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MÚSICA. 13 | Passeando por estilos 
diversos e com mais de 15 anos 
de estrada, cantora Ângela Castro 
apresenta hoje, em show virtual 
dentro do Festival Camomila, 
faixas do disco “Ângela Castro e 
Buena Onda”, que é inspirado na 
música brasileira da
décadade 1970

ÂNGELA 
CASTRO 
REVIVE
ANOS
1970

VAI À SANÇÃO. 03 | Por 20 
votos a 7, os vereadores 
aprovaram mudanças na 
Previdência Municipal. Hoje, o 

contracheque do funcionalismo 
tem um desconto de 11% para 
a previdência municipal. Com 
a reforma, taxa vai subir para 

14%, independentemente
da faixa salarial.
Proposta de alíquotas 
progressivas não avançou.

FUTEBOL. 16 | América e Juventude (RS) se enfrentam hoje para disputar uma vaga na 4ª fase da 
Copa do Brasil. Jogo será às 16h na Arena das Dunas. Além da vaga, vencedor terá cota milionária

CÂMARA DE NATAL 
APROVA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA

O JOGO DE R$ 2 MILHÕES

GOVERNADORA, BANCADA 
E SINDICATO REAGEM 
DEPOIS DE PETROBRAS 
ANUNCIAR SAÍDA DO RN

REGISTRO DE CASOS DE 
COVID NO RN DEMORA ATÉ 
27 DIAS PARA ENTRAR NO 
SISTEMA, DIZ ESTUDO

PROMOTOR APONTA 
“FALHAS GRAVES” EM 
DIÁRIAS DA PREFEITURA 
DE PARNAMIRIM

NOVO “MINHA CASA 
MINHA VIDA” TERÁ 
JUROS MENORES E 
FOCO NO NORDESTE

REPERCUSSÃO. 5 E 6 | Governadora 
Fátima Bezerra convocou reunião 
de emergência com deputados e 
senadores, que acontecerá nesta quarta-
feira. Senador Jean Paul Prates disse 
que vai à Justiça para manter estatal no 
RN. E petroleiros projetam queda brusca 
de receitas para o Estado com a decisão

PANDEMIA. 12 | Levantamento da 
Fundação Oswaldo Cruz indica que, em 
alguns estados, divulgação dos casos 
da doença pode apresentar demora 
de até sete semanas entre o registro no 
sistema de saúde e a efetiva publicação 
nos boletins epidemiológicos levados ao 
conhecimento da população

GRANDE NATAL. 2 | Promotor de Justiça 
Sérgio Gouveira, do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte, afirma que 
não há comprovação regular de que, 
de fato, auxiliares da gestão municipal 
usaram verba recebida com diárias para 
deslocamentos a serviço do Município. 
Ele recomendou auditoria completa

HABITAÇÃO. 4 | Lançado ontem 
pelo presidente Jair Bolsonaro e 
pelo ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho (centro), 
programa “Casa Verde e Amarela” 
tem objetivo de reduzir déficit 
habitacional no País, hoje estimado 
em 6 milhões de moradias, 
permitindo investimentos privados

MARCOS CORRÊA / PR
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FUTEBOL. 16 | América e Juventude (RS) se enfrentam hoje para disputar uma vaga na 4ª fase da 
Copa do Brasil. Jogo será às 16h na Arena das Dunas. Além da vaga, vencedor terá cota milionária
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INVESTIGAÇÃO | Promotor de Justiça Sérgio Gouveira, do Ministério Público do Rio Grande do Norte, afirma que não há comprovação
regular de que, de fato, auxiliares da gestão municipal usaram verba recebida com diárias para deslocamentos a serviço do Município

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte recomendou 
à Prefeitura de Parnamirim, 

na Grande Natal, que realize em até 
60 dias uma auditoria em todos os 
processos de pagamentos de diárias 
concedidas a servidores do Poder 
Executivo de 2017 até hoje. O período 
compreende toda a gestão do atual 
prefeito, Rosano Taveira.

A recomendação, assinada pelo 
promotor de Justiça Sérgio Gouveia 
de Macedo, está publicada na edição 
desta terça-feira 25 do Diário O� cial 
do Estado e é endereçada ao prefeito 
Rosano Taveira, ao secretário de Pla-
nejamento e Finanças, Giovani Ro-
drigues Júnior, e ao controlador-geral 
do Município, Fábio Sarinho.

Segundo o promotor, existem 
“falhas graves” no processo admi-
nistrativo de concessão de diárias 
da prefeitura. Na recomendação, o 
representante do MPRN assinala que 
não há comprovação regular de que, 
de fato, auxiliares da gestão munici-
pal usaram os recursos para desloca-

mentos a serviço do Município.
De acordo com o MP, documen-

tos apreendidos durante a Operação 
Implosão mostram que diversos pro-
cessos de pagamento de diárias fo-
ram arquivados na Secretaria de Pla-
nejamento e Finanças sem a devida 
comprovação de realização das via-

gens. Sem a comprovação, o promo-
tor entende que os valores recebidos 
indevidamente devem ser devolvidos 
aos cofres públicos.

O promotor de Justiça recomen-
da à prefeitura que faça uma audito-
ria para identi� car eventuais “vícios e 
erros” nos processos de concessão de 

diárias. Em caso de falha na compro-
vação, o bene� ciado com os recursos 
deverá ter um prazo para comprovar 
que fez a viagem. Se não o � zer, a pre-
feitura deverá cobrar o ressarcimento 
dos valores para o Município.

O MP complementa: “Nos casos 
em que não foi comprovado a con-
tento o uso regular das diárias e não 
foi realizada a devolução dos valores 
pelo bene� ciário, que seja instaurado 
o competente processo administrati-
vo disciplinar para responsabilização 
do servidor bene� ciário”.

Sérgio Gouveia também pede 
que, ao � m da auditoria, seja instau-
rado um processo administrativo pa-
ra responsabilizar os servidores que 
não cobraram as comprovações na 
época da concessão das diárias.

Ainda segundo a recomendação, 
a auditoria no sistema de concessão 
de diárias deve incluir também as se-
cretarias municipais de Saúde, Edu-
cação e Assistência Social, que têm 
autonomia � nanceira. Tudo deve 
acontecer em 60 dias.

Documentos apreendidos durante Operação Implosão mostram irregularidades, aponta MP

MPRN aponta “falhas graves” em 
diárias da Prefeitura de Parnamirim

JOSÉ ALDENIR/AGORA RN

Em uma sessão considerada his-
tórica, o Senado aprovou nesta 
terça-feira 25, por 79 votos favo-

ráveis e nenhum contrário, a proposta 
de emenda à Constituição (PEC) do 
Novo Fundeb em  dois turnos. Não 
houve alterações no texto aprovado 
anteriormente.

O Fundeb é o principal mecanismo 
de � nanciamento da educação básica 
pública no Brasil. Especialistas dizem 
que o fundo tem ainda mais relevância 
no cenário da pandemia, que exigirá 
maior esforço do poder público para 
garantir acesso, permanência na esco-
la, além de qualidade de ensino.

A emenda será promulgada pelo 
Congresso em uma sessão solene nesta 
quarta-feira 26, às 11 horas.

Criado em 2007, o Fundeb era um 
mecanismo temporário. Agora será 
permanente e vai aumentar o volume 
de recursos repassados pela União 
a estados e municípios para pagar 

professores e outras despesas. A PEC 
aumenta complementação da União 
na cesta do Fundeb dos atuais 10% do 
montante para 23%, em seis anos.

Válido a partir de 2021, o fundo aju-
dará a mitigar a desigualdade no � nan-

ciamento, por permitir que municípios 
mais pobres recebam mais recursos. 
Agora, a previsão é que mais 17 milhões 
de estudantes sejam bene� ciados.  No 
modelo atual, municípios pobres em 
estados ricos saem prejudicados.

Senadores aprovação proposta de emenda à Constituição durante sessão remota do Senado

Por unanimidade, Senado aprova 
PEC que torna Fundeb permanente

EDUCAÇÃO

WALDEMIR BARRETO / AGÊNCIA SENADO O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse a Jair Bolsonaro 
que, para o benefício médio 

do Renda Brasil chegar a R$ 300, co-
mo quer o presidente, é preciso cor-
tar as deduções de saúde e educação 
do Imposto de Renda.

Bolsonaro achou baixo o valor 
médio de R$ 247 para o novo progra-
ma pensado pelo governo para subs-
tituir o Bolsa Família. Hoje, o valor 
médio pago pelo programa criado 
pela gestão petista é de R$ 190.

A criação do Renda Brasil está 
atrelada a uma reformulação de pro-
gramas considerados “ine� cientes” 
pela equipe econômica, como abono 
salarial (benefício de um salário mí-
nimo voltado para quem ganha até 
dois pisos) e seguro-defeso (pago a 
pescadores artesanais no período 
de reprodução dos peixes, quando a 
pesca é proibida), entre outros.

Nesta terça-feira 25, Bolsonaro 
disse a parlamentares que deseja 

manter valor do Renda Brasil igual 
últimas parcelas previstas do auxílio 
emergencial de R$ 300.

Com isso, o governo que evitar 
que o programa de assistência social 
para substituir Bolsa Família comece 
com o desgaste de um valor menor 
do que o benefício pago atualmente a 
informais para enfrentar a crise pro-
vocada pela pandemia.

Ministro da Economia, Paulo Guedes

Guedes põe condições para 
Renda Brasil chegar a R$ 300

ASSISTÊNCIA

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

294 ANOS DE PRISÃO

O ex-governador do Rio de 
Janeiro Sérgio Cabral foi conde-
nado por corrupção pela 14ª vez 
na operação Lava Jato. Ele foi sen-
tenciado a cumprir mais 11 anos 
e 10 meses de reclusão pelo juiz 
federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio, na última 
quinta-feira 20, na operação C’est 
Fini. Somadas, as penas aplicadas 
ultrapassam 294 anos de prisão.

De acordo com a denúncia, o 
ex-governador do Rio estabeleceu 
uma taxa de 5% em todos os con-
tratos celebrados com o governo 
do Estado desde que assumiu o 
mandato. Além de Cabral, outras 
duas pessoas também foram con-
denadas na mesma ação. 

EX-GOVERNADOR DO 
RIO, SÉRGIO CABRAL
É CONDENADO PELA
14ª VEZ NA LAVA JATO

REPRODUÇÃO
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ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL

TIAGO REBOLO

A Câmara de Natal aprovou 
nesta terça-feira 25, de forma 
definitiva, a Reforma da Pre-

vidência Municipal. Após quase seis 
horas de discussão, os vereadores de-
cidiram, por 20 votos a 7, aprovar em 
segundo turno a proposta encaminha-
da pelo Executivo. Agora, o projeto de 
lei complementar segue para análise 
do prefeito Álvaro Dias, que pode san-
cionar ou vetar.

O item mais discutido foi a alíquo-
ta de contribuição dos servidores. Ho-
je, o contracheque do funcionalismo 
tem um desconto de 11% para a pre-
vidência municipal. Com a reforma, 
essa taxa vai subir para 14%, indepen-
dentemente da faixa salarial.

Vereadores da oposição tentaram 
aprovar um sistema de alíquotas pro-
gressivas. Por esse formato, servido-
res que recebem os maiores salários 
(ou benefícios, no caso dos inativos) 
contribuiriam mais para o regime. Os 
parlamentares apresentaram uma 
proposta coletiva que criaria um sis-
tema de alíquotas variando de 10% a 
19%. Contudo, a ideia foi rejeitada pela 
maioria dos parlamentares.

Além de aumentar a contribui-
ção previdência, a reforma estabelece 
que os aposentados e pensionistas 
permanecem isentos da contribuição 
nas aposentadorias e pensões até o 
teto, que hoje é de R$ 6.101,06. Só para 
quem recebe aposentadoria ou pen-
são acima desse valor há o aumento 
na alíquota, de 11% para 14%, e apenas 
na parcela que exceder esse teto.

A contribuição patronal, paga 
pela prefeitura todos os meses, se-
guirá em 22% sobre o salário bruto 
dos servidores.

Na semana passada, em visita à 
Câmara, o presidente do Instituto de 
Previdência dos Servidores Munici-
pais (NatalPrev), Thiago Marreiros, 
disse que a adoção de alíquotas pro-
gressivas era inviável. Ele declarou 
que, para isso acontecer, o Município 
teria de adotar outras medidas para 
reduzir o rombo nas contas públicas, 
como ampliar a taxação sobre os 
aposentados e pensionistas e a idade 
mínima para se aposentar.

MUDANÇAS NO TEXTO
No saldo final da votação, os vere-

adores fizeram apenas três mudanças 
no texto que foi encaminhado pela 
Prefeitura.

Com as alterações, a Casa decidiu 
que 5% da arrecadação do Município 
com débitos inscritos na Dívida Ativa 
serão destinados ao regime previden-
ciário, para abater o déficit existente. 
Essa medida valerá pelos próximos 
vinte anos. Além disso, os parlamenta-
res definiram que, independentemen-
te da data da sanção ou promulgação 
da lei, as novas regras só entrarão em 
vigor no dia 20 de setembro. Por fim, 
foi aprovada uma emenda que altera 
um erro de redação na proposta.

DATAS
No dia 28 de julho, a reforma tinha 

sido aprovada em primeiro turno na 
Câmara, por unanimidade. Agora, na 
segunda votação, foram 20 votos favo-
ráveis e 7 contrários.

Originalmente, a votação do texto 
em segundo turno aconteceria no dia 

31 de julho. O projeto, porém, foi reti-
rado de pauta depois que o Ministério 
da Economia estendeu o prazo para 
que estados e municípios se adequem 
ao regime geral de Previdência, refor-
mado no fim de 2019 pela Emenda 
Constitucional 103.

Com o novo prazo, governos es-
taduais e prefeituras que têm regime 
próprio de previdência precisam 
aprovar suas reformas até 30 de 
setembro. Se não o fizerem, gover-
nadores e prefeitos podem sofrer 
penalidades, como a proibição de 
receber repasses de verbas federais, 
de firmar convênios e de contratar 
empréstimos com aval da União.

A votação do segundo turno co-
meçou na quinta-feira passada, dia 20 
de agosto, mas não foi concluída por 
falta de acordo sobre as alíquotas. Nes-
ta terça, a análise foi concluída com a 
rejeição a propostas de mudanças.

CMN aprova Reforma da Previdência, 
e servidores vão ter desconto de 14%
VAI À SANÇÃO | Vereadores da oposição tentaram aprovar um sistema de alíquotas progressivas, para que servidores que ganham os maiores salários contribuíssem mais. Contudo, 
alteração foi rejeitada. Projeto segue para análise do prefeito Álvaro Dias, que pode sancionar ou vetar. Município tem déficit médio de R$ 15 milhões no regime próprio de previdência

Vereadores aprovaram projeto de lei complementar em segundo turno por 20 votos a 7

Além de atender à determina-
ção federal, a reforma tem o obje-
tivo de reduzir o déficit do regime 
próprio de previdência em Natal.

Em Natal, o regime previden-
ciário funciona segundo o modelo 
de “segregação de massas”, com 
dois fundos. Isso significa que 

A situação da 
Previdência 
Municipal

quem ingressou no serviço público 
municipal até 2002 está ligado ao 
Fundo Financeiro de Previdência 
(Funfipre). Já quem foi contratado 
de 2002 para cá está segurado pelo 
Fundo Capitalizado de Previdência 
(Funcapre).

O Funcapre é superavitário. Ou 
seja, arrecada mais do que o que 
gasta com benefícios. De acordo 
com o NatalPrev, o saldo do pa-
trimônio líquido desse fundo era, 
em 31 de dezembro de 2019, de R$ 
494,5 milhões.

O recurso, que segue guarda-
do, é fruto das contribuições dos 
servidores e da própria Prefeitu-
ra, que renderam a uma taxa de 
12,22% no ano passado. A verba 
servirá para pagar aposentadorias 
e pensões no futuro.

No outro fundo, o Funfipre, 
há déficit. Todos os meses, a Pre-
feitura do Natal precisa aplicar 
uma média de R$ 15 milhões para 
cobrir a diferença entre o que foi 
arrecadado e o que precisa ser pa-
go de benefícios previdenciários. 
Em todo o ano de 2019, foram R$ 
195,5 milhões extraídos do Tesou-
ro Municipal para cobrir o déficit 
financeiro desse fundo.

De acordo com o NatalPrev, no 
ano passado, foram aposentados 
412 servidores, o que fez com que 
o regime próprio de Previdência de 
Natal encerrasse 2019 com 4.417 
aposentados e 1.120 pensionistas, 
considerando os dois fundos. O uni-
verso total de segurados é de mais 
de 17,6 mil servidores públicos.

O presidente Jair Bolsonaro enviou 
nesta terça-feira 25 dois projetos 
de lei ao Congresso Nacional que 

solicitam a abertura de crédito especial 
de R$ 575 milhões para os setores naval 
e aéreo.

A primeira medida, publicada no 
Diário Oficial da União, pede um aporte 
suplementar de R$ 500 milhões neste 
ano para a Infraero e para as Compa-
nhias Docas do Ceará, Espírito Santo, 
Bahia, Pará e Rio Grande do Norte. O 
objetivo, de acordo com a iniciativa, é 
assegurar o desempenho operacional e 
a conclusão de projetos prioritários para 
este ano. A suplementação será custeada 
com recursos do Tesouro Nacional.

A segunda medida solicita a abertu-

ra de crédito de R$ 75 milhões para a In-
fraero e para a Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte para a conclusão de 

obras de infraestrutura, como o Porto 
de Maceió, e reparos para a concessão 
dos aeroportos de Confins e Galeão.

Presidente quer destinar mais recursos para a Codern, que administra o Porto de Natal

Bolsonaro pede aval para liberar 
verba para setores naval e aéreo

CONGRESSO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN A ministra do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Cármen 
Lúcia estabeleceu um prazo 

de 48 horas para que o presidente 
do Banco Central, Roberto Cam-
pos Neto, preste esclarecimentos 
sobre a criação da nova cédula de 
R$ 200.

O prazo vence nesta quarta-
-feira 26 e, após o vencimento, a 
ministra deve apreciar pedido de 
liminar que tenta impedir a entra-
da em circulação da nova cédula, 
prevista para o fim deste mês.

Na última quinta-feira 20, os 
partidos Rede, PSB e Podemos 
ingressaram com uma ação por 
descumprimento de preceito fun-
damental no STF pedindo a sus-

pensão da entrada em circulação 
da nova nota, anunciada pelo BC 
no fim de julho.

Na ação, os partidos argumen-
tam que a criação de uma nota de 
R$ 200, um valor elevado, favorece 
atividades ilícitas, como corrup-
ção, sonegação fiscal, lavagem de 
dinheiro, ocultação e evasão de 
divisas.

Sustentam ainda que o Banco 
Central não apresentou justifica-
tivas suficientes, nem estudos de 
impacto para sua decisão de lan-
çar essa nova cédula. E que o Mi-
nistério da Justiça e demais órgãos 
de enfrentamento à corrupção e 
ao crime organizado não foram 
ouvidos no processo.

Cármen Lúcia quer detalhes 
do BC sobre nota de R$ 200

DINHEIRO



PESQUISA: BOLSONARO 
VIROU CAMPEÃO DE SIMPATIA

MANOBRA DE MAIA E 
ALCOLUMBRE AFRONTA A HISTÓRIA
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SENADO DEVE DESCULPAS
O Senado convocou Paulo 

Guedes para ele explicar por que ele 
disse que era “um crime” derrubar 
do veto de Bolsonaro impedindo 
uma farra bilionária. Na verdade, os 
42 senadores irresponsáveis é que 
deveriam pedir desculpas ao País, por 
meio do ministro da Economia.

‘DORILULA’ VEM AÍ?
Como os políticos costumam 

mandar às favas os escrúpulos, o 
petista Rui Costa, governador da 
Bahia, a� rmou em entrevista que no 
vale-tudo contra Bolsonaro, ele topa 
aliança até com o PSDB e o DEM.

Sem alternativa
O ministro Sebastião Rego Junior, 

do STJ, não teve opção senão dar 
prisão domiciliar a Mizael Bispo: 
não houve contestação do pedido, 
nem por parte do ministério público, 
nem do juízo original. O assassino de 
Mércia Nakashima alegou fazer parte 
do grupo de risco de covid-19. 

CONTRA A EXPLORAÇÃO
O deputado Bacelar (Pode-BA) 

tenta manter “gratuita e antecipada” 

a escolha de lugares em voos 
comerciais. A vergonhosa Anac 
permite que as empresas aéreas 
cobrem pela marcação de assentos. 

CAUSA E CONSEQUÊNCIA
Não há como dissociar a investida 

da gangue paulista “PCC” no Rio, que 
ontem a Polícia Federal tentou impedir, 
da decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) proibindo as polícias e 
combaterem o tráfico de drogas.

BRIGA PARA GOVERNAR
O governo do Distrito Federal 

teve de apelar ao Superior Tribunal 
de Justiça para obter autorização 
para construir um posto de saúde no 
Vale do Amanhecer, cidade próxima 
a Brasília onde há a sede de um grupo 
religioso, que não quer a obra. Para 
essa gente, o povo que se lixe.

CONSELHEIRO REINTEGRADO
Os advogados Lázaro Gomes 

Júnior, Tassia Borges Gomes 
e Grazielli Brandão Gomes 
conseguiram importante vitória no 
STF, nesta terça: a reintegração do 
conselheiro Valter Abano ao Tribunal 
de Contas do MT.

A manobra dos presidentes Davi Alcolumbre (Senado) e Rodrigo 
Maia (Câmara) para mudar a Constituição e garantir mais dois anos 
à frente das Casas tem sido considerada uma afronta à História 
do parlamento brasileiro. Desde a promulgação da Constituição, 
sempre foi claro para todos os parlamentares, sobretudo para os que 
a escreveram, a importância da alternância que a dupla ambiciosa 
pretende jogar no lixo.

O LONGEVO
Maia assumiu em 2016 

e, reeleito duas vezes, já é o 
deputado a presidir a Câmara por 
mais tempo ininterruptamente. 
Ainda quer mais dois anos.

APEGO AO PODER
Eleito pela turma antiRenan, 

Alcolumbre joga suas � chas na 

manobra. Pesam o medo de 
retornar ao baixo clero e não se 
reeleger em 2022.

CURIOSO ENCONTRO
No dia da derrubada do 

veto aos reajustes de servidores, 
Alcolumbre estava em SP 
trocando � gurinhas com 
Alexandre de Moraes (STF).

No auge da popularidade, o presidente Jair Bolsonaro virou uma espécie 
de “Mister Simpatia” para a maioria dos brasileiros. Levantamento nacional 
realizado pelo instituto Paraná Pesquisa para o site Diário do Poder, 

revela que Bolsonaro é considerado, de longe, a mais simpática das mais altas 
autoridades do País. Diante da pergunta “Com qual dessas pessoas o Sr.(a) 
simpatiza mais?”, 43,6% cravaram o presidente. Em seguida vem “nenhum”, com 
23%. Do total, 5% não quiseram opinar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, 
está com distantes 16% nessa pesquisa que aferiu a simpatia das autoridades 
junto à população. Dias Toffoli, presidente do Supremo, com 5,9%, e o procurador 
geral da República, Augusto Aras, com 3%, estão nas posições seguintes. Está 
na lanterninha das autoridades mais simpáticas dos Três Poderes o presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre: tem só 2,8%. O levantamento Paraná Pesquisas, 
realizado entre os dias 22 e 24 deste mês, ouviu 2.280 pessoas em 208 
municípios de 26 estados e no DF
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CASA VERDE E AMARELA | Objetivo é reduzir o atual déficit habitacional no País, hoje estimado em 6 milhões
de moradias, permitindo também investimentos privados e de fundos externos. Nordeste será priorizado

O presidente Jair Bolsonaro as-
sinou nesta terça-feira 25 uma 
medida provisória que cria o 

programa “Casa Verde e Amarela”, em 
substituição ao “Minha Casa Minha 
Vida”, iniciativa de oferta de habitações 
populares lançada pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

A atual gestão promete, com o 
novo programa, retomar obras para-
das das administrações anteriores e 
regularizar imóveis de famílias de bai-
xa renda, além de aumentar a oferta e 
reduzir juros para � nanciamento imo-
biliário.

Em discurso, durante cerimônia 
no Palácio do Planalto, o presidente 
fez um aceno ao Congresso Nacional 
e disse que deputados federais e sena-
dores poderão fazer aperfeiçoamentos 
na medida provisória caso avaliem que 
seja necessário.

Na plateia, estavam dirigentes de 
partidos que integram o bloco do Cen-
trão, como o senador Ciro Nogueira 
(PI), presidente nacional do Progres-
sistas, e o deputado federal Artur Lira 
(Progressistas-AL), favorito de Bolso-
naro para a sucessão de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) no comando da Câmara.

“A bola agora está com o Parla-
mento”, disse o presidente. “O nosso 
Parlamento agora recebe essa medida 
e, se for o caso, fará aperfeiçoamentos”, 
acrescentou.

O objetivo da iniciativa é reduzir o 
atual dé� cit habitacional no País, hoje 
estimado em 6 milhões de moradias, 
permitindo também investimentos 

privados e de fundos externos. A meta 
é atender quase dois milhões de famí-
lias até 2024, com foco no Norte e no 
Nordeste.

A ideia é que nas duas regiões seja 
oferecida uma taxa de juros a partir de 
4,25%. E um percentual a partir de 4,5% 
para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O ministro do Desenvolvimento Re-
gional, o potiguar Rogério Marinho, indi-
cou que, no momento, o programa não 
deve contemplar novas famílias na faixa 
com maiores subsídios, que hoje bene-
ficia pessoas com renda de até R$ 1.800.

O sistema de faixas do Minha Casa 
Minha Vida, porém, será alterado. O 
programa anterior tinha as faixas um 
(para famílias com renda de até R$ 
1.800), um e meio (renda entre R$ 1.800 

e 2.600), dois (entre R$ 2.600 e R$ 4.000) 
e três (entre R$ 4.000 e 7.000).

Agora, serão três grupos. O pri-
meiro, com renda de até R$ 2.000, 
poderá acessas benefícios como 
receber imóvel subsidiado, acessar 
� nanciamento com juros reduzidos, 
fazer regularização fundiária e refor-
mas no imóvel.

Os grupos dois (R$ 2.000 a R$ 
4.000) e três (R$ 4.000 a R$ 7.000) terão 
acesso a � nanciamentos com taxas de 
juros um pouco mais altas do que o pri-
meiro patamar, além da regularização 
fundiária. Os detalhes serão de� nidos 
em regulamentação posterior.

Com as obras, a previsão é gerar 2,3 
milhões de empregos diretos e indire-
tos até 2024.

Ao centro, presidente Jair Bolsonaro e ministro Rogério Marinho no lançamento do programa

Governo lança novo programa 
habitacional com juros menores

O prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira (Republicanos), comu-
nicou aos seus aliados nesta 

terça-feira 25 que a vereadora Kátia Pi-
res (DEM), líder do governo na Câmara 
Municipal, será a candidata a vice na 
sua chapa que vai disputar a reeleição 
no próximo dia 15 de novembro.

Será a primeira vez que Kátia dis-
putará um cargo majoritário em Par-
namirim, após cinco mandatos no Le-
gislativo. A base eleitoral dela é o bairro 
de Nova Parnamirim.

A o� cialização da chapa Taveira/
Kátia acontece após uma longa nego-
ciação – que começou após a atual vi-
ce-prefeita, Elienai Cartaxo (PL), rom-
per com o governo. Em 2020, Elienai 
deverá ser candidata a vice na chapa 
de Professora Nilda (PSL).

Kátia Pires vinha disputando a 
indicação com outros vereadores e 
políticos da cidade. Além dela, eram 
cogitados para o cargo os vereado-

res Abidene Salustiano (PSC), Irani 
Guedes (Republicanos) e Professor 
Ítalo (PSDB), o ex-vereador Ricardo 
Gurgel (Avante) e o tabelião Airene 
Paiva (PCdoB).

O nome de Kátia Pires ganhou for-
ça depois que pesquisas de intenção de 
voto demonstraram maior aceitação 
ao nome dela do que aos demais. Além 

disso, o anúncio no último domingo 23 
de uma chapa de oposição inteiramen-
te feminina – formada por Professora 
Nilda (PSL) e Elienai – “forçou” o prefei-
to a escolher uma mulher para compor 
sua chapa enquanto candidata a vice.

A chapa Taveira/Kátia ainda terá 
de ser o� cializada em uma convenção, 
que está marcada para 12 de setembro.

Taveira confirma Kátia Pires como 
pré-candidata a vice em sua chapa

PARNAMIRIM

MARCOS CORRÊA / PR
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A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
criticou nesta terça-feira 25 a 

decisão da Petrobras de vender todas 
as suas participações em campos de 
produção terrestres e de águas rasas 
localizadas no Rio Grande do Norte. 
Ela disse que o desinvestimento ame-
aça mais de 5,6 mil empregos. 

Fátima Bezerra disse que vai con-
vocar uma reunião com o presidente 
da Petrobras, Roberto Castello Bran-
co, para discutir a questão.  “Quero 
externar a minha indignação da 
forma como a Petrobras está agindo. 
Soube da notícia através da impren-
sa. Não houve nenhum comunicado 
prévio ao governo”, reclamou.

A governadora também convo-
cou uma reunião de emergência com 
a bancada federal e os representantes 
da estatal. De acordo com a assesso-
ria do deputado Rafael Motta (PSB), 
coordenador da bancada, o encontro 
deve acontecer nesta quarta 26.

Em vídeo publicado nas redes 
sociais, Fátima Bezerra também 
criticou o presidente Jair Bolsonaro. 

“É esse o presente que o RN está re-
cebendo passados apenas três dias 
da visita do presidente à nossa terra? 

Quanta falta de respeito, quanto des-
caso! O Governo do Estado não foi 
sequer comunicado. Mas, adianto, na 

condição de governadora convocarei 
uma reunião de urgência com a nos-
sa bancada federal e solicitarei uma 

audiência junto à diretoria da Petro-
bras”, afirmou.

A governadora ressaltou que as 
atividades da Petrobras representam 
52% do Produto Interno Bruto (PIB) 
da indústria potiguar. Em 2019, as 
operações de exploração de petróleo 
geraram R$ 425 milhões de royalties 
em 2019 para o Estado e os municí-
pios. A empresa tem 5.637 empre-
gados - 1.437 efetivos e 4.200 tercei-
rizados. “Estamos falando de uma 
empresa que é o maior ativo do ponto 
de vista de promoção do desenvol-
vimento econômico e social do Rio 
Grande do Norte”, disse Fátima.

A chefe do Executivo estadual 
acrescentou que vai cobrar o passivo 
ambiental deixado pela Petrobras 
no Rio Grande do Norte. Segundo 
ela, a empresa pública responde a 
140 processos de multas por crimes 
ambientais tramitando no  Conselho 
Estadual de Meio Ambiente do Rio. 
Grande do Norte (Conema),  organis-
mo que é vinculado à Secretaria do 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídri-
cos (Semarh).

Fátima diz que saída da Petrobras do 
RN ameaça mais de 5 mil empregos
DESINVESTIMENTO | Fátima Bezerra disse que vai convocar uma reunião com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, após companhia anunciar que vai vender sua 
participação campos de produção de petróleo localizados no Rio Grande do Norte. Haverá também reunião com a bancada federal, que está marcada para esta quarta-feira 26

Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disse que vai “lutar” pela permanência das ações da Petrobras no Estado

O deputado federal Walter 
Alves (MDB-RN) pediu nesta terça-
-feira 25 explicações ao Ministério 
de Minas e Energias sobre o anún-
cio da venda de todos os ativos da 
Petrobras no Rio Grande do Norte. 
A empresa pública revelou no iní-
cio da semana que vai encerrar as 
operações de exploração petrolífe-
ra do Polo Potiguar.

Segundo o deputado Walter Al-
ves, o anúncio do desinvestimento 
total das operações no Rio Grande 
do Norte, sem a apresentação de 
estudo de impacto econômico, 
como exigem da Câmara dos De-
putados em qualquer projeto, “é 
uma agressão inadmissível ao povo 
potiguar e não podemos aceitar tal 
medida como se fosse uma decisão 
sem maior importância”.

“Uma decisão desse porte não 
pode ser uma medida de caráter 
meramente contábil. Há de ser 
justa e apresentar elementos que 
apontem para a prosperidade do 
povo potiguar”, detalhou o de-
putado potiguar, em documento 
endereçado ao ministro de Minas 
Energias, Bento Albuquerque.

O parlamentar potiguar 
também encaminhou questiona-
mentos para a Petrobras. Ele quer 
saber se há evidência de prejuízo 
das atividades da Petrobras no Rio 

Grande do Norte, bem como se fo-
ram feitos estudos do impacto eco-
nômico nacional, regional e local 
sobre tal decisão. Por fim, ele pede 
informações sobre quais medidas 
foram apresentadas para assegu-
rar a estabilidade e a melhoria da 
economia do Rio Grande do Norte.

“Economia é vida e é isso que 
está em questão nessa decisão tí-
pica de gabinetes distanciados da 
realidade”, reforçou Walter Alves.

O pedido do deputado federal 
decorre do anúncio feito pela Pe-
trobras na noite de segunda feira 
24. A empresa divulgou uma lista de 
vendas de todas as participações 
em um conjunto de 26 concessões 
de campos de produção terrestres 
e de águas rasas, localizadas na 
Bacia Potiguar, no Rio Grande do 

Norte. Como justificativa, a em-
presa diz que vai investir em águas 
profundas onde, segundo informa-
ções da própria Petrobras, “tem 
demonstrado grande diferencial 
competitivo”.

Sem a apresentação de estudo 
de impacto econômico, como exi-
ge a Câmara dos Deputados em 
projetos semelhantes, a saída da 
Petrobras do Rio Grande do Norte 
“é uma agressão inadmissível ao 
povo potiguar e não podemos acei-
tar tal medida como se fosse uma 
decisão sem maior importância”, 
justificou o deputado federal Wal-
ter Alves. 

Em julho, em reportagem 
do Agora RN, a Petrobras infor-
mou que os desinvestimentos em 
águas rasas e campos terrestres 
possibilitavam à empresa concen-
trar recursos em ativos de maior 
competitividade, sobretudo em 
águas profundas e ultraprofundas, 
principalmente no pré-sal, onde a 
companhia alcança melhor retor-
no financeiro. “Isso contribui para 
o equilíbrio financeiro e o melhor 
desempenho da companhia. Tam-
bém é preciso lembrar que ainda 
possuímos uma dívida alta. Sua 
redução é um passo importante 
para recuperar nossa capacidade 
de investir”, detalhou.

Deputado federal Walter Alves (MDB-RN)

Walter Alves cobra explicações
do Ministério de Minas e Energias

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O presidente da Federação 
das Indústrias do Rio Grande do 
Norte (Fiern), Amaro Sales, de-
fendeu que a saída da Petrobras 
do Rio Grande do Norte tem cará-
ter positivo. A empresa anunciou 
na segunda-feira 24 a venda do 
Polo Potiguar, que reúne todas as 
operações no estado. Para Ama-
ro, a decisão pode ser vista como 
uma “oportunidade de mercado”.  

“A Petrobras tem mais de 30 
anos de atividade no território 
potiguar. A saída dela, à princí-
pio, é preocupante por todo o 
histórico de contribuição. Mas 
vejo a situação mais como uma 
oportunidade de mercado e de 
negócio do que qualquer outra 
coisa. Não podemos chorar so-
bre o leite derramado quando 
há uma perspectiva promissora”, 
disse o representante da Fiern ao 
Agora RN.  

“O modelo da empresa está 
ultrapassado – vinha definhando 
há um tempo. A Petrobras não es-
tava promovendo investimentos 
e tinha uma atenção voltado ape-
nas para as grandes produções, 
como o pré-sal. Lá atrás, quan-
do foi noticiado que a estatal 
sairia do RN, fiquei em choque. 
Mas, com a venda dos primeiros 
campos maduros, começamos 
a conviver com um momento 
melhor. Do ano passado para cá, 

trouxemos novas empresas que 
já começam a aumentar a produ-
ção local”, contou Amaro.  

O presidente da Fiern acredi-
ta que a chegada de outros explo-
radores e fornecedores trará uma 
gestão mais focada na produção 
do Estado. “Haverá a desconcen-
tração de uma única empresa 
que, aliás, variava entre estatal e 
privada quando era conveniente. 
Agora, com a possibilidade das 
novas companhias locais, o sis-
tema econômico terá melhorias. 
Precisaremos de mão de obra 
qualificada e os empregos não 
devem diminuir”.

Amaro também afirmou que 
a Fiern, através do Senai e CTgas-
-ER, tem a intenção de promover 
em setembro um fórum para 
mostrar o potencial do próximo 
ciclo para o Estado.

Presidente da Fiern, Amaro Sales

Para presidente da Fiern, saída da 
estatal é “oportunidade de mercado”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O coordenador-geral do Sindi-
cato dos Petroleiros do Rio 
Grande do Norte (Sindipetro), 

Rafael Matos, lamentou nesta terça-
-feira 25 a decisão da Petrobras de se 
desfazer de seus ativos no Estado.

Como consequência do desinves-
timento, o petroleiro prevê uma queda 
na arrecadação do Estado. Dados do 
sindicato apontam que a estatal tem 
participação na economia de 98 dos 
167 municípios potiguares.

“Vamos ter um decréscimo de 
receitas, tributos e arrecadação de 
royalties. Uma estatal da dimensão 
da Petrobras é capaz de colocar a 
economia em movimento. Você tem 
a ampliação das atividades econômi-
cas e empregos”, explicou.

De acordo com o sindicalista, a 
saída da estatal do RN implica em 
uma diminuição na qualidade do 
serviço e das compensações para os 
funcionários do setor.

“Quando a estatal oficializa sua sa-
ída do RN e o sistema privado assume 
as atividades, você não tem o mesmo 
nível de incremento financeiro, de 

ampliação de projetos e de empregos. 
Dentro deste contexto, observamos 
uma reforma trabalhista que foi efe-
tuada e uma reforma previdenciária 
em trâmite. Um elemento se conecta 
ao outro, levando a uma terceirização 
com baixos salários e baixa qualidade 
nos contratos de serviços. É uma pena 
e um lamento. Uma consequência 

muito grande para uma atividade que 
já chegou a contribuir em 60% do PIB 
do RN”, contou.

Em relação aos funcionários da 
empresa, Rafael diz que a Petrobras 
já tem deslocado servidores para 
outros estados. Ele reclama, contudo, 
que essas transferências não contam 
com a assistência da empresa.

“Temos observado que a Petro-
bras tem deslocado os trabalhadores 
concursados para distante do seu 
estado de origem e também para ati-
vos e refinarias que encontram-se em 
processo de negociação e venda para 
estatais estrangeiras. A Petrobras, a 
nível de Nordeste, sinaliza de forma 
permanente seu desinteresse pela 
região. Esses trabalhadores não têm 
um amparo na questão de um plano 
para serem destinados a uma região 
de pré-sal. É um processo de privati-
zação”, concluiu.

NOTA OFICIAL
Em nota publicada em seu site 

nesta terça, o Sindipetro lembra que 
a companhia está atuando há 47 anos 
no RN. “O Sindipetro não aceita que a 
gestão bolsonarista da Petrobras sim-
plesmente abandone o nosso estado 
à propria sorte, no momento em que 
mais estamos precisando”, afirma. 
“Tais ações (...) miram a privatização 
por completo da companhia e aten-
dem a interesses estranhos à sobera-
nia nacional”, complementa.

RN perderá receitas com saída 
da Petrobras, alerta sindicato
CONSEQUÊNCIA | Dados do Sindicato dos Petroleiros apontam que a estatal tem participação na economia de 98 dos 167 municípios potiguares. De 
acordo com o sindicalista, a saída da estatal do RN implica em uma diminuição na qualidade do serviço e das compensações para os funcionários

Petrobras tem participação na economia de 98 municípios, segundo dados do Sindipetro RN

Já foi o tempo no RN em que as 
prioridades da bancada parlamen-
tar iam mais ou menos na mesma 
direção quando o tema envolvia 
certas unanimidades. A presença 
da Petrobras, que durante décadas 
irrigou com o dinheiro dos royal-
ties os municípios produtores de 
petróleo, era uma delas.

Ao deflagrar, na última segun-
da-feira 24, o início do processo 
de venda da totalidade de suas 
participações em um conjunto de 
26 concessões de campos de pro-
dução terrestres e de águas rasas, 
localizadas na Bacia Potiguar, a 
Petrobras acendeu a luz vermelha 
para uma série de problemas cria-
dos no vácuo dessa decisão.

“Por exemplo, quem responde-
rá pelo passivo ambiental produzi-
do pela companhia nos últimos 50 
anos de exploração de petróleo no 
estado e como os novos players que 
virão pretendem gerir os progra-
mas socioambientais construídos 
ao longo de décadas pela estatal?”, 
indaga o senador Jean Paul Prates 
(PT-RN), um dos especialistas em 
questões de energia no Congresso 
e pré-candidato à Prefeitura do Na-
tal nas eleições deste ano.

Cético sobre a possibilidade 
de uma coesão da bancada sobre 

o assunto, que tem uma repercus-
são econômica gigantesca sobre 
a economia potiguar, o senador 
estuda alguma ação na Justiça para 
retardar esse processo que já vinha 
se desenhando com o descarte, por 
parte da Petrobras, de gordas fatias 
de seu portfólio em troca de um 
foco total no Pré-sal, uma faixa li-
torânea entre o Espírito Santo e de 
Santa Catarina, com 800 quilôme-
tros de extensão e 200 quilômetros 
de largura.

Nesse caso, o objeto da me-
dida judicial, possivelmente uma 
ação popular, miraria na presen-
ça da JP Morgan, uma gestora de 
participações de Nova Iorque, no 
processo que trata do recebimento 
das propostas de ativos públicos 

referentes a cessão dos direitos 
de exploração, desenvolvimento e 
produção de óleo e gás natural des-
se grupo de campos terrestres e de 
águas rasas no RN.

“Tudo isso foi muito rápido, 
desconstruir completamente uma 
companhia estratégia para o de-
senvolvimento regional para algo 
que promete ser apenas uma em-
presa de nicho, especializada na 
exploração em águas profundas, 
do Sudeste do Brasil”, ironiza o 
senador.

Pelo comunicado enviado à 
imprensa esta semana, a opera-
ção está em linha com a otimi-
zação de portfólio e melhoria de 
alocação do capital da compa-
nhia, passando a concentrar ca-
da vez mais os seus recursos em 
águas profundas e ultra profun-
das, onde a Petrobras tem uma 
inegável expertise. É o script que 
já estava em vigor bem antes da 
pandemia do coronavírus.

“Exatamente quando o senhor 
Pedro Parente assumiu a Petro-
bras, em maio de 2016, escolhido 
pelo presidente Michel Temer, es-
tabelecendo a política de paridade 
com o mercado internacional do 
petróleo no mercado interno”, lem-
bra Jean Paul. 

Senador Jean Paul Prates (PT-RN)

Jean Paul Prates diz que vai à Justiça
contra desmonte da companhia no RN

WALDEMIR BARRETO / AGÊNCIA SENADO

O ex-prefeito de Natal Carlos 
Eduardo Alves declarou nesta 
terça-feira 25 que os deputados 
federais e senadores potiguares, 
além do próprio Governo do Es-
tado, foram “omissos” com rela-
ção à retirada dos investimentos 
da Petrobras do Rio Grande do 
Norte.

“Petrobras deixa o RN e o go-
verno estadual não moveu uma 
palha para evitar esse golpe na 
nossa economia. Falta de lideran-
ça, ausência de projeto, de ação 
e sempre a desculpa esfarrapada 
de responsabilizar os outros, 
mesmo faltando com a verdade. 
RN mais pobre, mais miserável”, 
escreveu o ex-prefeito, em uma 
série de publicações no Twitter.

Ele continua: “perdemos a 
Petrobras, e a bancada federal foi 
omissa como o Governo do Esta-
do, na capacidade de ação, diálo-
go, para evitar tamanho dano a 
economia do RN”.

Carlos Eduardo provocou, 
ainda, os ministros potiguares 
Fábio Faria (Comunicações) e Ro-
gério Marinho (Desenvolvimento 
Regional). “Em tempo: o que 
tem a dizer os ministros Rogério 
Marinho e Fábio Faria? O povo 
potiguar quer saber!”, assinalou o 
ex-prefeito de Natal.

Apesar de o ex-prefeito Carlos 

Eduardo acusar o Governo do Es-
tado de omissão, a governadora 
Fátima Bezerra vem chamando a 
atenção, desde que foi empossa-
da, para os prejuízos que o Estado 
poderia ter caso a Petrobras des-
se prosseguimento aos desinves-
timentos no Rio Grande do Norte.

Em maio do ano passado, 
a governadora esteve no Rio de 
Janeiro para uma reunião com o 
presidente da companhia, Rober-
to Castello Branco, de quem co-
brou explicações sobre os desin-
vestimentos. O senador Jean Paul 
Prates (PT) e o deputado federal 
João Maia (PL) também estavam 
presentes. Ao sair do encontro, a 
governadora disse que ouviu do 
presidente da Petrobras que a es-
tatal seguiria com investimentos 
no Estado.

Ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves

Para Carlos Eduardo, houve
“omissão” das autoridades

ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MINISTRO POTIGUAR

O ministro das Comunicações, 
o deputado federal licenciado Fá-
bio Faria (PSD-RN), reagiu nesta 
terça-feira 25 às críticas que a go-
vernadora Fátima Bezerra fez ao 
Governo Federal e à Petrobras, em 
função do anúncio da saída da es-
tatal do Rio Grande do Norte.

Fábio disse que “satisfeito ne-
nhum potiguar fica”, mas frisou 
que as decisões da Petrobras são 
“técnicas”.

“Preocupante o anúncio do 
fim das operações da Petrobras no 
RN, mas é preciso considerar a es-
tratégia da companhia de otimizar 
seu portfólio e aprimorar a aloca-
ção de seu capital”, afirmou.

Ele continuou: “Neste governo 
liberal, a Petrobras é uma empresa 
totalmente independente, não 
está à mercê de interesses de ter-
ceiros, não virou puxadinho e nem 
foi loteada entre grupos políticos. 
As decisões de investimentos são 
técnicas e visam a viabilidade eco-
nômica”.

Fábio disse ainda que a decisão 
é preocupante, mas pediu calma em 
relação ao assunto. “Vamos escutar 
o que a empresa tem a falar e que 
prevaleça o melhor para o Estado”.

FÁBIO FARIA DIZ
QUE DECISÕES
DA PETROBRAS
SÃO “TÉCNICAS”
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CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
CASCUDO SOLAR ENERGIA LTDA., CNPJ: 32.834.248/0001-44, torna público que re-

cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, a Licença Prévia - LP com prazo de validade até 24/08/2022, em favor do empreendi-
mento Usina Fotovoltaica Cascudo, composta por 07 (sete) usinas com potência nominal de 30 
MW cada, totalizando 210 MW de potência, a ser instalada em uma área total de 506,8 ha a se 
localizar na Zona Rural dos municípios de Mossoró e Baraúna/RN.

David Ricardo Fontes Pereira
DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOL Potiguar B31 SPE S.A., CNPJ 34.327.393/0001-64, torna público que está re-
querendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte - IDEMA a Licença de Operação - LO, para a USINA EÓLICA POTIGUAR B31, 
composta por 13 aerogeradores, localizada na Vila Guanabara, Zona Rural, no Município 
de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

MASSAS NORDESTINAS EIRELI, CNPJ: 28.594.320/0001-36, com endereço na Rua 
Princesa Leopoldina, n° 124, Centro, Monte Alegre/RN, torna público que está requerendo à 
Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo do Município de Monte Alegre/RN, 
a Licença de Regularização e Operação (LRO) de uma INDUSTRIA DE MASSAS (PADARIA) 
em um terreno de área construída de 555, 49m², localizado no endereço acima citado.

RUTE NAIARA LOPES DE OLIVEIRA 
EMPRESÁRIA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
11ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL – RN – CEP: 59064-250 

EDITAL DE INTIMAÇÃO- Prazo de vinte (20) dias 
A Excelentíssima Senhora Doutora KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO, Juíza de Direito da 11ª Vara Cível 
desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que pelo presente fica INTIMADA a pessoa de PEDRO HENRIQUE SAAD, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos do CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA, sob nº 0839382-74.2017.8.20.5001, proposta por CIRNE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em 
face de PEDRO HENRIQUE SAAD em tramitação por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
da quantia R$ 82.048,85 (oitenta e dois mil, quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), descrita na memória de cálculo 
imersa no ID nº 52554776, sob pena de serem acrescidos ao débito multa de 10% e honorários advocatícios, também no 
percentual de 10%, previstos no art. 523 do CPC. Dado e Passado nesta Cidade de Natal. Eu, Flávio Praxedes da Silva, 
Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a 
ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o “.pdf”. 

NATAL/RN, 27 de março de 2020. 
KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO 

JUÍZA DE DIREITO 
(documento assinado digitalmente na forma da lei nº11.419/06) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela OMS em 11 de março de 2020, 

bem como a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e Nacional, por meio da Lei n° 
13.979/2020. 

Considerando que a indicação das autoridades médicas e sanitárias é no sentido de isolamento social a fim de diminuir o 
contágio e difusão do vírus.  

Considerando a existência de casos confirmados de COVID-19 nas cidades de Areia Branca/RN e Natal/RN, inclusive de 
empregados da CODERN.  

Considerando, por fim, a determinação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e dos Municípios de Areia 
Branca/RN e Natal/RN sobre o isolamento social e sobre a limitação de reunião de pessoas.  

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado do Rio Grande do Norte, na forma do 
Estatuto e da legislação vigente, convoca os(as) associados(as) e empregados(as) da Companhia Docas do Rio Grande do 
Norte (CODERN), para participação de Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada em formato de 
videoconferência pelo aplicativo Google Meet, no dia 31/08/2020 às 19h00min, em primeira convocação. Não havendo 
quorum mínimo conforme previsto no estatuto dessa Entidade em primeira chamada, fica estabelecido segunda e última 
convocação 30 minutos após a primeira, quando ocorrerá início da assembleia com qualquer número de associados 
presentes, com a seguinte ordem do dia:  
a) Discutir e deliberar sobre o reajuste da mensalidade sindical, durante a pandemia do novo coronavírus, para subsidiar os 

trabalhadores integrantes do grupo de risco que terão os adicionais cortados; 
b) Discutir e deliberar sobre as propostas de destinação dos trabalhadores após o arrendamento do Terminal Salineiro; 
c) Discutir e deliberar sobre a exoneração do GERTAB, Roberto Santoyo, por práticas constantes de assédio moral;  
d) Discutir e deliberar sobre a precarização das condições de trabalho no Terminal Salineiro;  
e) Discutir e deliberar sobre a terceirização ilegal da manutenção do Terminal Salineiro; 
f) Discutir e deliberar sobre a implementação do rodízio ilegal, entre o Tersab e o Gertab, dos trabalhadores lotados no 

Terminal Salineiro; 
g) Discutir e deliberar sobre o cerceamento de acesso dos dirigentes sindicais às instalações da CODERN; 
h) Discutir e deliberar sobre indicativo de greve.  

Tendo em vista a necessidade de envio de link para participação na Assembleia por videoconferência será criado um 
grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp com todos os empregados que quiserem participar da Assembleia, para o envio 
do link de acesso, com, no mínimo, 24h de antecedência. 

Natal/RN, 26 de agosto de 2020. 
 

Pablo Vinícius Cordeiro de Sampaio Barros -   Diretor Presidente   
 
 
 

ANDAMENTO | Presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que qualifica terminal aéreo de São Gonçalo do 
Amarante no Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal; relicitação vai acontecer em 2021

O presidente Jair Bolsonaro assi-
nou nesta terça-feira 25 o de-
creto que qualifica o Aeroporto 

Internacional Governador Aluízio 
Alves, em São Gonçalo do Amarante, 
no Programa de Parcerias de Investi-
mentos do Governo Federal. A medida 
dá início ao processo de relicitação do 
terminal aéreo potiguar. A previsão é 
de que um novo leilão ocorra no segun-
do semestre de 2021.

De acordo com o Ministério da 
Infraestrutura, o documento assi-
nado pelo presidente Jair Bolsonaro 
estabelece os termos da transição e o 
compromisso do atual concessionário 
em manter a operação do aeroporto 
até um novo proprietário assumir. O 
termo precisa ser firmado em 90 dias. 
Desta forma, a atual concessionária do 
empreendimento, a empresa Inframé-
rica, terá de garantir os serviços aéreos 
até o término do processo de licitação. 
O processo só vai ocorrer no segundo 
semestre de 2021.

Antes disso, em 10 de agosto, o 
Ministério da Infraestrutura iniciou a 
convocação de empresas para os es-
tudos que irão balizar a concessão do 
Aeroporto Internacional Aluízio Alves, 
em São Gonçalo do Amarante. As in-
teressadas terão apresentar projetos, 
levantamentos e estudos técnicos para 
subsidiar a modelagem para expansão, 
exploração e manutenção do terminal 
aéreo potiguar. O processo de mode-

lagem deve ser finalizado no início de  
2021

Em março deste ano, a Inframéri-
ca, atual administradora do terminal 
aéreo, anunciou que pretende devolver 
a concessão à União. Em nota enviada 
ao Agora RN,  a Inframérica disse que 
ainda não há uma data prevista para a 
realização do processo de relicitação. 
“Enquanto isso, a Inframerica continu-
ará operando o terminal aéreo, e segue 
comprometida com a segurança ope-
racional e a qualidade do serviço aos 
passageiros”, informou a empresa

Entre as alegações para entregar a 
concessão, a Inframérica diz que, em 

2019, a expectativa era de o terminal 
potiguar movimentar 4,3 milhões de 
passageiros. Contudo, o fluxo registra-
do foi de 2,3 milhões, cerca da metade 
do que era previsto nos estudos de 
viabilidade. Ao longo dos últimos seis 
anos operando na aviação comercial 
no Rio Grande do Norte, o aeroporto  já 
acumula R$ 895 milhões em prejuízos 
desde 2014.  O valor é cinco vezes maior 
do que o valor investido pela Inframéri-
ca para vencer o leilão da concessão do 
aeroporto, ocorrido em 2011. À época, 
o Consórcio Inframérica/Engevix ven-
ceu a disputa pelo terminal potiguar 
pelo valor total de R$ 170 milhões.

Em março deste ano, a Inframérica anunciou que pretende devolver a concessão à União

Presidente Bolsonaro inclui Aeroporto 
Aluízio Alves em plano de privatização

O corte no fornecimento de água, 
energia elétrica, gás canalizado 
e telefone às unidades consu-

midoras inadimplentes pode ser proi-
bido em vésperas de feriados, feriados 
declarados por lei, sextas-feiras e finais 
de semana em todo o Rio Grande do 
Norte. Isso é o que propõe em Projeto 
de Lei o deputado Francisco do PT, que 
teve a legalidade da matéria aprovada 
pela Comissão de Constituição, Justiça 
e Redação da Assembleia Legislativa 
(CCJ). O projeto estava entre as maté-
rias analisadas e votadas na reunião 
pelo Sistema de Deliberação Remota 
(SDR) do Legislativo nesta terça-feira 
25. 

“A proposta estabelece também 
que, para proceder a interrupção do 
fornecimento dos serviços, em todo 
caso, as empresas deverão se certificar 
de que naquela unidade consumidora 
não existem aparelhos médicos essen-
ciais para a subsistência de pessoa en-
ferma”, justifica o deputado Francisco.

Ainda segundo ele, as empresas po-
derão efetuar o corte de serviços indi-

cados nas hipóteses em que as ligações 
tenham sido feitas mediante fraude ou 
de forma clandestina; por motivo de 
acidente que coloque em risco o patri-
mônio de terceiros, a segurança ou o 
bem-estar de pessoas mediante reque-
rimento de autoridade competente.

O deputado ressalta ainda que a 

proibição de corte de serviços contida 
no Projeto de Lei se dá a partir das 16h 
das sextas-feiras e dos dias que ante-
cedem os feriados declarados em Lei, 
além dos sábados e domingos.

Na reunião desta terça-feira 25, a 
Comissão discutiu 16 matérias conti-
das na pauta.

Projeto de lei foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia (CCJ)

ALRN discute projeto que proíbe 
corte de energia, água e gás no RN

MEDIDA

REPRODUÇÃO /ALRN

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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ANDERSON BARBOSA 

Todas as pessoas com restrição 
de liberdade no Rio Grande do 
Norte, cerca de 8 mil homens 

e mulheres, passarão por uma coleta 
de impressões digitais. É o chamado 
cadastramento com identificação bio-
métrica do sistema prisional, trabalho 
que está sendo iniciado nos próximos 
dias a pedido do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O objetivo é evitar casos 
de falsidade ideológica, e impedir que 
inocentes paguem por crimes no lugar 
dos verdadeiros culpados. No estado, os 
trabalhos serão conduzidos pelo Setor 
de Análise Biométrica do Instituto Téc-
nico-Científico de Perícia (Itep).

A intermediação do processo foi 
feita pelo juiz Henrique Baltazar dos 
Santos, que além de titular da Vara de 
Execuções Penais de Natal, acumula 
a função de coordenador criminal do 
Grupo de Monitoramento e Fiscaliza-
ção do Sistema Prisional do RN.

“Posso resumir este trabalho com 

uma palavra: confiabilidade. Todos os 
sistemas de identificação têm que ser 
confiáveis. E é isto que estamos que-
rendo aqui no estado, que o sistema de 
identificação seja 100% confiável”, des-
tacou o magistrado.

 Ao Agora RN, Baltazar explicou que 
o sistema de identificação das pessoas 
que ingressam no sistema carcerário 
potiguar ainda não é totalmente infa-
lível, basicamente, porque muitas ve-
zes o detento é identificado tomando 
como base apenas informações repas-
sadas pelo próprio preso. “E isso causa 
problemas, porque muitos não dizem a 
verdade”, acrescentou.

 Mas, quais problemas um preso po-
de causar se ele mentir ou omitir infor-
mações sobre ele mesmo? “Ao dar um 
nome falso, por exemplo, um criminoso 
pode acabar sendo solto e não pagando 
pelo crime que cometeu. Ou pior: pode 
acontecer de uma pessoa inocente ser 
presa e obrigada a pagar a pena de um 
crime que ela não cometeu”, respondeu 
o juiz.

A pedido no CNJ, Itep inicia o cadastramento 
biométrico da população carcerária no RN
TECNOLOGIA |  Objetivo é evitar casos de falsidade ideológica e impedir que inocentes paguem por crimes no lugar dos verdadeiros culpados. Trabalho de coleta de impressões digitais dos mais de 8 mil detentos potiguares deve começar 
na próxima semana. Uma equipe do Instituto de Identificação do Itep vai visitar a Cadeia Pública de Ceará-Mirim, na Grande Natal, para conhecer a estrutura física e ver as condições de internet para iniciar o trabalho de identificação 

 Baltazar citou exemplos de 
problemas sérios ocasionados 
pela falha na identificação de 
uma pessoa. É o caso do agri-
cultor Eldis Trajano da Silva, 
que mora em Pedro Velho. Por 
causa da troca de duas letras, ele 
passou 2 anos preso no lugar do 
irmão dele, que se chama Eudes. 
O caso foi exibido em rede nacio-
nal pelo programa Fantástico, da 
Globo, no final de 2019.

Eldis foi preso no lugar do 
irmão em agosto de 2017. Na épo-
ca, o sistema de identificação cri-
minal não fazia comparação de 
impressões digitais, o que com-
provaria que Eldis não era Eudes, 
o verdadeiro fugitivo.

 O verdadeiro culpado, o Eu-
des com U, tinha sido preso em 
Canguaretama, com uma identi-
dade falsa com nome de Francis-
co de Assis. Ele até confessou ter 
usado o nome falso, mas deu o 
nome do irmão Eldis como sendo 
a sua verdadeira identificação.

Com o passar do tempo, Eu-
des passou a cumprir pena em 
regime semiaberto. Nesse tipo de 
regime, o presidiário passa o dia 
fora da cadeia e retorna para dor-
mir. Ele não havia voltado para a 
unidade em que estava lotado, e 
assim passou a ser considerado 
foragido da Justiça. O problema 
é que, para a polícia e para a Jus-

tiça, Eudes se chamava Eldis. Foi 
quando a polícia passou a procu-
rá-lo, e acabou achando o irmão 
dele. A trapaça só foi descoberta 
porque o diretor da cadeia para 
onde Eldis foi levado conhecia o 
rosto do Eudes de verdade, e avi-
sou a Justiça.

 OUTROS CASOS
 O juiz Henrique Baltazar re-

velou que, depois do caso do agri-
cultor Eldis, pelo menos outros 
três casos de falsidade ideológica 
chegaram ao seu conhecimento 
dentro do sistema prisional po-
tiguar.

 “Um deles, foi o caso de um 
pastor evangélico, que foi preso 
no Maranhão. Era inocente. A 
questão é que a pessoa que foi 
presa aqui no Rio Grande do 
Norte deu o nome dele, do pas-
tor. Quando o criminoso fugiu e 
passou a ser procurado, a polí-
cia procurou pela pessoa com o 
nome do pastor. Aí o pastor, que 
morava no Maranhão, foi preso 
como fugitivo”, recordou.

 “Também lembro de um ou-
tro caso de uma pessoa que foi 
presa no lugar do irmão. Foi a 
própria mãe dele quem ajudou a 
Justiça a identificar o erro. O ver-
dadeiro criminoso deu o nome 
do irmão, que tinha problemas 
mentais”, afirmou Baltazar.

Duas letras trocadas, 
dois anos na cadeia  Ainda de acordo com o juiz Hen-

rique Baltazar, o trabalho de cadas-
tramento biométrico não terá custos 
altos para o governo estadual, já que 
os equipamentos a serem utilizados na 
coleta das impressões digitais e identi-
ficação dos presos serão doados pelo 
CNJ. “Ao Estado, caberá a remuneração 
normal dos servidores do Itep, e o gasto 
com o deslocamento das equipes até 
as unidades prisionais”, afirmou.

 O magistrado destacou também 
que, provavelmente na próxima 
semana, uma equipe do Instituto 
de Identificação do Itep vai visitar a 
Cadeia Pública de Ceará-Mirim, na 
Grande Natal, para conhecer a estru-
tura física e ver as condições de co-
nexão com a internet para poder dar 
início ao trabalho de cadastramento. 
Caso tudo esteja em conformidade, o 
serviço já deverá ser iniciado o mais 
rápido possível.

No Rio Grande do Norte, 184 policiais penais e 315 presos já apegaram a Covid-19 

CNJ doará equipamentos para a coleta de impressões digitais
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A pedido no CNJ, Itep inicia o cadastramento 
biométrico da população carcerária no RN
TECNOLOGIA |  Objetivo é evitar casos de falsidade ideológica e impedir que inocentes paguem por crimes no lugar dos verdadeiros culpados. Trabalho de coleta de impressões digitais dos mais de 8 mil detentos potiguares deve começar 
na próxima semana. Uma equipe do Instituto de Identificação do Itep vai visitar a Cadeia Pública de Ceará-Mirim, na Grande Natal, para conhecer a estrutura física e ver as condições de internet para iniciar o trabalho de identificação 

Presídio Estadual de Alcaçuz, 
em Nísia Floresta, também 
receberá o projeto

 “O Itep vai a todas as unidades 
prisionais. Não apenas para a coleta 
de impressões digitais, ou outros da-
dos, mas também vai coletar amos-
tras de DNA. O CNJ exige o DNA em 
casos de crimes sexuais. Quando não 
for possível fazer a coleta das digitais, 
será feita a coleta de DNA”, acrescen-
tou o magistrado.

 Por fim, Baltazar disse que ao final 
do cadastramento, o banco de dados 
com todas as digitais de todos os pre-
sos do estado poderá ser comparti-
lhado entre as forças policiais de todo 
o país. “Poderemos descobrir novos 
casos de falsidade ideológica, evitando 
que pessoas inocentes tenham proble-
mas no futuro. Também poderemos 
descobrir, inclusive, casos de pessoas 
que estão presas aqui no RN, mas que 
também cometeram crimes em outros 
estados, e que agora poderão ter suas 
penas aumentadas”, ressaltou.

 Outros dados importantes re-
passados pelo juiz Henrique Baltazar 
ao Agora RN se referem aos casos de 
Covid registrados no sistema peni-
tenciário estadual.

 Ao todo, desde o início da pan-
demia, 184 policiais penais e 315 
presos já apegaram a Covid-19. 
Até o início desta semana, no en-

tanto, o sistema prisional potiguar 
tinha apenas 2 policiais penais e 
17 detentos infectados e pelo co-
ronavírus. Os dois agentes foram 
mandados para distanciamento 
social em suas casas. Já os presos, 
isolados em suas unidades. Não há 
mortes de coronavírus registradas 
no sistema prisional.

Serviço biométrico inclui as impressões digitais, dados pessoais e até o cadastro genético do preso

No Rio Grande do Norte, 184 policiais penais e 315 presos já apegaram a Covid-19 

CNJ doará equipamentos para a coleta de impressões digitais

Covid-19 no sistema 
prisional potiguar

TJRN

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto

Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes
Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 

6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconheci-
mento extrajudicial de usucapião ordinário.

Solicitante: a empresa CASA CHIC BRAZIL EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.815.893/0001-30, com sede na Rua da Albacora, 01, Casa A, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, representada por seu sócio administrador, PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, 
empresário,  portador do RNE G208752-U, CPF/MF sob o n° 705.737.771-10, residente e domiciliado no Acesso a Rua 
da Albacora, s/n, casa café blue, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, 
Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profi s-
sional na Avenida Baía dos Golfi nhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000.

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 450,89m² (quatrocentos e cinquenta metros e oitenta e nove decímetros quadrados), imóvel 
cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.012.03.1095.0001.1, e 
sequencial número 1.005635.1, CEP: 59.178-000. Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,19m, com o Sr. 
Phillipe Lucien Palácio;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 26,00m, com a Travessa da Albacora;- ao Sul, do ponto P3 
ao P4 com 18,00m, com o Sr. Andreas Schickedanz;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 24,40m, com a Sra. Debia 
Barbosa Silveira. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 250.000,00. O requerente alega 
o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, fi cam o Sr. Andreas Schickedanz, a Sra. Debia Barbosa Silva, 
o Sr. Phillipe Lucien Palácio, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento 
acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital 
contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualifi cação completa do requerente; II – a identifi cação 
do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superfi cial e eventuais acessões ou 
benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados 
na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confi nantes ou confrontantes de fato com expectativa 
de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que 
a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião.)

Tibau do Sul/RN, 26.08.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

CEMITERIO PARQUE VILA FLOR LTDA. CNPJ: 07.072.594/0001-95, com endereço na  BR 
304, s/n, Km 03, Zona Rural, Macaíba RN, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração nº 2017-113087/
TEC/LA-0030, com prazo de validade até 21/08/2024, em favor da Instalação de um forno crematório 
e um cemitério vertical com 100 lóculos e um ossuário com 120 ossários, no Cemitério Vila Flor, zona 
rural do município de Macaíba/RN.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS QUEIMADAS LTDA, inscrito no CNPJ: 
33.517.496/0001-24, torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação, para a atividade de revenda 
varejista de combustíveis líquidos, do futuro empreendimento localizado na R. SOARES FILGUEIRAS, 
1410, DISTRITO DE QUEIMADAS, JOÃO CAMARA / RN.

Ricardo Bruno Silva dos Santos
Diretor

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FA DA CUNHA EIRELI -ME CNPJ: 13.991.670/0001-69 torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente a Renovação da Licença Simplifi cada para 
Industria Cerâmica para produção de artefatos cerâmicos com uso na construção civil, ocupando área 
total de 10.690,00 m², localizado na Rodovia BR 304, KM 115, nº 1900, Sitio Morada Nova, Zona Rural 
do Município de Assú-RN.

 
FA DA CUNHA EIRELI -ME 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

O empreendimento HOLANDA & REGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 
34.440.324/0001-62, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) para um posto de 
combustível, localizado na Rua Rota do Sol Dr. Nilton Figueiredo, nº 64, Bairro Chico Cajá, Pau dos 
Ferros/RN.

Arthur Lima Moreno 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

J C BELO POSTO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ 29.831.924/0001-11, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA a Licença de Instalação para o Posto de Combustível, localizado na Rodovia BR 304, 
km 148, s/no, Zona Rural, Angicos/RN, CEP 59.515-000.

Júlio César da Silva Belo
Administrador

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Mineração Coto Comércio Importação e Exportação LTDA. CNPJ: 00.841.691/0001-56, 
torna público que está requerendo ao IDEMA a Renovação da Licença de Operação para a 
Extração de metaconglomerado para uso ornamental, localizada no Sítio Boqueirão – Zona 
Rural – Parelhas – RN. 

Yathaanderson Mendes dos Santos 
Engenheiro Florestal  - Crea: 161778500-8

NÚMEROS | Dados do relatório Justiça em Números, divulgado nesta terça-feira 25 pelo Conselho Nacional 
de Justiça, mostram que o Poder Judiciário potiguar tem um custo por habitante estimado em R$ 282,8

O Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte custou R$ 962 mi-
lhões em 2019, o que representa 

queda de 5% em relação a 2018, de 
acordo com dados do relatório Justiça 
em Números, divulgado nesta terça-
-feira 25 pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ).

O relatório também aponta os gas-
tos por habitante, com dados corrigi-
dos pelo IPCA (data-base 31 de dezem-
bro de 2019). O número foi de R$ 282,8 
no ano passado.

Ainda de acordo com o relatório, o 
Tribunal de Justiça potiguar registrou 
275.997 novos casos em 2019. Além 
disso, o Judiciário terminou o ano com 
499.105 casos pendentes, que ainda 
aguardam sentenças. O Judiciário poti-
guar tem 241 magistrados (entre juízes 
e desembargadores) e 4.737 servidores 
(efetivos e comissionados).

No Brasil, o Poder Judiciário custou 
R$ 100,2 bilhões no ano passado, um 
crescimento de 2,6% em relação a 2018, 
segundo o relatório Justiça em Núme-
ros. O relatório relatava um gasto total 
de R$ 93,7 bilhões com o Judiciário 
- aplicando a correção da in� ação se-
riam R$ 97,9 bilhões em valores atuais.

“Esse crescimento foi ocasionado, 
especialmente, em razão da variação 
na rubrica das despesas com recursos 
humanos, que cresceram em 2,2%, e 
das outras despesas correntes, que 
cresceram em 7,4%”, diz o relatório. O 
documento também a� rma que, ape-
sar do aumento no gasto, a produtivi-

dade da Justiça cresceu e o volume de 
processos baixados (aqueles que não 
tem mais movimentação) cresceu, em 
média, 4,7% ao ano entre 2011 e 2019.

Além disso, decisões judiciais ga-
rantiram o maior valor de arrecada-
ção do Poder Executivo desde 2009. O 
número saltou de R$ 61,2 bilhões, em 
2018, para R$ 76,4 bilhões, em 2019. Na 
conta entram, por exemplo, cobranças 
judiciais de impostos.

Os tribunais brasileiros termina-

ram o ano de 2019 com 77,1 milhões 
de processos em tramitação, ou seja, 
aguardando julgamento ou solução 
de recursos. O acervo tem cerca de 1,5 
milhão de processos a menos do que 
no � m de 2018, segundo o CNJ, a maior 
queda da série histórica. O número de 
ações em tramitação registrou cresci-
mento de 2009 a 2017. Em 2018, havia 
acontecido a primeira redução da dé-
cada: o acervo chegou ao � m do ano 
com um milhão de processos a menos.

Relatório apontou que o TJRN terminou 2019 com quase 500 mil casos pendentes

Despesas do TJRN caem 5% e 
atingem R$ 962 milhões em 2019

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu 
inquérito civil para investigar a 

execução orçamentária da Secretaria 
Estadual de Saúde Pública do RN (Se-
sap) prevista nas leis de Diretrizes Or-
çamentária (LDO) e de Orçamentária 
Anual (LOA) do exercício � nanceiro de 
2020. 

Segundo a portaria assinada pe-
la  promotora Iara Maria Pinheiro de 
Albuquerque, a medida solicita que a 
Sesap apresente informações a respei-
to do quanto, em termos percentuais, o 
Estado já aplicou em saúde no decorrer 
de 2020, em um prazo de até 20 dias.

Apenas este ano, segundo os dados 
divulgados no portal da transparência, 
o Governo já gastou R$ 739,56 milhões 
na Saúde, um acréscimo de 6% com re-
lação ao que foi investido na pasta em 
2019. Sendo o maior montante destina-
do para encargos com o pessoal. Até o 
mês de agosto, foi aplicado R$ 453,86 
milhões nesta despesa, o que equivale 

a 61% do total. 
No tocante aos gastos para o com-

bate a pandemia, no portal da trans-
parência aponta que R$ 55,03 milhões 
foram aplicados para a o tratamento 
da Covid-19 e doenças respiratórias 

agudas graves. A manutenção das uni-
dades hospitalares também compõe o 
quadro dos mais elevados gastos em 
2020. A assistência hospitalar e ambu-
latorial já soma R$ 117,64 milhões em 
despesas. 

Secretaria Estadual de Saúde Pública já gastou R$ 739 milhões até agosto de deste ano

MPRN abre inquérito para investigar 
execução orçamentária da Sesap

GASTOS

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
PARA A CONVENÇÃO DA EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO AVANTE NATAL – RIO GRANDE DO NORTE 

A Comissão Executiva Municipal do Partido Avante do Natal/RN, na forma do Estatuto partidário e legislação vigente, CONVOCA: 1. os 
membros titulares e suplentes da Executiva Municipal, bem como aqueles elencados no Art. 77 do Estatuto partidário; 2. os pré-
candidatos do avante nas eleições 2020; para participarem da Convenção Municipal, a ser realizada no dia 02 de setembro de 2020, a 
partir das 13 horas, na Sede da Federação das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, na Rua da Saudade, 1877, 
Lagoa Nova, CEP: 59056-400, neste município, com a seguinte ORDEM DO DIA: (i) deliberação sobre coligações partidárias no âmbito 
majoritário, escolha dos candidatos aos cargos eletivos majoritários e proporcionais, sorteio dos respectivos números e demais 
deliberações sobre as eleições 2020; (ii) limites de gastos dos candidatos, observando o que dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019; 
(iii) outros assuntos de ordem legal e estatutária no interesse do partido, com relação ao Pleito eleitoral de 2020. 

Natal, 25 de agosto de 2020. 

RANIERE BARBOSA 
Presidente do AVANTE NATAL/RN  

 
 

2x5 -  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 11ª Vara Cível da Comarca de Natal 

 Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelária, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias 
A Excelentíssima Senhora Doutora KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO, Juíza de Direito da 11ª Vara 
Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que pelo presente fica CITADA as pessoas de CURRAIS NOVOS EXPLOTAÇÃO E 
PRODUÇÃO MINERAL LTDA e ROSELI ROSA DOS SANTOS, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem 
como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação Ordinária de DISSOLUÇÃO PARCIAL 
DE SOCIEDADE, sob nº 0813307-61.2018.8.20.5001, proposta por CAMILA LUCIO DOS SANTOS em face de 
CURRAIS NOVOS EXPLOTAÇÃO E PRODUÇÃO MINERAL LTDA e ROSELI ROSA DOS SANTOS , em 
tramitação por este Juízo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver, ciente de que não o 
fazendo dentro do prazo legal, presumir-se-ão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição 
inicial. Em caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Dado e Passado nesta Cidade de 
Natal, aos 27 de março de 2020. Eu, Flávio Praxedes da Silva, digitei e conferi. 
 Ressalte-se que este processo tramita em meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de 
quaisquer documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho 
de cada arquivo a ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível 
com o sistema PJe é o ".pdf". 

NATAL/RN, 27 de março de 2020. 
KARYNE CHAGAS DE MENDONÇA BRANDÃO JUÍZA DE DIREITO  

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 017/2020, realizada em 03/08/2020, a saber:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO.
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA - CNPJ: 13.626.917/0001-48, 
saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 63, 69, 70, 71 ; 
totalizando o valor de R$ 16.248,16 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis 
centavos).
MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.- CNPJ: 07.969.641/0001-06 , saiu vencedora nos itens: 4, 5, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 47, 
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76; totalizando o valor 
de R$ 32.532,20 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

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

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 821.001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna 
público a quem interessar, que estará realizando no dia 14 de setembro de 2020, às 08h00min, na 
Sala de Licitações, localizada no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de 
Medeiros”, a tomada de preços nº 006/2020, do tipo empreitada global por preço global, 
visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS: MANOEL SALVIANO DE 
MEDEIROS, MANOEL MEDEIROS DE ARAÚJO E PARTE DA VILA DA COMUNIDADE 
CATURURÉ NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ/RN. O Edital encontra-se disponível Sala 
de Licitações, no Centro Cultural de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito 
Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min 
à s  1 3 h s 0 0 m i n ,  d e  s e g u n d a  a  s e x t a - f e i r a  e  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 
https://www.jardimdoserido.rn.gov.br/paginas/licitacoes/336. Maiores informações serão 
prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

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

Presidente da CPL

 PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

Augusto & Jacóme empreendimentos LTDA inscrita sob o CNPJ 21.521.327/0001-89, torna públi-
co que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA. A licença simplificada (LS), para um loteamento, localizado a Rua Projetada, bairro 
Núcleo  Vereador Raimundo Pedro, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

HYAN ESLEY MARTINS BOBÔ
ENGENHEIRO CIVIL

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 
que está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Proces-
so Licitatório Nº. 046/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO IN-
DIVIDUAL E MATERIAL DE PREVENÇÃO NO COMBATE AO COVID-19, COM REGISTRO DE 
PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 01/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrô-
nico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. 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, 25/08/2020. Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

DADOS | Cálculos da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que a perda 
equivale a 10% do número de estabelecimentos comerciais existentes antes da pandemia em todo o País

A crise provocada pela pande-
mia de covid-19 provocou o 
fechamento de 135 mil esta-

belecimentos comerciais no País no 
segundo trimestre deste ano. A perda 
equivale a 10% do número de estabe-
lecimentos comerciais com vínculos 
empregatícios existentes antes da 
pandemia, segundo cálculos da Con-
federação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).

A migração gradual de parte das 
vendas presenciais para o comércio 
online deve fazer o varejo encerrar o 
ano com 88 mil lojas a menos, previu 
Fabio Bentes, economista da CNC 
responsável pelo estudo.

Nenhum ramo do varejo regis-
trou expansão no número de pontos 
de vendas entre abril e junho, mas 
os segmentos mais atingidos pela 
crise desencadeada pela pandemia 
foram os que comercializavam itens 
considerados não essenciais, mais 
afetados também pelos decretos 
que determinavam fechamento de 
estabelecimentos no período de iso-
lamento social.

As maiores perdas de estabeleci-
mentos ocorreram nos ramos de uti-
lidades domésticas (-35,3 mil estabe-
lecimentos, uma queda de 12,9% no 
total de lojas em relação ao patamar 
pré-pandemia); vestuário, tecidos, 
calçados e acessórios (-34,5 mil lojas, 
recuo de 17,0% ante o patamar ante-
rior à pandemia); e comércio auto-
motivo (-20,5 mil estabelecimentos, 
9,9% a menos que no pré-pandemia).

O varejo de produtos de informá-
tica e comunicação foi o segmento a 
registrar as menores perdas absolutas 
(-1,2 mil) e relativas (-3,6%) no núme-
ro de estabelecimentos em operação.

No chamado varejo essencial, me-
nos afetado pelo isolamento social, 
as perdas de pontos de vendas foram 
menos intensas do que a média do 
setor (- 9,9%): hipermercados, super-
mercados e minimercados (-12,0 mil 
lojas, queda de 4,9% no total de lojas 
ante o pré-pandemia) e farmácias, 
perfumarias e lojas de cosméticos 
(-5,3 mil lojas, 4,3% estabelecimentos 
a menos ante o pré-pandemia).

Embora fosse autorizado a fun-
cionar na maior parte do País, o ramo 
de combustíveis e lubrificantes foi 

prejudicado pela queda na circulação 
de consumidores, com 5,4 mil pontos 
de venda a menos e queda de 12,2% 
no total de estabelecimentos em rela-
ção aos existentes no pré-pandemia.

Todas as unidades da Federação 
registraram contração no número 
de pontos de venda, sendo a maior 
incidência observada nos Estados de 
São Paulo (-40,4 mil), Minas Gerais 
(-16,1 mil), Rio de Janeiro (-11,4 mil), 
Rio Grande do Sul (-9,7 mil) e Para-
ná (9,5 mil). Em termos relativos, as 
maiores quedas na quantidade de 
estabelecimentos foram observadas 
em Estados das Regiões Norte e Nor-
deste: Rio Grande do Norte (-14,3%); 
Alagoas (-13,2%); Roraima (- 12,0%); e 
Rondônia (-11,8%).

Dados do estudo apontam que o RN já perdeu 14,3% dos estabelecimetos comerciais

Pandemia levou ao fechamento
de 135 mil lojas no País, diz estudo

NEY DOUGLAS/ AGORA RN

A Prefeitura de Natal publicou 
decreto nesta terça-feira 25 
autorizando a entrada de duas 

pessoas da mesma família nos super-
mercados da capital potiguar. Antes da 
nova medida, por causa da pandemia 
do coronavírus, era permitida apenas a 
entrada de uma pessoa por família.

Para se enquadrar ao novo decreto 
municipal, editado no Diário Oficial do 
Município, os supermercados preci-
sam manter o controle de acesso e a li-
mitação de entrada dos consumidores.

Ainda segundo o novo decreto, as 
pessoas com mais de 60 anos ou algu-
ma condição especial de saúde devem 
por lei permanecer o mínimo de tempo 
possível dentro dos supermercados.

Outra medida incluída no decreto 
estabelece um novo horário para o fun-
cionamento das galerias comerciais 
nos supermercados. Estes espaços po-
derão abrir suas portas das 11h às 21h 
todos os dias da semana Supermercados precisam manter o controle de acesso e a limitação de entrada dos consumidores

Supermercados de Natal já podem 
receber até duas pessoas por família

ACESSO

GETTY IMAGES
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NÚMEROS | Estudo Fundação Oswaldo Cruz indica que, em alguns Estados, a divulgação dos casos da doença pode apresentar demora de até 
sete semanas entre o registro no sistema de saúde e a efetiva publicação nos boletins epidemiológicos levados ao conhecimento da população

A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) publicou levantamento 
nacional sobre a divulgação 

dos casos de Covid-19. O estudo indi-
ca que, em alguns estados, a divulga-
ção dos casos da doença pode apre-
sentar demora de até sete semanas 
entre o registro no sistema de saúde 
e a efetiva publicação nos boletins 
epidemiológicos levados ao conheci-
mento da população. 

O estudo foi feito por pesquisa-
dores do projeto MonitoraCovid-19, 
do Instituto de Comunicação e In-
formação em Saúde (Icict/Fiocruz). 
O resultado explorou a cobertura do 
Sistema de Informação de Vigilância 
da Gripe (Sivep-Gripe) e do e-SUS VE 
– este último criado para atender à 
alta demanda de notificações devido 
à epidemia. 

No Rio Grande do Norte, de acor-
do com a Fiocruz, o atraso de divulga-
ção dos números oficiais pode chegar 
a 27 dias. No entanto, ao Agora RN, a 
Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap) rebateu o dado e afirmou que 
a demora registrada para a divulga-
ção de novos casos chega, em média, 
a duas semanas, segundo a mais 
recente análise realizada pela secre-
taria em julho. A inspeção da Sesap 
mostrou, no entanto, que há alguns 
casos de atraso na informação de óbi-
tos que chegam a 30 dias.

Para a pasta, isto ocorre porque 
o sistema de registro e notificação é 
instável no RN. Alguns municípios 
possuem conexão precária de in-
ternet, o que dificulta o processo de 

notificação para síndrome gripal por 
meio do e-SUS VE. Além disso, há mu-
nicípios que optam por centralizar 
a notificação nas respectivas secre-
tarias municipais, o que pode gerar 
atraso na inserção da informação nos 
sistemas. A secretaria acredita ainda 
que a instabilidade do sistema, em al-
guns momentos, pode até inviabilizar 
a notificação.

A pesquisa da Fiocruz apontou 
também o Espírito Santo e o Paraná 
apresentam a maior variação percen-
tual na comparação com os dados do 
Ministério da Saúde. Nestes estados, 
os números de casos divulgados nos 
boletins oficiais são muito maiores 
do que os casos registrados nos ban-
cos de dados. Situação inversa é ob-

servada em Goiás, Piauí e Rio Grande 
do Norte, onde o volume de casos nos 
sistemas é superior ao observado nos 
boletins epidemiológicos.

Sobre este ponto, em um pano-
rama estadual, a Sesap relatou que 
a limpeza das bases de dados, ou 
seja, o cancelamento das fichas du-
plicadas diretamente nos sistemas 
de informação de origem, não tem 
acontecido dentro da rotina espera-
da. O processo, contudo, é realizado 
diariamente na base de dados utili-
zada para a formulação dos boletins 
epidemiológicos.

A Fiocruz acredita que as dife-
renças flagradas pelo monitoramen-
to, porém, não podem ser encaradas 
somente como resultado de falhas 

técnicas e operacionais, mas sim 
como inerentes aos desafios impos-
tos pela própria complexidade da 
epidemia no país. O recomendado é 
que não seja modificada a forma de 
divulgação dos registros, mas que as 
divergências apontadas sejam leva-
das em conta pelos gestores públi-
cos: “Esta análise não busca sugerir 
ou recomendar que os dados sejam 
alterados para divulgação, pois a po-
pulação já se habituou a essa lógica, 
e alterar as datas neste momento 
do processo epidêmico traria mais 
desinformação do que ganho na 
comunicação. Contudo, as defasa-
gens apresentadas devem ser con-
sideradas pelos gestores públicos, 
sobretudo para tomada de decisão 
e orientação das intervenções”, diz a 
nota técnica da Fiocruz.

Vice-diretor do Icict/Fiocruz, 
Christovam Barcellos explica que o 
estudo é um chamamento às auto-
ridades de Saúde para ações de me-
lhoria na confiabilidade dos dados de 
saúde pública no Brasil: “Seria impor-
tante um esforço nacional, que pode-
ria ser liderado pelo próprio Ministé-
rio da Saúde. Uma busca coletiva em 
prol da padronização na forma como 
são lançados os dados de saúde em 
todos os níveis, começando pela pon-
ta, ou seja, nos postos de saúde e hos-
pitais públicos dos municípios. Além 
de padronizar, seria preciso um es-
forço de treinamento de abrangência 
nacional, criando uma cultura mais 
sólida de registro das informações de 
saúde no Brasil”.

Sesap diz que demora é causada pelo sistema de registro de casos de Covid-19 que é instável

Sesap tem atraso de até 27 dias 
para divulgar dados da Covid-19

NEY DOUGLAS /AGORA RN

SÃO PAULO

O Plenário do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) decidiu, na 
tarde desta terça-feira 25, durante 
a 56ª Sessão Extraordinária, ins-
taurar Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) contra o desem-
bargador Eduardo Almeida Prado 
Rocha de Siqueira, do Tribunal 
de Justiça do de São Paulo (TJSP), 
com afastamento das funções. Por 
unanimidade de votos, o colegiado 
acompanhou o entendimento do 
corregedor nacional de Justiça, mi-
nistro Humberto Martins, relator 
do caso.

 O magistrado responderá por 
suposta infração disciplinar come-
tida em incidente de repercussão 
nacional, no qual, ao ser abordado 
por guardas civis municipais, por 
não usar máscara de proteção 
contra a Covid-19.

Na ocasião, o juiz chamou o 
servidor público de “analfabeto”, 
rasgou e jogou a multa aplicada 
no chão, bem como se identificou 
pelo cargo de desembargador e 
realizou ligação telefônica para o 
secretário de segurança pública 
do município, com o objetivo de 
intimidar e demonstrar influência.

 Toda a conduta foi registrada 
em vídeo, gravado por um dos 
guardas municipais. Após a re-
percussão desse incidente, outra 
filmagem chegou ao conhecimen-
to da Corregedoria Nacional de 
Justiça, com imagens de Eduardo 
Siqueira agindo de forma seme-
lhante em outra abordagem. 

Além disso, o Tribunal de Jus-
tiça do de São Paulo, em resposta 
à solicitação feita pelo corregedor 
nacional, informou existir na Cor-
te mais de 40 procedimentos de 
natureza apuratória e disciplinar, 
em andamento e arquivados, en-
volvendo o magistrado.

 Além da reclamação disci-
plinar instaurada, de ofício, pelo 
corregedor nacional, uma segunda 
reclamação foi protocolada peran-
te a Corregedoria Nacional de Jus-
tiça pela Associação de Guardas 
Municipais do Brasil e um grupo 
de advogados também apresentou 
pedido de providências contra o 
magistrado, todos relativos ao 
mesmo episódio. Os três procedi-
mentos foram julgados em apre-
ciação conjunta.

CNJ AFASTA 
DESEMBARGADOR DO 
TJSP QUE HUMILHOU 
GUARDA MUNICIPAL

A mãe que abandonou bebê de 
apenas 15 dias dentro de uma 
bolsa às margens da BR-101, 

na Grande Natal, encontrado morto 
na manhã desta terça-feira 23, foi 
presa na tarde desta terça pela Polí-
cia Civil, após confessar o crime.

Em depoimento preliminar, a 

mãe — que não teve a identidade re-
velada — disse que abandonou o be-
bê, ainda com vida, no último sábado 
22. A ordem de prisão temporária foi 
cumprida por policiais civis na cida-
de de Goianinha, na Grande Natal, 
onde a mulher mora. A mulher pode 
ser denunciada por infanticídio.

A Justiça do estado do Espírito 
Santo aceitou denúncia do 
Ministério Público contra o 

homem de 33 anos acusado de es-
tuprar de forma contínua, durante 
quatro anos, e engravidar a sobrinha 
de 10 anos de idade no município de 
São Mateus, no norte do Estado. Em 

caso de condenação, o tio da menina, 
que agora é réu, pode ficar preso por 
até 15 anos.  A informação foi con-
firmada pelo Tribunal de Justiça do 
Espírito Santo (TJES), que se limitou 
apenas a dizer que “o juiz recebeu a 
denúncia”, mas que não seria possí-
vel repassar mais informações.

Polícia Civil prende mãe que 
abandonou bebê na BR-101

Justiça do Espírito Santo 
aceita denúncia e tio vira réu

INFANTICÍDIO PUNIÇÃO
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DIVULGAÇÃO

A arte do vídeo experimental 
volta ao rol de produção do 
escritor, poeta e professor Dá-

cio Galvão, secretário de Cultura de 
Natal. No recém � nalizado videocli-
pe experimental “Porto do Madeiro”, 
Dácio comanda uma viagem poética 
musical com sonoridades no mar da 
história, em parceria com Cid Cam-
pos (composição e interpretação) 
e direção de videogra� a por Lucila 
Meirelles e Augusto Calçada. 

O vídeo será lançado nesta quin-
ta-feira 27 no per� l do Instagram @
daciogalvao e no canal do YouTube.

Dácio Galvão mergulha nas 
lembranças afetivas em Tibau do Sul, 
município com ligações paternas e 
fonte de narrativas e da epopeia não 
linear. As sonoridades do fundo do 
mar se juntam a metáforas e a um 
corpus vocabular referencial a explo-
ração francesa e suas decorrências. 
Há sotaque de realismo fantástico. 
Um cenário secular vivo aonde o 
tempo aparece parado e sendo o 
maior testemunho.

A poética de Dácio Galvão tem 
sonorização do amigo e parceiro Cid 
Campos, que acertou sua delicada 
forma de canto e melodia, a aspereza 
de pronúncias desa� adoras de cer-
tas palavras não usuais agrupadas 
no texto. 

Depois da composição veio o 
roteiro ideográ� co nas artes do vide-
oclipe assinado por Lucila Meirelles 
e Augusto Calçada. Meirelles mer-

ESTRELAS DO MARMÚSICA | Vídeoclipe experimental 
“Porto do Madeiro”, de Dácio 
Galvão, tem parceria com Cid 
Campos, Augusto Calçada e 
Lucila Meirelles 

Dácio Galvão (centro) comanda 
videoclipe experimental
“Porto do Madeiro”

Com o tema “Permita-se”, o Fes-
tival Camomila deste ano está 
sendo realizado de forma vir-

tual com uma extensa e signi� cativa 
programação, trazendo um pouco de 
alento neste tempo de tantas angústias 
e incertezas. O projeto tem novas atra-
ções nesta semana, com exibição no 
canal do festival no YouTube.

Nesta quarta-feira 26, às 17h, quem 
se apresenta é a cantora Ângela Castro. 
Com mais de 15 anos de estrada, ela 
lançou em 2018 o primeiro álbum so-
lo autoral, intitulado “Ângela Castro e 

Buena Onda”. O trabalho foi inspirado 
principalmente na música brasileira da 
década de 1970. A artista apresenta  no 
disco as próprias vivências. No tocante 
ao estilo, o álbum passeia pelo beats ele-
trônicos, dub, rock e afrobeat.

Além do show ao vivo de Ângela, o 
festival terá hoje uma aula de “Método 
Yoga Restaurativa” com Marília Maria-
no, às 9h; um musical com Camomila 
Chá - Ra Ma Da Sa, às 10h; e ainda 
uma palestra de tema “Terapia Floral 
– Cuidando do Ser Integral” com Beth 
Ferreira, às 16h.

Ângela Castro canta hoje no Festival Camomila
SHOW VIRTUAL

Leia o QR Code com o celular e siga 
para o canal do projeto no YouTube

Leia o QR Code com o celular e siga
para o canal de Dácio Galvão no YouTube

gulhou nas imagético aquático de 
águas oceânicas, corais e... calçada, 
fez conexão com o poema “Naufrágio 
Antigo” de Cecília Meireles, publica-
do no livro Vaga Música de 1942.

Resultou um delicioso clipe 
construtivo que refaz mergulhos po-
éticos na ocupação francesa do RN. 
Gravado e mixado no MC2 Studio 
(SP), “Porto do Madeiro” está sele-
cionado no Festival Lift-O�  Sessions, 
do Reino Unido, na categoria vídeos 
experimentais.

Na adolescência, Dácio Gal-
vão desempenhou as funções de 

editor de imagens da TVU, e deu os 
primeiros passos paralelo ao seu 
trabalho mergulhando na poesia 
concreta e na contracultura dos 
anos 1970. “Em Porto do Madeiro”, 
o poeta volta às origens na arte do 
vídeo experimental.

Dácio Galvão é autor dos 
livros “Blues Repartido”, “Palavras, 
Palavras, Palavras”, “Da Poesia ao 
Poema” e no ano passado lançou “A 
poesia Câmara Cascudo: um livro 
no inferno da biblioteca”. Além dos 
Cd’s-livros “Poemúsicas1” e “Poemú-
sicas2”.

SOBRE OS PARCEIROS 
DE “PORTO MADEIRO”

Cid Campos é músico, composi-
tor e produtor musical. Nascido em 
São Paulo, � lho do poeta Augusto de 
Campos, conviveu desde cedo com 
a poesia, a música e a arte em geral. 
Trabalhou com vários grupos, com-
positores e cantores entre os quais: 
Walter Franco, Adriana Calcanhotto, 
Arnaldo Antunes, Péricles Cavalcan-
ti, Lívio Tragtenberg, Tom Zé, além 
dos poetas Augusto e Haroldo de 
Campos, Décio Pignatari, Ronaldo 
Azeredo, Dácio Galvão, Lenora de 

Barros, João Bandeira, Walter Silveira 
e vídeomakers como Tadeu Jungle e 
Lucila Meirelles.

Augusto Calçada começou sua 
carreira como montador de � lmes e 
vídeos mas logo passou para a dire-
ção de projetos próprios. É graduado 
em Comunicação Social - RTV e 
Design Grá� co. Sempre com um 
olhar moderno e cuidado estético 
apurado. Desenvolve suas histórias 
nos mais diferentes formatos: 
videoarte, docs, instalações, cinema 
e vídeos para web. Desde 2015 está 
a frente da Ledome Comunicação 
Audiovisual, produtora indepen-
dente que cria e desenvolve projetos 
autorais e oferece serviços de pré-
-produção, produção e pós-produção 
para artistas e empresas de diversos 
segmentos.

Lucila Meirelles é videoartista, 
diretora e roteirista. Historiadora 
pela PUC-SP e Mestre em Artes 
Visuais pela ECA/USP. Participou 
como performer de diversos eventos 
multimídia e vídeos realizados pelo 
artista plástico José Roberto Aguilar 
nos anos 70. Ano passado realizou 
o curta-metragem, Rito do Amor 
Selvagem, recuperando a obra do 
tropicalista, Agrippino de Paula.

Cantora com 15 anos de estrada se apresenta logo mais às 17h; confira pelo YouTube

RAFAEL PASSOS
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SEM AVISO 
No susto. Foi assim 

que a governadora Fátima 
Bezerra recebeu a notícia 
de que a Petrobras pretende 
vender a totalidade de 
suas participações em um 
conjunto de 26 concessões 
de campos de produção 
terrestres e de águas rasas 
no Rio Grande do Norte, que 
formam o Polo Potiguar. 

PERPLEXOS 
“Sequer fomos 

comunicados da venda dos 
ativos da estatal, que é uma 
das mais importantes fontes 
para a nossa economia”, 
enfatizou a gestora do 
RN, que disse ter sentido 
“perplexidade” e “indignação” 
ao saber do anúncio. 

LUTA 
A fala de Fátima Bezerra 

repercutiu nacionalmente 
como tendo o tom de luta. 
No seu per� l no Twitter ela 
garantiu: “Eu quero dizer a 
vocês que nós não vamos 
aceitar passivamente esse 
retrocesso”. Na opinião dela, 
trata-se de um “verdadeiro 
golpe contra o povo 
potiguar!”. 

CONTRA DESMONTE 
E ela avisou: vai convocar a 

bancada federal, as entidades 
representativas do setor 
petroleiro, os trabalhadores da 
Petrobras e toda a sociedade 
para “lutar contra essa medida 
que só tem a nos prejudicar”. 
“O Governo Federal não 
tem o direito de agir dessa 
maneira. Não permitiremos 
esse desmonte”, a� rmou a 
governadora. 

PAZ 
Após a agressão do 

presidente Jair Bolsonaro 
a um repórter do jornal 
O Globo, o ministro das 
Comunicações, Fábio 
Faria, correu ao Twitter 
para garantir que “a paz 
continua”. “Conversei agora 
com o presidente. Aviso 
aos torcedores do caos e do 
con� ito diário: perderam”, 
escreveu o potiguar. 

NUNCA 
E aí a pergunta que não 

quer calar: quem é que tem 
promovido caos e con� itos 
além do próprio Bolsonaro? 
O ministro Fábio Faria 
assumiu o posto que ocupa 
com o discurso de união, 
paz, amor. Mas esqueceu-
se de combinar “com os 
russos”. Ou combinou, mas 
“os russos” � zeram ouvido 
de mercador. 

EXISTIU 
Sobre este assunto, o 

jornalista Reinaldo Azevedo 
comentou: “O ministro Fábio Faria 
tem alguma responsabilidade no 
tom moderado que vinha usando 
o presidente. Sentindo-se, no 
entanto, fortalecido em razão 
do aumento de popularidade 
proporcionado pelo auxílio 
emergencial e pela própria 
moderação, Bolsonaro voltou 
a ser o que essencialmente é. 
E, essencialmente, ele odeia 
a democracia, a imprensa e a 
divergência de opiniões”. 

CENÁRIO 
A venda de livros digitais 

cresceu 115% em três anos. É o 
que mostra pesquisa da Nielsen 
feita em parceria com a Câmara 
Brasileira do Livro e o Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros, 
divulgada ontem. A conta abarca 
tanto ebooks quanto audiolivros, 
soma que hoje representa 4% do 
mercado editorial no Brasil. 

ABISMO 
A notícia choca – ou deveria: 

“Na pandemia, 33 milhões 
de adultos, 1/5 do total, não 
conseguiram comprar mais 
alimento em algum momento da 
quarentena e outros 9 milhões 
deixaram de fazer alguma 
refeição”. Os números fazem parte 
de uma pesquisa do Unicef e foi 
tema de reportagem no Estadão 
desta terça-feira. 

OBJETIVO 
O estudo busca medir quais 

foram os impactos primários 
e secundários da covid-19 
em crianças e adolescentes, 
dividindo os dados em três 
tópicos principais: segurança 
alimentar, renda familiar e acesso 
à educação.  

AMEAÇADOS 
No resultado, outra 

comprovação: jovens de 0 a 17 
anos estão mais vulneráveis 
durante a pandemia em todos os 
cenários analisados. 

JUSTIÇA 
Por unanimidade, 

conselheiros do Conselho 
Nacional de Justiça decidiram 
abrir procedimento 
administrativo e afastar o 
desembargador Eduardo Siqueira, 
aquele que rasgou multa e 
humilhou guarda em Santos (SP) 
ao ser � agrado sem máscara na 
praia em Santos. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> Para Renda Brasil chegar a 

R$ 300, é preciso cortar deduções 
do IR. A conclusão é do ministro 
Paulo Guedes e já dita a Bolsonaro. 
O presidente, por sua vez, achou 
pouco o valor médio de R$ 247 
para o novo programa, que vai 
substituir o Bolsa Família. 

>. Aliado de Bolsonaro, Paulo 

articulação com ministros do STF 
para reeleição no Congresso. “O 
movimento marca mudança de 
postura do presidente da Câmara, 
que, até então, vinha deixando ao 
colega a tarefa de costurar saída 
jurídica que permita a recondução 
ao cargo na mesma legislatura”, 
informou o Estadão. 

Skaf indica filho de vice de Lula 
para Fiesp. A oposição avalia que 
escolha pode desencadear críticas 
de bolsonaristas em rede social. Os 
robôs deverão entrar em ação! 

>> Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre estão juntos em 

Momento de muito trabalho da 
diretora da Agência de Fomento do RN, 
ex-deputada Márcia Maia
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Deputado estadual Hermano Morais participando 
da 2ª Reunião por Videoconferência da Comissão 
Temática de Micro e Pequena Empresa da Fiern. Em 
pauta, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa do 
RN, que teve a apresentação do Superintendente 
do Sebrae/RN, José Ferreira de Melo Neto. “Foi 
uma oportunidade de sugerir ideias em busca de 
uma legislação que possa gerar mais oportunidades 
de emprego e renda para a nossa população”, 
comentou o parlamentar 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Algumas mudanças que você deseja para a sua carreira 
terão mais chance de se concretizar hoje. A Lua brilha na 
sua Casa das Transformações e faz sextil com Plutão e 
Saturno, o que dá aquela força para você rever planos, 
virar o jogo e dar novo rumo aos seus ideais. 

 O dia começa muito favorável para as suas fi nanças, 
especialmente para quem lida com produtos ou serviços 
caseiros. Ainda de manhã, a Lua chega à sua Casa 3 e 
aumenta a sua criatividade. Você pode ter boas ideias no 
trabalho e saberá direitinho o que dizer.

Unir-se a colegas mais experientes será um bom 
caminho para acelerar o seu aprendizado no trabalho. 
Siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas para chegar 
onde elas chegaram. A Lua, na Casa 8, avisa que seu dia 
pode ter mudanças e imprevistos.

Você pode ter uma conversa importante com alguém 
nas primeiras horas do dia e será uma boa chance de 
esclarecer algo que fi cou pendente. O período da manhã 
também será positivo para suas fi nanças, pois a Lua entra 
na Casa 2 e traz sorte com grana. 

Você pode começar o dia dando uma geral nos armários. 
Separe e descarte tudo que não tem mais serventia para 
você. Também será mais fácil dar o primeiro passo para 
abandonar um vício: seja fi rme. No trabalho, a Lua na 
Casa 7 estimula a cooperação. 

Sagita, tá preocupadx com dinheiro? Quem nunca, 
né? Para hoje o conselho dos astros é refl etir sobre o 
que pode fazer para virar esse jogo. A Lua em Sagitário 
renova seu otimismo e dá forças para correr atrás dos 
seus objetivos. 

Os astros indicam um dia bem agitado e produtivo 
para você. Logo cedo, você pode se unir aos colegas 
para cumprir tarefas importantes e seu entusiasmo será 
contagiante. Mais tarde, a Lua entra na sua Casa do 
Trabalho e você vai se dedicar ainda mais às tarefas.

Trabalhar em equipe será uma boa opção no início do dia, 
mas logo a Lua começa um role no seu inferno astral e 
você vai sentir uma necessidade maior de fi car de buenas, 
no seu canto. Respeite o desejo de se isolar e busque um 
lugar tranquilo para cumprir as suas tarefas. 

Assuntos domésticos ou de família vão exigir sua 
atenção no início do dia e você não deve deixá-los de 
lado. Quem trabalha em casa ou com parentes também 
terá uma manhã bem produtiva. Ainda de manhã, a Lua 
começa um rolê em seu paraíso astral.

No início do dia, você pode ter a chance de mexer seus 
pauzinhos para chegar mais perto de uma promoção. Aja 
com discrição para não dar ruim. A Lua na Casa 11 vai 
facilitar as parcerias e avisa que você poderá contar com 
o apoio dos amigos para o que precisar. 

Você vai acordar com muito entusiasmo e boas ideias 
para colocar em prática no trabalho. Tá de parabéns, 
hein, minha fi lha! Além disso, vai esbanjar simpatia e vai 
se entrosar bem com todas as pessoas que encontrar 
pelo caminho. 

A Lua troca likes com Plutão e Saturno e vai garantir ótima 
sintonia com colegas e amigos no começo do dia. Ainda 
de manhã, nossa fada sensata chega no ponto mais alto 
do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, dá 
ainda mais força para a sua carreira. 

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)

Mudança de cidade e possível troca 
de horário na vida de Ana Maria Braga

Na Globo, a decisão de 
Ana Maria Braga ( foto) fazer 
o seu programa, o “Mais Você, 
diretamente de São Paulo, já está 
tomada.

E o desejo, revela-se, é fazer 
isso acontecer ainda este ano e 
no mais breve espaço de tempo 
possível. Se tudo correr como se 
espera, no decorrer de setembro, 
mais tardar comecinho de 
outubro, e dos próprios estúdios 
da emissora se as condições assim 
permitirem.

Providências, como o projeto 

cenográ� co de uma nova cozinha, 
já estão sendo tomadas.

Essa mudança da Ana, do 
Rio para São Paulo, também 
poderá vir acompanhada de uma 

alteração bem importante na 
grade: a possibilidade do “Mais 
Você” ser apresentado depois do 
“Encontro com Fátima Bernardes” 
e mais próximo da hora do 
almoço. Está em estudos. E com 
maioria de votos a favor.

Uma inversão ao que sempre 
existiu, mantidos os mesmos 
tempos de arte.

A volta para São Paulo do 
“Mais Você”, considerado produto 
essencial na grade, já era uma 
reivindicação antiga de Ana Maria, 
após 12 anos de Rio de Janeiro.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
  Renata Silveira tem se destacado 

nas transmissões da Champions League 
feminina da ESPN...

  ... Vale lembrar que ela saiu daquele 
concurso realizado pelo Fox Sports na 

Copa do Mundo da Rússia...
  ... E que passou por um trabalho 

especial com Vanessa Riche e a 
fonoaudióloga Vanessa Pedrosa.

  Serginho Groisman é o convidado 
do “Roda Viva”, da Cultura, segunda 

que vem...
    ... Depois de começar na Gazeta, 

Serginho apresentou o “Matéria Prima” 
na Cultura.

  Com apresentação de Dotan Mayo, 
o programa “Ateliê na TV” estreia na 

TV Gazeta no próximo dia 31, ao vivo, 
das 9h45 às 10h30. Exibição diária.
  De um ator de “Amor Sem Igual”, 
da Record: “estamos gravando tanto 

que nem parece pandemia”.
  No próximo domingo, a partir 
das 11h25, o canal Space terá uma 

maratona de fi lmes do
  Jean-Claude Van Damme...

  ... Começa com “Street Fighter - A 
Última Batalha”.

NOVO ESPAÇO
Veruska Boechat, em breve, 

irá estrear uma coluna diária 
na BandNews FM. Vai falar de 
comportamento e relação com 
os � lhos.

CONTRA O TEMPO
O início de atividades do 

SBT News, portal de notícias do 
SBT, para todos os efeitos, está 
marcado para 1º de setembro.

Mas pode ser adiado. As 
obras na redação estão bem 
atrasadas.

E OUTRA
Débora Bergamasco será o 

nome principal do SBT News, 
que já possui um protótipo 
pronto.

Existe também o desejo de 
ter Daniel Adjuto, hoje como 
apresentador e repórter na CNN 
Brasil, de volta. Ele até topa, mas 

quer estabilidade e um projeto 
para TV.

DESLIGAMENTO
Izabel de Oliveira e Paula 

Amaral, autoras, que foram muito 
bem em “Verão 90”, novela das 
sete exibida em 2019, não tiveram 
contrato renovado pela Globo.

Procurada, a assessoria 
da emissora con� rmou a 
informação.

MESMO PROCEDIMENTO
Sobre este caso de agora, as 

saídas das suas autoras, a Globo 
esclarece a sua posição;     

“Como todos sabem, nos últimos 
anos, temos tomado uma série de 
iniciativas para preparar a empresa 
para o futuro... Izabel de Oliveira e 
Paula Amaral, assim como outros 
companheiros, têm abertas as portas 
da empresa para futuros projetos em 
nossas múltiplas plataformas”.  

VOLTA À TV
Em se tratando da Ana Paula 
Arósio e de um possível retorno 
à televisão, não existe até agora 
rigorosamente nada sendo tratado.
Bom deixar claro que, por enquan-
to, o único compromisso fechado é 
o comercial do Santander.

ELLEN SOARES



O mundo do futebol está na ex-
pectativa da confirmação de 
uma notícia que vai agitar o 

mercado de transferências neste verão 
europeu. O craque argentino Lionel 
Messi está próximo de sair do Barce-
lona ao comunicar à diretoria nesta 
terça-feira que não deseja continuar 
na equipe após se reunir com o recém 
contratado técnico holandês Ronald 
Koeman na semana passada.

Seu contrato com o Barcelona 
possui uma cláusula de rescisão 
unilateral ao término da temporada 
2019/2020, o que viabilizaria a von-
tade do jogador de sair. O prazo para 
que a utilizasse se expirou em junho, 
mas Messi acredita que em decorrên-
cia das mudanças no calendário euro-
peu, por conta da pandemia do novo 

coronavírus, ele ainda pode acionar o 
recurso e anular o atual contrato, que 
se estende até junho de 2021.

Por outro lado, o presidente do 
Barcelona, Josep Maria Bartomeu, já 
manifestou que conta com a presença 

do argentino para a próxima tempo-
rada. De acordo com o mandatário, 
Messi só poderá deixar o clube catalão 
se alguma equipe pagar a sua multa 
rescisória, avaliada em 700 milhões de 
euros (R$ 4,6 bilhões na cotação atual). 
“Não falei com Messi, mas conversei 
com seu pai. Messi está desapontado 
e frustrado, assim como todo mundo”, 
disse o dirigente em entrevista divulga-
da pela Barça TV na semana passada.

Astro do time por mais de uma 
década, o argentino não esconde que 
está insatisfeito. Mais falante do que 
em anos recentes, Messi apontou pro-
blemas na equipe nesta temporada e 
criticou decisões da diretoria. Assim, 
embora nunca tenha falado anterior-
mente em sair, já levantou rumores 
sobre essa possibilidade.
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CANINDÉ PEREIRA  / AMÉRICA

América e Juventude (RS) se 
enfrentam nesta quarta-feira 
26 para disputar uma vaga 

na quarta fase da Copa do Brasil. 
O duelo está marcado para às 16h 
e acontece na Arena das Dunas. O 
vencedor avança para a próxima 
fase da competição e garante uma 
cota de R$ 2 milhões a mais.

O jogo de ida, no estádio Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul, terminou 
empatado em 1 a 1. Foi no dia 11 de 
março. Agora, empate com o mesmo 
placar neste segundo confronto leva 
a decisão para a disputa de pênaltis.

A Arena das Dunas continua 
fechada para o torcedor, cumprin-
do todos os protocolos exigidos 
pela FIFA e pela CBF para evitar 
aglomerações e o contágio do Co-

vid-19. A partida será transmitida 
pelo SporTV.

O técnico Roberto Fernandes vai 
definir nesta quarta as opções para 
substituir o defensor André Krobel 
(suspenso) e o atacante Elias, que es-
tá impedido por ter atuado por outra 
equipe na Copa do Brasil. O atacante 
Augusto também é dúvida para a 
partida. O jogador aguarda sinaliza-
ção do departamento médico para 
ser liberado para a partida. 

A boa notícia foi vista dentro 
de campo, já que o zagueiro Edson 
Henrique e o meia Romarinho ini-
ciaram os trabalhos com bola. Já o 
atacante Augusto começou o perío-
do de transição. 

Todos os atletas e membros da 
comissão técnica que foram sub-

metidos a mais uma testagem de 
Covid-19 tiveram os resultados ne-
gativados. O elenco está apto para 
o compromisso pela Copa do Brasil.

RESSARCIMENTO DE INGRESSOS
O América anunciou nesta 

terça-feira 25 o processo de ressar-
cimento para os torcedores que 
adquiriram ingressos referentes ao 
jogo contra o Juventude. A partida 
estava prevista para o dia 18 de 
março, que foi suspensa por conta 
da pandemia. Os torcedores terão 
o valor será devolvido median-
te apresentação do ingresso e de 
documento com foto. O prazo de 
ressarcimento será entre os dias 27 
e 31 de agosto, no setor administra-
tivo da Arena das Dunas.

América enfrenta o Juventude por 
vaga na quarta fase da Copa do Brasil
DECISÃO | Na partidade de ida, no estádio Alfredo Jaconi, na cidade gaúcha de Caxias do Sul, o placar terminou empatado em 1 a 1. Em caso de novo empate, no confronto marcado 
para a na Arena das Dunas nesta quarta-feira 26, às 16h, a decisão da vaga ficará para a disputa de pênaltis; América poderá ter o retorno do zagueiro Edson e do atacante Romarinho

O lateral direito Everton Silva está confirmado para a partida decisiva contra o Juventude

Messi só poderá deixar o clube catalão se alguma equipe pagar multa de 700 milhões de euros

Barcelona admite que recebeu pedido de Messi 
para deixar clube para a próxima temporada

MUDANÇA
RETORNO

Após ficar quase seis meses 
preso no Paraguai, o ex-jogador 
Ronaldinho Gaúcho desembarcou 
no aeroporto do Galeão, no Rio 
de Janeiro, nesta terça-feira. Ele 
cruzou o saguão de desembarque 
protegido por seguranças e não 
deu declarações. Algumas pessoas 
seguiram o astro e disseram pala-
vras de apoio ao ex-jogador. 

Detido junto com o irmão 
e empresário Roberto de Assis 
Moreira ao tentar entrar no país 
vizinho com documento falso, 
Ronaldinho foi bem recebido pelos 
fãs no retorno ao Brasil. Um deles 
afirmou que “seu lugar é aqui, não 
no Paraguai”

RONALDINHO 
GAÚCHO E IRMÃO 
DESEMBARCAM NO RIO 
DE JANEIROAFP


