposa do cunhado e sócio do prefeito 
Álvaro Dias.

Em junho, o Ministério Público 

Estadual e Federal emitiram uma 
recomendação conjunta para que a 
prefeitura de Natal respeite a fila de pa-
cientes por leitos no hospital de Cam-
panha, seguindo a regulação definida 
pela Secretaria Estadual de Saúde (SE-
SAP). O Conselho municipal de Saúde 
denunciou a Prefeitura por fraude na 
fila vagas nos leitos da unidade A re-
comendação vê, inclusive, indícios de 
favorecimento eleitoral na prática. 

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte á havia aberto procedi-
mento de inquérito para apurar even-
tual improbidade administrativa pela  
Prefeitura de Natal por ter veiculado 
propaganda informando que o hospi-
tal de campanha estava funcionando, 
quando ainda não tinha condições de 
receber pacientes.

“A urgência e necessidade de cria-
ção de leitos para a Covid-19 não pode 

servir de justificativa para que erros 
sejam cometidos. E a matéria do Blog 
do Dina deixa muito claro que muitos 
erros estão sendo cometidos no local, 
o que pode até ter sido crucial para 
óbito de pacientes. Isso é muito grave. 
O prefeito Álvaro Dias é sim responsá-
vel pelo que acontece nas unidades de 
saúde de Natal e precisa responder pe-
los erros de funcionamento no hospital 
de campanha. A vida dos natalenses 

primeiro, a sua eleição vem depois.”, 
afirmou o deputado.

Durante a sessão ordinária por Sis-
tema de Deliberação Remota (SDR) da 
Assembleia Legislativa, desta quinta-
-feira (09), o deputado estadual Sandro 
Pimentel (PSOL) fez um pronuncia-
mento onde solicitou ao Governo do 
Estado e ao Comando da Polícia Mili-
tar que as aulas do curso de formação 
de aperfeiçoamento de sargentos, que 
estão acontecendo atualmente no for-
mato EAD (Ensino a Distância), não 
retomem presencialmente como está 
programado para acontecer no próxi-
mo dia 14 de julho.

Conforme o parlamentar, na últi-
ma quarta-feira (08), foi elaborado um 
boletim interno onde constava que as 
aulas virtuais aconteceriam até o dia 
13 de julho. No dia 14, portanto, as au-
las retornariam de forma presencial. “É 
importante dizer que esse curso tem 
cerca de mil alunos. Como o estado vai 
fazer aula presencial com mil alunos? 
Faço aqui uma sugestão de que não 
retome esse curso de forma presencial 
agora. Deixemos que os grupos de es-
tudo se posicionem sobre isso, mesmo 
porque, não está havendo qualquer 
prejuízo das aulas como estão sendo 
feitas.”, falou.

Ele disse ainda que o RN está no 
ápice da pandemia e as aulas presen-
ciais podem prejudicar a saúde das 
pessoas e ao mesmo tempo levar a 
doença para dentro de casa. “Faço esse 
apelo ao Governo do Estado. Não pre-
cisa se precipitar”, encerrou.

Sandro Pimentel cobra explicações 
sobre erros no Hospital de Campanha
CRÍTICAS | Deputado estadual 
cobra da Prefeitura do Natal 
respostas sobre a apuração de 
supostas ações de negligência 
no atendimento de pacientes da 
unidade hospitalar

Para Sandro Pimentel, a urgência para o atendimento dos pacientes com Covid-19 não pode servir de justificativa para erros grosseiros

OITICICA
MDR

O Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) autorizou um 
repasse de R$ 6,5 milhões para 

obras de drenagem urbana da Arena 
das Dunas. A obra vai melhorar a cana-
lização pluvial do bairro de Lagoa Nova. 
O MDR divulgou a informação nesta 
quinta-feira (9). Os pagamentos serão 
realizados de acordo com a execução 
dos serviços, que ficam sob responsa-
bilidade da Prefeitura do Natal. No Rio 
Grande do Norte, além da obra de dre-
nagem de Natal, o município de Mos-
soró também contará com R$ 382,8 
mil para a implantação de sistema de 
esgotamento sanitário dos bairros de 
Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Nova 
Betânia, Redenção, Santo Antônio e 
Santa Delmira, além dos conjuntos ha-
bitacionais Abolição III e IV.

Segundo o MDR, serão destina-
dos mais de R$ 30 milhões para obras 
de  saneamento. Do total de recursos 
liberados pelo MDR, a maior parte 

foi destinada às regiões Nordeste (R$ 
15,8 milhões) e Norte (R$ 6,5 milhões), 
que possuem os índices mais baixos 
de cobertura dos serviços de água e 
esgoto. Os valores serão investidos em 
obras de abastecimento, esgotamento 
sanitário, manejo de águas pluviais e 
saneamento integrado. Em nota, o mi-
nistro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, afirmou que o gover-
no está mantendo o aporte em “obras 
importantes e que vão trazer melhores 
condições de vida à população brasi-
leira”. “Com esses recursos e a garantia 
de continuidade dos serviços, também 
conseguimos assegurar a oferta de em-
pregos nesse momento de pandemia”, 
disse.Segundo o MDR, desde janeiro, 
cerca de R$ 330 milhões foram repas-
sados para execução em empreendi-
mentos de saneamento básico pelo 
País. A carteira de obras e projetos no 
setor, coordenada pelo ministério, é de 
R$ 21,5 bilhões para financiamentos.

Obra vai resolver os problemas de drenagem na região no entorno da Arena das Dunas

Ministério libera verbas para 
obra de drenagem em Natal

DESENVOLVIMENTO

O secretário de Estado do 
Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos, João Maria Cavalcan-
ti, realizou, na manhã de hoje 
(08), mais uma visita a Nova 
Barra de Santana para verificar 
andamento das obras e apre-
sentar as cinco tipologias das 
casas que vão realocar os mora-
dores atingidos pela área alaga-
da da Barragem de Oiticica, em 
Jucurutu. 

A obra da Nova Barra de 
Santana se encontra atualmente 
com 55% de execução. De acor-
do com o titular da Semarh, se 
os repasses federais continua-
rem sendo mantidos, o crono-
grama estabelecido que prevê a 
conclusão da obra até final de 
2021 será atendido. 

OBRAS DA NOVA 
BARRA DE SANTANA 
ALCANÇAM 55% DE 
EXECUCAÇÃO
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Osetor do turismo vai sair 
mais forte da pandemia. A 
avaliação é do pelo empre-

sário Abdon Gosson, proprietário 
da Arituba Turismo, uma das mar-
cas mais reconhecidas marcas do 
segmento no Rio Grande do Norte. 
Para ele, as empresas estão prontas 
para iniciar a retomada das ativi-
dades. “As agências de turismo no 
pós-pandemia sairão muito mais 
fortes e valorizadas do que hoje”, 
ressalta. No entanto, hoje, a situ-
ção é bem difícil. O setor enfrenta 
desde o mês de março a pior crise  
da história, segundo a Organiza-
ção Mundial de Turismo (OMT). A 
entidade estima que até 1,1 bilhão 
de pessoas deixaram de viajar este 
ano. Com o fechamento de áreas 
turísticas, aeroportos e restrições 
às atividades que geram aglome-
rações, além do isolamento social. 
Um estudo feito pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) indica que o 
Produto Interno Bruto (PIB) do se-
tor cairá para R$ 165,5 bilhões em 
2020Os pesquisadores apostam 
que o turismo brasileiro só vai se 
recuperar apenas em 2022. 

AGORA RN – O senhor já ima-
ginou em seu pior pesadelo 
passar por uma pandemia com 
essa?

ABDON GOSSON – Meu pai 
tem 80 anos, e me disse que jamais 
esperava passar um tempo desse. 
Acho que essas palavras falam tu-

TURISMO SAIRÁ MAIS FORTE DO 
PÓS-PANDEMIA, DIZ ABDON GOSSON

do por mim.  

AGORA – Em sua opinião, o 
Brasil falha ou acerta do combate 
ao vírus?

AG – As pessoas são compro-
metidas e arriscam suas vidas para 
acertar, mas os políticos só pen-
sam no poder e no dinheiro.

AGORA – Que consequências 
práticas as empresas de turismo 
da sua área estão sofrendo neste 

momento?
AG – A maior crise na his-

tória do turismo.  Todas as em-
presas estão paradas e fechadas. 
Ninguém viaja e ninguém pode 
viajar para fora do país, ninguém 
tem como fazer turismo dentro 
do Brasil. Praias interditadas, ba-
res e restaurantes fechados, mu-
seus e atrações turísticas fecha-
das. Não há turismo receptivo, 
turismo nacional e nem turismo 
internacional.

AGORA – Como o senhor ima-
gina o setor das agências de via-
gem no pós-pandemia?

AG – Não existe um mal que 
não traga um bem.  As agências de 
turismo no pós-pandemia, sairão 
muito mais fortes e valorizadas do 
que hoje. As pessoas que compra-
ram suas viagens sem ser através 
de uma agência de turismo tive-
ram e ainda estão tendo problemas 
muito sérios, alguns deles, gerando 
prejuízos altíssimos pela ausência 

da assessoria de uma agência de 
turismo.  O agente de viagem está 
para as horas boas e especialmente 
para resolver os mais complicados 
problemas, jamais imaginados pe-
lo viajante. 

Aqueles que compraram suas 
viagens através das agências de 
turismo, praticamente não tive-
ram nenhuma preocupação, suas 
viagens foram remarcadas e em 
alguns casos reembolsadas inte-
gralmente, sem nenhum prejuízo 
para o viajante.

O agente de viagem sempre 
irá orientar e vender os serviços 
corretos, com os menores preços 
e as melhores condições de paga-
mento.

AGORA – O que o senhor diria 
aos empresários do segmento nes-
te momento?

AG – Resiliência, paciência e 
planejamento estratégico para um 
futuro promissor nas vendas de 
viagens.

ENTREVISTA | Proprietário da agência Arituba Turismo, 
uma das marcas mais reconhecidas do setor no setor, 
Abdon Gosson avalia que o mercado de viagens 
enfrenta o pior período da história

REPRODUÇÃO

A prefeitura de Parnamirim au-
torizou nesta quinta-feira (09) 
o funcionamento de templos 

religiosos, bares, restaurantes e lojas 
de artesanato. Outras atividades do 
setor de serviços foram autorizadas a  
funcionar das 8h às 16h. O município 
manteve a proibição de abrir aos do-
mingos.

Os bares, restaurantes e lanchone-
tes deverão designar um funcionário 
que ficará responsável pelo cumpri-
mento das normas, devidamente 
identificado, e responderá perante os 
órgãos de fiscalização. Os estabeleci-

mentos de self-service devem ainda 
designar funcionários específicos para 
servir os clientes o funcionamento será 
por até 6h por dia.

Para cultos e missas presenciais, é 
de responsabilidade da autoridade reli-
giosa ou de pessoa designada por ela, o 
cumprimento das medidas e recomen-
dações constantes no decreto. 

Além disso, o  município determi-
nou que a lotação máxima dos templos 
seja de até 30% da capacidade. As igre-
ja também terão de disponibilizar de 
álcool gel 70%, em locais fixos e de fácil 
visualização e acesso.

A prorrogação da desoneração 
da folha até dezembro de 
2021 pode salvar de 500 mil 

até 1 milhão de emprego, afirma as-
sociação de indústrias. A extensão 
do benefício às empresas foi vetada 
pelo presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) na MP (Medida Provisó-
ria) 936/2020, que permite reduzir 
jornada de trabalho e salário em 
decorrência da pandemia do novo 
coronavírus.

Para José Velloso Dias Cardoso, 
presidente da Abimaq (Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos), defende que o Con-

gresso Nacional aprove a derrubada 
do veto presidencial.

“O veto do presidente Jair Bolso-
naro atinge cerca de 17 setores. Jun-
tos, empregam cerca de 12 milhões 
de trabalhadores, diretos e indire-
tamente. Uma desoneração nesse 
momento da maior crise econômica 
da história deve gerar desemprego 
para 500 mil até 1 milhão de pesso-
as”, afirma. 

Além do possível desemprego 
de milhares de pessoas, Velloso ar-
gumenta que há possibilidade de 
descumprimento da LRF (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal).Restaurantes podem funcionar 6h por dia

Parnamirim autoriza início de nova 
fase de reabertura da economia

Desoneração da folha pode 
salvar empregos, diz indústria

RETOMADA AVALIAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A maior crise na história do 
turismo.  Todas as empresas 
estão paradas e fechadas. 
Ninguém viaja e ninguém 
pode viajar para fora do país, 
ninguém tem como fazer 
turismo dentro do Brasil”

“
ABDON GOSSON
EMPRESÁRIO



AA O diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom, afirmou 

nesta quinta-feira (9) que o novo coro-
navírus não está sob controle na maior 
parte do mundo. “Está piorando. A 
pandemia ainda está acelerando”, aler-
tou, em coletiva de imprensa.

“O número total de casos dobrou 
nas últimas seis semanas”, completou.
Segundo dados da OMS divulgados ho-
je, já são 11,8 milhões de casos em todo 
o mundo, com mais de 544 mil vidas 
perdidas. Mesmo assim, Tedros refor-
çou que alguns países conseguiram 
conter a escalada da doença tomando 
medidas de saúde pública “abrangen-
tes”, baseadas em testagem em massa 
e isolamento.

“Não há resposta fácil, Mas alguns 
países controlaram o vírus. Devemos 
aprender com suas experiências e 
seguir seu legado”, afirmou a jornalis-
tas em Genebra, Suíça. A OMS ainda 
reiterou que fará uma avaliação in-
dependente de seu trabalho frente à 

pandemia.
Ainda durante a reunião, a OMS 

anunciou a criação de um grupo in-
dependente para analisar a evolução 
da pandemia e a resposta dos países 
contra o coronavírus.
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UFRN

SAÚDE | Carta aberta assinada por medicos e professores do Departamento de Infectologia da UFRN 
desaprovam utilização do fármacos sem qualquer comprovação científica para o combate do coronavírus

Ouso de ivermectina ou de qual-
quer outro fármaco para preve-
nir a infecção provocada pelo 

novo coronavírus (Covid-19) não tem a 
aprovação de médicos e professores do 
Departamento de Infectologia (DINF), 
da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN). O departamento 
esclareceu, por meio de uma carta 
pública, que “até o momento não há 
dados na literatura que justifiquem o 
uso de qualquer fármaco para evitar 
a infecção pelo SARS-CoV-2, ou ainda, 
que possa impactar na gravidade da 
doença antes que ela se estabeleça, co-
mo por exemplo a ivermectina”.

O documento afirma também que 
não foi identificado nenhum ensaio 
clínico em humanos relacionado ao 
uso da droga para o tratamento da 
Covid-19. 

Em junho, a Secretaria de Saúde 
de Natal (SMS), publicou um novo 
protocolo para orientar médicos e 
profissionais de saúde em geral sobre 
o atendimento a pacientes com Co-
vid-19. O documento, aprovado pelo 
secretário de Saúde, George Antunes, 
e pelo prefeito Álvaro Dias, indica espe-
cialmente a ivermectina como medida 
de prevenção.

O protocolo recomenda ainda o 
uso de medicamentos como a hidro-
xicloroquina até para pacientes com 
sintomas iniciais da doença. O DINF 
também desaprova o uso do fármaco 
e explicou que aguarda publicações 
científicas que justifiquem a interven-

ção do medicamento. “Este ponto tem 
sido contemplado por ensaios clíni-
cos randomizados e os resultados até 
agora apontam para ineficácia desta 
medida, como por exemplo, o uso da 
hidroxicloroquina para este objetivo”, 
diz o documento.

O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), é forte defensor da hidroxiclo-
roquina para o tratamento da infecção. 
Diagnosticado com a doença no come-
ço da semana, Bolsonaro publicou nas 
redes sociais que “está muito bem” e 
atribuiu a ausência de sintomas mais 
graves da doença ao uso da droga.

“Aos que torcem contra a hidroxi-
cloroquina, mas não apresentam alter-
nativas, lamento informar que estou 

muito bem com seu uso e, com a graça 
de Deus, viverei ainda por muito tem-
po”, escreveu o presidente.

Sobre o fármaco, o documento do 
DINF afirmou que o uso da hidroxi-
cloroquina e de outros medicamentos 
“não se mostrou eficaz no controle da 
replicação viral em ensaios clínicos em 
humanos. Não há evidência de impac-
to no curso clínico e prognóstico da 
doença”.

O documento é assinado pelo Che-
fe do Departamento de Infectologia 
da UFRN, o professor e infectologista 
Kleber Luz e pela vice-chefe do depar-
tamento, a professora Mônica Baum-
gardt, dentre outros professores da 
instituição.

Médicos avaliam que não há ensaios clínicos sobre a eficácia da ivermectina em humanos

Médicos da UFRN desaprovam o uso 
da ivermectina para prevenir Covid-19

PRECARIEDADE

O presidente licenciado do 
Sindicato dos Médicos do Rio 
Grande do Norte (Sinmed), Geral-
do Ferreira, fez críticas ao serviço 
de saúde ofertado em Extremoz, 
na região Metropolitana de Natal, 
e à precariedade das condições de 
trabalho dos médicos que atuam 
no município. As críticas acon-
teceram em uma reunião com a 
classe médica da cidade, na terça-
-feira (07). Geraldo Ferreira ressal-
tou que a escassez de contratos, 
somada aos salários defasados, 
desmotiva os profissionais e tor-
na pouco atrativa a captação de 
novos médicos para o município. 
“Esses contratos totalmente lou-
cos, soltos, o não contrato e valo-
res baixos... não tem atratividade. 
O que acontece? O médico foge, 
como está fugindo de Extremoz. 
Falta de treinamento, de equipa-
mento ede proteção”, afirmou.

GERALDO FERREIRA 
CRITICA OS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DE 
EXTREMOZ

Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS

VINCENZO PINTO / AFP

OMS diz que pandemia ainda 
esta “acelerando” no mundo

ANÁLISE

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EÓLICA CAIÇARA I SPE S.A., CNPJ 15.313.271/0001-74, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica Caiçara I, composta por 9 aerogeradores, 
localizada na Vila Amazonas, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EÓLICA CAIÇARA II SPE S.A., CNPJ 15.313.113/0001-14, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica Caiçara II, composta por 6 
aerogeradores, localizada na Vila Amazonas, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A DINA-DINAMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 00.900.625/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação para a atividade de Fruticultura Irrigada, localizada em Rod. BR 304 Km 07, Sitio Pau Branco, 
zona rural, Município de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.

Ajax Dantas de Góis Filho
Sócio/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CENTRAL EÓLICA ACAUÃ II S.A., CNPJ: 35.842.708/0001-74, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA SIMPLIFICADA, 
com prazo de validade até 06/07/2026, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO BAIXA DO SÍTIO SETOR 
NORTE 2, composto por 2 (dois) aerogeradores com potência nominal

de 4,2 MW, com 8,4 MW de potência a ser instalada em uma área de 28 ha (vinte e oito hectares) na Zona 
Rural dos municípios de Santana do Matos/RN e São Vicente/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS 
Gerente de Meio Ambiente

PUBLICAÇÃO DE LICEÇA SIMPLIFICADA - LS

Goetze Lobato Engenharia S.A CNPJ: 89.952.709/0001-09, torna público que está recebeu ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada- LS 
2020-148779/TEC/LS-0025, com data de validade de 22/06/22, para extração de Saibro numa área de 37,58 (há) 
conforme ANM nº 848.024/2020 localizado na Fazenda São João, Zona Rural, Município de Touros/RN. 

Goetze Lobato Engenharia S.A 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

IVONEIDE PEREIRA PAIVA, inscrito sob o CNPJ no. 08.217.838/0001-43, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
SIMPLIFICADA - LS da atividade de panificação, localizada na Rua Coronel Solon, Nº 124, bairro Centro, Grossos - RN.

IVONEIDE PEREIRA PAIVA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EÓLICA JUNCO I SPE S.A., CNPJ 15.313.226/0001-10, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a 
Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica Junco I, composta por 8 aerogeradores, 
localizada na Vila Amazonas, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EÓLICA JUNCO II SPE S.A., CNPJ 15.313.187/0001-50, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação - RLO, para a Usina de Energia Eólica Junco II, composta por 8 
aerogeradores, localizada na Vila Amazonas, Zona Rural, no Município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Potencial Engenharia e Serviços Eireli, CNPJ 22.329.229/0001-07, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Regularização de Operação para Indústria de Pré-moldado, localizada na Rodovia BR 304, KM 25, Pé do 
Galo – Macaíba/RN.

Vinícius Cavalcanti Barreto de Paiva
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A UFV RN I EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS LTDA, CNPJ: 33.775.098/0001-08, torna a público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - Idema, a concessão de Licença 
Simplificada - LS para uma Usina Solar Fotovoltaica, localizada na Rodovia BR-405 Apodi/Mossoró, 8 km à 
direita, S/N, Zona Rural, Apodi/RN, CEP 59.700-000.

Frederico Dan Shigenawa
 Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

VENTOS DE VILA CEARA I SPE S/A, CNPJ 29.498.486/0001-11, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração 
- LA, com prazo de validade até 7 de julho de 2024 em favor do empreendimento Ampliação da Subestação 
Mel I 34,5 kV, localizado na Vila Ceará no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral



A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) foi lis-
tada entre as 40 melhores insti-

tuições de ensino superior da América 
Latina e do Caribe pelo Times Higher 
Education (THE), instituição britânica 
que compara universidades voltadas à 
pesquisa em todo o mundo. O ranking 
destacou a qualidade de 166 institui-
ções de ensino da região e a UFRN con-
quistou a 39° colocação.

O ranking incluiu universidades 
de 13 países da América Latina e do 
Caribe e selecionou as 166 melhores 
instituições da região com base em 13 
indicadores de desempenho, avaliando 
aspectos de ensino, pesquisa, transfe-
rência de conhecimento e perspectivas 
internacionais.

A UFRN ficou entre as quatro me-
lhores do Nordeste brasileiro, junto à 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e Universidade Federal do Ce-
ará (UFC). 

Outras instituições nordestinas 
que conseguiram entrar na lista fo-
ram a Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), Universidade Federal de Ala-
goas (UFAL), Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), Universidade de 
Fortaleza (Unifor), Universidade Esta-
dual do Ceará (UECE), Universidade 
Federal do Piauí (UFPI), Universidade 
Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) 
e a Universidade do Estado da Bahia 
(UNEB). 

De acordo com o THE, o Brasil é 
mais uma vez o país mais represen-
tado no ranking, com 61 instituições, 
seguido pelo Chile com 30 e pela Co-
lômbia com 23. Na listagem geral, a 
Pontifícia Universidade Católica do 
Chile ocupa a liderança, pelo segundo 
ano consecutivo. A Universidade de 
São Paulo (USP)  ficou em segundo.
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EDUCAÇÃO | Ação dos órgão de controle objetiva que a retomada de atividades não essenciais só ocorra 
mediante o cumprimento de critérios mínimos, para impedir que pandemia se alastre na capital do estado

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN), o 
Ministério Público Federal no 

RN (MPF) e o Ministério Público do 
Trabalho (MPT/RN) ingressaram com 
uma ação civil pública (ACP) contrária 
à retomada das atividades econômi-
cas adotada pela Prefeitura do Natal 
no último dia 30 de junho e ampliada 
em 7 de julho. Na capital potiguar, já 
foi permitida a reabertura de vários 
setores não essenciais, mesmo com 
sistema de saúde lotado e sem pers-
pectivas quanto ao fim da pandemia.

A ação inclui um pedido liminar e 
cobra que se retomem as medidas de 
isolamento social vigentes até 29 de ju-
nho, só devendo a prefeitura adotar o 
chamado Plano de Retomada Gradual 
da Atividade Econômica quando fo-
rem observados os seguintes critérios: 
ocupação abaixo de 70% dos leitos de 
UTI dedicados ao tratamento da covid 
e taxa de transmissibilidade (média de 
pessoas infectadas por quem possui o 
vírus) inferior a 1 e se mantendo em 
queda sustentada. Essa redução deve 
ser atestada pelos comitês da Fiocruz, 
Consórcio Nordeste e Mosaic UFRN.

A liminar requer a apresentação, 
no prazo de 24 horas, da justificativa 
técnica - “embasada em evidências 
científicas e análises sobre as infor-
mações estratégicas em saúde” - que 
subsidiou a decisão de retomada das 

atividades econômicas no último dia 
30 e sua ampliação no dia 7. A cobran-
ça, destaca o Ministério Público, leva 
em conta o direito da população à in-
formação.

Outro objetivo da ACP é que a Pre-
feitura do Natal estabeleça um proto-
colo adequado de testagens, priorizan-
do os trabalhadores da área da saúde 
e das atividades essenciais, além dos 
informais e grupos de risco, com os re-
sultados devidamente acompanhados 
e publicados.

MPF, MPRN e MPT exigem ain-
da a adoção de normas que levem as 

empresas, quando da reabertura, a 
promoverem a chamada “busca ati-
va de casos”, com o afastamento das 
atividades daqueles empregados com 
suspeita ou confirmação da doença e 
a notificação à Vigilância Epidemioló-
gica do Estado e da Prefeitura, para o 
devido monitoramento.

Por último, a ACP inclui um pedi-
do para que, quando houver condições 
de retomada das atividades, sejam es-
tipulados horários distintos, além de 
outras regras para reduzir a quantida-
de de pessoas nos transportes coleti-
vos da capital.

Órgãos querem explicações sobre as justificativas que embasaram a rebertura do comércio

Ranking britânico avaliou universidades de 13 países da América Latina e do Caribe

MPE, MPF e MPT acionam Prefeitura 
após abertura do comércio em Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

UFRN é listada entre as melhores 
universidades da América Latina

RESULTADO

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

AUTO POSTO JR LTDA - inscrito sobre CNPJ: 40.993.126/0001-95, torna público que requer do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a concessão da Licença 
de instalação  para um Posto de Combustível Liquido com capacidade de armazenamento de 60m³ e GNV 1296 
Litros de GNV instalados, com troca de óleo e Oficina, localizado na Avenida João Xavier Sobral 301 Centro Ceara-
mirim - RN  

Manuel Venâncio Junior
Sócio Proprietário.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 28/07/2020, às 10:40hs / 2º Público Leilão: 30/07/2020, às 10:40hs 

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Ba-
rão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por 
BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, 
Presencial e/ou Online, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com 
Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano em lote único: Um (01) Apartamento 
residencial nº 2006, no 20° pavimento tipo da “Torre 03 – Florença” integrante do “Condomínio Vita Resi-
dencial Clube”, situado na Avenida dos Caiapós, nº 121, no bairro de Pitimbu, zona sul, na Circunscrição 
Imobiliária da 3ª Zona de Natal/RN, com 99,424m² de área total construída ma is descoberta, sendo 
55,000m² de área privativa coberta edificada, 9,470m² área comum coberta edificada e 34,954m² de 
área comum descoberta, composto de sala de estar e jantar, uma suíte, um estúdio, dois banheiros, co-
zinha, área de serviço e varanda cob erta, abrangendo a fração ideal de 0,001009, com direito ao uso de 
01 (uma) vaga, localizada na garagem coletiva do edifício. Imóvel objeto da Matrícula nº 45.502 do Re-
gistro de Imóveis 3ª Zona da Comarca de Natal/RN. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: : R$242.986,79(-
Duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos); 2º 
PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$195.370,93 (Cento e noventa e cinco mil, trezentos e setenta reais 
e noventa e três centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão 
do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais,  impostos de transmissão para  lavratura  e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel  será 
entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do ar-
rematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: : CLEIDE PEREIRA DA SILVA, 
brasileira, viúva, auxiliar de enfermagem, nascida em 03/04/1957, portadora da Carteira de identidade 
de nº 297961, expedida pela SSPDS/RN em 02/12/2010 e inscrita no CPF sob o nº 199.339.324-20, re-
sidente e domiciliada à Rua Manoel Miranda, nº 1598, Alecrim, Natal/RN, CEP: 59.037-250, intimado(s) 
da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do 
contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamen-
te, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura está SUSPENSA a licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº. 004/2020, com o objetivo de CONTRATAR EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SEGUINTES SERVIÇOS:

a) LOTE I – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO PORTO 
BRASIL NO BAIRRO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN;

b) LOTE II – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO 
DISTRITO DE MANGABEIRA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN, para adequações 
nas planilhas. Após as devidas adequações, o edital será disponibilizado aos interessados e uma nova sessão será 
marcada. 

Macaíba/RN, 09/07/2020. 

CPL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO SACO COM 50 KG, TIJOLO DE 08 FUROS E TIJOLO BRANCO, COM 

REGISTRO DE PREÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
AVISO DE SESSÃO DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que a sessão do 
processo em comento foi deserta. Após análise do Edital e seus anexos, ficam reabertos os prazos do processo em 
comento. A sessão pública dar-se-á no dia 27/07/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 09/07/2020. 

Pregoeiro/PMM. 
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SAMBINHA
NA LAJE VIRTUAL

MÚSICA | Neste sábado (11), potiguares terão sete horas e música na praia em live do Festival Sambinha na Laje 

A segunda edição do Festival 
Sambinha Na Laje, este ano em 
formato de live, acontece neste 

sábado (11) com a mesma qualidade, 
animação e boa música da edição anterior, 
que levou um grande público à Arena 
das Dunas.  Ao todo, serão sete horas de 
programação com as bandas Mesa Doze, 
Preto no Branco, Daquele Jeito, Som e 
Balanço, Além do Normal e o cantor Xingú. 

Com início marcado para às 13h, os 
shows serão em dois palcos (enquanto 
uma banda se apresenta, o outro palco 
é preparado e higienizado para a banda 
seguinte) e o cenário será a praia, para 
matar a saudade do sol. 

No repertório, grandes clássicos dos 
diversos estilos de samba que prometem 
animar o � m de semana e relembrar 
os momentos de reunião entre amigos. 
O Sambinha da Laje tem patrocínio da 
Prefeitura de Natal - através da lei Djalma 
Maranhão - e incentivo da Arena das 
Dunas e Unimed Natal. SAMBA Grupo Preto no Branco será uma das atrações do festival, que acontece neste fi m de semana

SHOW Turma do “Além do Normal” também se apresenta
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PAPEL
Ministro das Comunicações, o 

potiguar Fábio Faria aconselhou o 
presidente Jair Bolsonaro a parar 
com as entrevistas nas grades 
que � cam na entrada do Palácio 
da Alvorada. A informação foi 
con� rmada pelo próprio ministro, 
em entrevista ao apresentador José 
Luiz Datena, durante o programa 
Manhã Bandeirantes, na Rádio 
Bandeirantes.

IMPORTANTE
“Ele (Bolsonaro) saía (para 

as grades) na boa intenção, mas 
percebeu que não adianta lutar 
contra a maré”, disse Fábio, 
concordando que Bolsonaro 
precisa mudar a estratégia de 
comunicação.

ROTINA
O presidente sempre teve o 

hábito de, diariamente, atender 
ao chamado de apoiadores e 
jornalistas naquele local, e as 
suas palavras normalmente 
rendem manchetes negativas, que 
repercutem durante vários dias.  

CONTRA
Tanto que, ao questionar o 

potiguar sobre o aconselhamento 
dado ao presidente, Datena fez 
críticas ao fato de Bolsonaro se 
expor nas conversas e entrevistas 
no Alvorada. “Eu fui um dos 
primeiros que disse que era 
contra”, contou o apresentador.

SEM CONTRAINDICAÇÃO
Durante a entrevista à 

Rádio Bandeirantes, Fábio Faria 
ouviu muitos elogios de Datena. 
O apresentador fez questão 
de a� rmar que o ministro 
“é uma pessoa que não tem 
contraindicação” e que “todo 
mundo em Brasília vibrou” com a 
sua indicação para o cargo.

POSIÇÃO
É muito importante dizer 

que, enquanto a Prefeitura do 
Natal distribui ivermectina como 
o remédio milagroso contra a 
Covid-19 – além de adotar a 
hidroxicloroquina no protocolo 
da doença até em fase inicial -, 
o Departamento de Infectologia 
da UFRN emite nota garantindo 
que os dois medicamentos não 
apresentam e� cácia alguma contra 
o novo coronavírus.

A REALIDADE
A nota a� rma que o uso desses 

remédios de forma pro� lática, 
seja na pré-exposição ou na pós-
exposição ao coronavírus, “aponta 
para a ine� cácia” de resultados 
positivos. “Até o momento não há 
dados na literatura que justi� quem 
o uso de qualquer fármaco para 
evitar a infecção pelo SARS-CoV-2”, 
dizem os médicos que assinam o 
documento.

SEM EFICÁCIA
Ainda segundo o texto do 

Departamento de Infectologia da 
UFRN, “até o momento o uso da 
cloroquina, hidroxicloroquina, 
azitromicina e lopinavir/ritonavir 
não se mostrou e� caz no controle 
da replicação viral em ensaios 
clínicos em humanos”, e “no 
tocante à ivermectina, não foi 
identi� cado nenhum ensaio 
clínico em humanos relacionado 
ao seu uso no tratamento da 
Covid-19”.

SOLIDÁRIOS
A Associação Brasileira 

de Médicos e Médicas pela 
Democracia (ABMMD-RN) 
divulgou nesta quarta-feira nota 
em solidariedade ao professor e 
médico Ricardo Lagreca, criticado 
em grupos de Whatsapp (de 
médicos do RN) por avaliar como 
desastrosa a gestão Bolsonaro 
frente à pandemia de coronavirus.

RETALIAÇÃO
Os médicos consideram que 

Lagreca sofreu “clara retaliação, 
realizada de forma grosseira e 
descabida, numa mistura bizarra 
de violência verbal e ódio político 
com ignorância sanitária, uma 
espécie de “cala a boca”.

APOIO
A nota da Associação 

Brasileira de Médicas e Médicos 
pela Democracia manifesta 
“irrestrito apoio ao colega médico 
e professor do Curso de Medicina 
da UFRN, José Ricardo Lagreca, 
contra agressões pessoais sofridas 
através de um texto divulgado 
em redes sociais simplesmente 
por exercer a sua liberdade de 
opinião sem qualquer agressão a 
ninguém”.

OCUPAÇÃO ALTA
Em coletiva à imprensa 

realizada ontem, o Governo do 
Estado informou que apesar da 
redução na � la de regulação a 
ocupação de leitos de UTI, hoje, 
ainda é de 92%.

SEM ISOLAMENTO
O secretário adjunto da 

Saúde, Petrônio Spinelli, disse que 
o Estado continua preocupado 
com o índice de isolamento 
social e o respeito às medidas 
de proteção. E citou Natal, mais 
precisamente o bairro do Alecrim, 
como exemplo do que não deve 
ocorrer.

CENÁRIO ASSUSTADOR
“O Alecrim está como na 

situação pré-pandemia. A 
localidade recebe � uxo de pessoas 
de todos os bairros e de muitos 
municípios do interior. Assim, é 
um polo aglutinador de pessoas 
e difusor do vírus”, a� rmou 
Petrônio.

DANIELAFREIREDANIELA
Deputado estadual Albert Dickson precisa 
manter a rotina médica, principalmente em 
tempos de pandemia, onde ocupa lugar na 
linha de frente. “Acabando mais um dia de 
cirurgia oftalmoló gica. Agora voltando a 
atender aos pacientes com Covid-19”

Apresentadora Pri de Souza 
sempre de olho na interação 
virtual do público do Tudo 
de Bom, na TV Ponta Negra

RÁPIDAS
>>Número de milionários 

cresce no Brasil e chega a quase 
200 mil. 

A notícia foi publicada pela 
Folha. O relatório global World 
Wealth mostra um crescimento 
de 7% dessa população em 2019.

>>Pedidos de seguro-
desemprego recuaram em junho, 
mas chegaram a quase 4 milhões 
no semestre. No mês passado, 
foram 653 mil pedidos, uma 

um dia após o Facebook tirar 
do ar o perfil de um assessor 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) por supostamente 
propagar conteúdos falsos.

>> O presidente do STF, 
Dias Toffoli, determinou às 
forças-tarefa da Lava Jato que 
apresentem dados e informações 
da operação à Procuradoria-
Geral da República. A medida foi 
tomada em ação da PGR.

queda de 32% em relação a maio. 
Em relação a junho de 2019, 
houve aumento de 28,4%.

>>Mal educado: O vereador 
do Rio de Janeiro Carlos 
Bolsonaro (Republicanos) 
afirmou em suas redes sociais 
estar “cagando para esse lixo de 
fake news”.

>>A mensagem foi publicada 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou com bênçãos dos astros e eles prometem um dia 
perfeito sem defeitos para o seu signo. Se depender dos 
movimentos do céu, você terá um dia muito produtivo 
e os assuntos que estavam parados em sua vida devem 
caminhar como espera. 

Sextou do jeito que seu signo gosta e o cenário não 
poderia ser mais positivo para você agilizar seus interesses. 
A Lua sorri para o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, inspirando 
sua criatividade no trabalho e mandando proteção extra 
para sua vida familiar. 

As estrelas mandam ótimas vibes e anunciam uma 
sexta gloriosa para você. A Lua pisciana revela que 
o sinal estará verdinho para animar a sua vida social, 
conhecer outras pessoas e curtir momentos especiais 
nas amizades, ainda que os contatos continuem.

 A sorte vai te fazer companhia e a sexta tem tudo para ser 
perfeita sem defeitos. O recadinho esperto é da Lua, que 
segue leve e solta em seu paraíso e ainda troca likes com 
o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão. Isso signifi ca que você terá 
facilidade para promover as transformações.

Hoje a Lua está inspirada e manda proteção extra para 
as suas esperanças, Gêmeos! Ela atravessa o ponto mais 
alto do seu Horóscopo e forma aspectos maravilhosos 
com vários astros, impulsionando as suas metas e seu 
sucesso. Numa boa com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão.

Os assuntos domésticos e familiares estarão entre as 
suas prioridades hoje e as coisas devem rolar do jeitinho 
que você espera. Em harmonia com o Sol, Netuno, 
Júpiter e Plutão, a Lua promete uma sexta redondinha, 
perfeita para cuidar dos seus interesses. 

 Sextou bem sextado para o seu lado e o céu está lotado 
de aspectos positivos para seu dia ser do jeitinho que 
deseja. A Lua pisciana será a sua melhor amiga e vai 
despejar vibes excelentes em seu Horóscopo ao entrar 
em sintonia com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão. 

O jeito reservado e discreto do seu signo vai dar um 
tempo hoje e, se depender da Lua, você esbanjará 
sociabilidade. Ativa em sua Casa 3, ela troca likes com 
o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, empoderando sua 
comunicação, simpatia e seu dom para convencer. 

O que não deve faltar hoje é oportunidade para se dar 
bem em suas investidas profi ssionais. A Lua pisciana 
indica que transformações positivas vão acontecer e os 
interesses ligados ao trabalho estarão no foco das suas 
atenções. 

Os astros estão em festa e ótimas vibes chegam da Lua 
nesta sexta gloriosa. Ela percorre sua Casa da Fortuna 
e fi ca de boas com Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, 
favorecendo seus ganhos e interesses materiais. Conte 
com sua intuição e com seu lado criativo.

O céu está iluminado nesta sexta e as estrelas revelam 
que a sorte vai soprar em sua direção. A Lua sorri para 
o Sol, soma forças com Netuno e depois troca likes com 
Júpiter e Plutão, garantindo que as coisas vão fl uir a seu 
favor em todos os aspectos. 

Hoje você está com a corda toda e pode fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo. A Lua brilha em seu signo e 
troca likes com uma porção de astros, elevando sua 
vitalidade e alegria de viver. Em paz com o Sol, Netuno, 
Júpiter e Plutão.

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)

Novo conteúdo do jornalismo
do SBT não será para a televisão

O “SBT News”, novo conteúdo do departamento 
de jornalismo do SBT, será um novo site de notícias, 
especializado em política, economia e assuntos do 
judiciário, similar a outros que já transitam na mesma 
linha.

Terá em Brasília o seu ponto central de operações 
e com uma equipe trabalhando para ele em tempo 
integral.

Todo um andar, no mesmo prédio da TV, na 

Asa Sul do Plano Piloto, foi destinado para as suas 
instalações e o objetivo é produzir material jornalístico 
nas 24 horas do dia.

E, sempre que possível, também disponibilizar 
em vídeo, muito do que não é aproveitado, no único 
telejornal diário da TV, o “SBT Brasil”.

Um âncora, em negociação, mas com seu nome 
mantido em sigilo, será contratado para desenvolver 
este trabalho. Está previsto para começar em agosto. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

NECESSIDADE
O SBT, en� m, prepara 

investimentos no jornalismo, como 
algo que chega em boa hora. Em 
Brasília, por exemplo, critica-se o 
fato de a emissora ter permitido um 
desmonte da equipe, que nada foi feito 
para evitar as saídas de muitos dos seus 
repórteres.

PROGRAMAÇÃO
A estreia da nova temporada do 

“Repórter Record Investigação”, com 
apresentação de Adriana Araújo, está 
con� rmada para o dia 23. Exibição às 
quintas-feiras, em substituição a “Em 
Nome da Justiça”.

PENSANDO DIFERENTE
Ainda na sua fase de montagem, 

quando surgiram as primeiras 
especulações em torno do assunto, a 
direção da CNN Brasil informou que, 
assim como em todo o mundo, no 
Brasil a sua operação � caria restrita 
à TV fechada. Agora, em seu quase 
quarto mês de operações, já se admite 
fechar parceria com algum canal 
aberto. Entre os mais citados, Gazeta 
e Mega.

POR SUA VEZ

A TV Gazeta, consultada, informa 
que desconhece completamente o 
assunto. Que pelo menos até agora 
nada chegou para a sua direção.

EM CIMA DISSO
Diferentemente de especulações, 

insistentes até, sobre possível volta de 
Claudete Troiano, a TV Gazeta também 
nega. Diz que não existe nada.E que 
“Regina Volpato continua � rme e forte 
no ‘Mulheres’”.

NOVELA
O Tribunal Superior Eleitoral, 

presidido pelo ministro Luiz Roberto 
Barroso, prorrogou por 42 dias o prazo 
para que artistas e comunicadores se 
afastem do seu trabalho pro� ssional. 
Diante disso, é perfeitamente possível 
uma reviravolta no “caso José Luiz 
Datena”.

ESPECIAL
Diego Guebel, ex-executivo da 

Band, em contato com a coluna, falou 
sobre os vários projetos que vem 
desenvolvendo, especialmente para as 
TVs da Argentina e Espanha. E também 
contou de um especial, que está 
gravando no Brasil sobre a Covid-19, 
para provável exibição no A&E e Band.

SÉRIE DA HEBE
A Globo vai exibir “Hebe”, série 
com Andréa Beltrão, às quintas-
-feiras, de 30 de julho a 1° de 
outubro.Portanto, na semana 
seguinte ao encerramento, dia 
8, deverá acontecer a estreia do 
“The Voice Brasil”, seguindo um 
rigoroso protocolo de segurança. 
Isso, claro, dentro de um cenário 
bem positivo.

MARCOS ROSA 

AAs gravações de programas no 
SBT estão retomando o ritmo, após 
uma parada em função de casos de 

coronavírus...Sábado passado, 
inclusive, Maisa Silva recebeu os 
funkeiros Jottape e Mc Rebecca...
E, no virtual, Mumuzinho e 

Valesca Popozuda.A ausência das 
competições e a falta de atrativos 

têm complicado a vida de uma boa 
maioria dos programas esportivos...
A audiência caiu e o faturamento 
de quase todos também despencou. 

Está difícil.Ratinho já tem 45 
emissoras de rádio, a terceira rede 

do país e, para o ano que vem, 
promete que será a primeira...Na 

quarta-feira, ele inaugurou mais 
uma FM, em Campo Mourão...
Aliás, entusiasmado com este 
projeto, anuncia agora uma live 
com o Raça Negra e o cantor 

Leonardo, para transmissão em 
todas elas e em várias plataformas.
O projeto “Música na Band”, 

nesta sexta, terá Zezé Di Camargo 
e Luciano...E na próxima, 

Chitãozinho e Xororó. 
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CONFIRA COMO FICOU O 
CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES 
ORGANIZADAS PELA CBF:

SÉRIE A

A elite do Campeonato Brasileiro será disputada 
entre os dias 9 de agosto e 24 de fevereiro de 
2021. O formato da competição segue mantido, 
em pontos corridos ao longo de 38 rodadas;

SÉRIE  B

A segunda divisão nacional irá de 8 de agosto 
a 30 de janeiro, permanecendo em sistema de 
pontos corridos e dando acesso a quatro equipes 
para a Série A do ano seguinte;

SÉRIE C

A terceira divisão terá seu início conjuntamente 
com as Séries A e B por solicitação unânime 
dos clubes. A competição será disputada em 
26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro. Esta 
temporada marca a estreia do novo sistema de 
disputa da competição, aprovado por todos os 
20 clubes participantes no Conselho Técnico de 
março deste ano;

SÉRIE D

 A quarta divisão tem como previsão de início o 
dia 6 de setembro e a data de 7 de fevereiro para 
o encerramento;

COPA DO BRASIL

As 11 datas restantes da competição serão 
disputadas entre 26 de agosto e 10 de fevereiro. 
A Copa do Brasil será reiniciada com os jogos 
de volta da terceira fase e segue com o mesmo 
regulamento;

COPA DO NORDESTE 

A maior competição regional do país tem cinco 
datas a serem disputadas e será retomada em 
sua oitava e última rodada da primeira fase no 
próximo dia 21. A Copa do Nordeste terá quartas 
de final e semifinais disputadas em jogo único. 
A decisão será em duas partidas, com a inicial 
marcada para 1.º de agosto e a segunda para 
o dia 4 do mesmo mês. Os duelos terão como 
sede única o Estado da Bahia, modelo inédito nas 
competições do futebol brasileiro.A Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) publicou nesta 
quinta-feira o calendário revisa-

do das competições masculinas para o 
ano de 2020. O ajuste se deve à paralisa-
ção dos jogos por conta da pandemia 
do novo coronavírus e agora a tempo-
rada tem o encerramento previsto para 

o dia 24 de fevereiro de 2021, data da 
38.ª e última rodada do Campeonato 
Brasileiro.

De acordo com a CBF, as tabelas 
das Séries A, B e C serão mantidas con-
forme originalmente anunciadas. O 
detalhamento das primeiras rodadas 
- com dias, horários e locais dos jogos 

RETOMADA | Temporada do futebol nacional tem o encerramento 
previsto para o dia 24 de fevereiro de 2021, data que marca a 38ª e 
última rodada do Campeonato Brasileiro

A Federação de Futebol do Estado 
do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou 
pouco depois do término da fi-

nal da Taça Rio, as datas da decisão do 
Campeonato Carioca. Flamengo e Flu-
minense vão se enfrentar neste domin-
go e na próxima quarta-feira, às 16 horas 
e 21h30, respectivamente, e a tendência 
é que os jogos tenham transmissão ape-
nas na internet, nos canais dos clubes 
no YouTube

A Rede Globo não pretende entrar 
na briga para exibir o jogo e que outras 
emissoras não demonstram muita 
confiança em fazer uma oferta para 
Fluminense e Flamengo justamente por 
temer que possam enfrentar algum tipo 
de disputa jurídica em razão dos direi-
tos de transmissão. A emissora carioca 
não tem acordo com o clube rubro-ne-
gro e isso por si só já faz com que ela não 
pretenda investir na tentativa de exibi-

ção do clássico.
Os dois jogos serão no estádio do 

Maracanã. A primeira partida aconte-

cerá neste domingo e terá transmissão 
da FluTV, já que o Fluminense é o man-
dante. A volta será na próxima quarta-
-feira e a FlaTV é quem vai passar. 

A final da Taça Rio foi cercada de 
polêmicas e brigas em TJD-RJ e STJD. 
Chegou um momento em que não se 
sabia nem mesmo se haveria transmis-
são. Depois, ficou decidido que seria só 
na FluTV, até que o TJD-RJ decidiu que 
o Flamengo também tinha direito. Mas 
algumas horas depois, o STJD mudou a 
decisão e decidiu que apenas o Flumi-
nense, como mandante, poderia passar 
a partida.

Vale lembrar que a polêmica so-
bre direitos de transmissão teve início 
quando uma medida provisória assi-
nada pelo presidente da República Jair 
Bolsonaro determinou que os direitos 
de transmissão dos jogos passassem a 
ser apenas do mandante. 

Primeira partida acontece neste domingo (12)

Finais do Carioca devem ter 
transmissão apenas na internet

IMBRÓGLIO

NAYRA HALM/FOTOARENA

LUCAS MERCON / FLUMINENSE 

- será disponibilizado pela Diretoria 
de Competições no início da próxima 
semana, juntamente com as Diretri-
zes Operacionais para realização das 
partidas. “Este redesenho é a forma de 
garantir o cumprimento dos compro-
missos assumidos pelos clubes com os 
detentores de direitos televisivos, pa-
trocinadores e apoiadores”, destacou 
o presidente da CBF, Rogério Caboclo. 
Já os calendários do futebol de base e 
do futebol feminino serão divulgados 
de forma independente nos próximos 

dias.
O documento contempla também 

as datas-base das Eliminatórias para 
Copa do Mundo de 2022, que será no 
Catar. O calendário confirmado pela 
Fifa prevê seis datas - são duas no mês 
de setembro, nos dias 3 e 8, duas em 
outubro, 8 e 13, e duas em novembro, 
nos dias 12 e 17. Sobre as competições 
organizadas pela Conmebol, como a 
Copa Libertadores e a Copa Sul-Ame-
ricana, a CBF informou que as datas 
serão informadas em breve.

CBF anuncia 
novo calendário 
para o futebol 

VIRTUAL REAL MADRID

Em virtude da pandemia do 
novo coronavírus, a edição 2020 
da Maratona da Cidade do Natal 
acontecerá de forma virtual. Os 
atletas poderão correr de qual-
quer parte do Brasil, em casa, na 
rua isolado, na esteira, em qual-
quer terreno de sua preferência, 
seguindo todas as orientações 
determinações dos Órgãos de 
Saúde (OMS), da Prefeitura do 
Natal e do Governo do Estado de 
cada região. 

O evento contará com provas 
de 1km, 3km, 5km, 10km, 15km, 
21km e 42km. A edição deste ano 
tem o apoio da Prefeitura do Na-
tal. As inscrições para participar 
podem ser feitas pelo site:  ht-
tps://bit.ly/2W5C1Dz

Um resultado inconclusivo 
em seu teste para covid-19 causou 
preocupação nesta quinta-feira 
no Real Madrid e tirou o atacante 
Vinicius Junior do último trei-
namento do time para a partida 
contra o Alavés, nesta sexta, no 
estádio Alfredo Di Stéfano, em 
Madri, pela 35.ª rodada do Cam-
peonato Espanhol. Seguindo 
protocolos de saúde, o brasileiro 
teve que refazer o exame para 
afastar a possibilidade de testar 
positivo para o novo coronavírus. 
O técnico francês Zinedine Zida-
ne comentou sobre a ausência de 
Vinicius Junior na atividade no CT 
de Valdebebas, nos arredores de 
Madri, e revelou que o resultado 
do novo teste deve sair em breve.

MARATONA 
DE NATAL ESTÁ 
COM INSCRIÇÕES 
ABERTAS

 VINICIUS JR. 
REFAZ TESTE PARA 
COVID-19 E NÃO 
TREINA


