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Na Zona Leste de Natal, movimento foi intenso no calçadão, mas maioria usava máscaras

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AEROPORTO DE SÃO GONÇALO JÁ 
RENDEU PREJUÍZO DE R$ 895 MILHÕES
TERMINAL PRIVADO. 8 | Valor é 
maior do que o investimento feito 
pela concessionária Inframérica 
no terminal. Perdas acumuladas 

levaram a empresa a deflagrar, 
em março passado, o pedido 
de devolução da concessão. 
Previsão do Ministério da 

Infraestrutura é que leilão 
para encontrar uma nova 
concessionária para o terminal 
aéreo potiguar aconteça no 

terceiro trimestre de 2021. É a 
primeira vez, desde que todo 
o problema relacionado com o 
aeroporto veio à tona, que se 

aponta uma data para o novo 
processo licitatório.
Número de passageiros caiu 35% 
de um ano para o outro.

COM DÉFICIT, EMPRESAS 
DE ÔNIBUS DE NATAL 
DEFENDEM “SOCORRO 
FINANCEIRO”

BRASIL CONFIRMA
24,5 MIL CASOS E
555 NOVAS MORTES
POR CORONAVÍRUS

PRIMEIRO FIM DE SEMANA 
DE FISCALIZAÇÃO MAIS 
INTENSA TEM MOVIMENTO 
TRANQUILO NAS PRAIAS

TRANSPORTE. 12 | Por causa da 
pandemia do novo coronavírus, que 
no começo derrubou a demanda de 
passageiros em 75%, o setor espera por 
socorro de R$ 4 bilhões para todo o País. 
Assunto deve ser discutido pelo Senado 
nesta semana

PANDEMIA. 4 | País tem total de 87 
mil mortes. No Rio Grande do Norte, 
foram confirmados de sábado para 
domingo 173 novos casos da doença 
e 6 óbitos. Com isso, o Estado 
tem agora, no total, 47.099 casos 
confirmados, com 1.678 óbitos.

PANDEMIA. 3 | Governo do Estado 
e Prefeitura do Natal intensificaram 
fiscalização nas praias. Objetivo é 
evitar aglomerações na orla, como a 
que aconteceu em Ponta Negra no 
dia 19, quando pessoas ignoraram as 
recomendações das autoridades

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NOVAS UTIS CUSTAM 
R$ 30 MILHÕES POR 
MÊS AO ESTADO

VOLTA ÀS AULAS SÓ SE 
DARÁ “EM AMBIENTE 
SEGURO”, DIZ FÁTIMA

SAÚDE. 7 | Gestão estadual 
pretende manter os leitos em 
unidades hospitalares onde o 
serviço funcionava antes da Covid

EDUCAÇÃO. 10 | Reabertura das 
escolas dependerá “da evolução 
das condições da pandemia” de 
Covid-19, afirmou a governadora

 ALEX VIANA

ENTREVISTA. 5 | Professor (esq.), 
que será vice na chapa de 
Fernando Pinto, fala sobre projetos 
do partido para a capital potiguar

FAMÍLIA COBRA RESPOSTAS

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

NOVO ESCOLHE 
FERNANDO AMARAL
COMO CANDIDATO A VICE

INVESTIGAÇÃO. 6 | Motorista de aplicativos foi visto pela última vez 
no dia 18 de julho, ao sair de casa, no bairro Guarapes. Neste 
domingo, familiares e amigos fizeram protesto próximo a local onde 
carro foi encontrado - sem o jovem, de apenas 24 anos



Ninguém tem mais qualquer 
dúvida de que o Brasil sairá 
arrasado da crise sanitária sem 
precedentes do coronavírus.

É hora de cada estado pensar 
em seus próprios problemas.

Como o Rio Grande do Norte 
está longe de ser uma ilha nessa 
Federação e, ademais, padece 
de conhecidas fragilidades na 
economia, maiores agora que a 
Petrobras está zarpando de mala 
e cuia do Estado, é preciso pensar 
com muita responsabilidade 
cada ação a ser tomada no 
âmbito da política doméstica.

Com um rombo esperado 
de R$ 2 bilhões este ano para o 
regime previdenciário, o RN não 
pode ser dar ao luxo de criar para 
si mesmo di� culdades no plano 
� scal com o governo federal, sob 
pena de pagarmos muito caro 
por essa imprevidência.

Antes da pandemia que 
devastou o Brasil e o mundo, já 
vivíamos uma situação delicada; 
agora, não há como negar que 
ela piorou consideravelmente 
e caminha para uma quase 
degradação completa se 
teimarmos em desconsiderar os 
dados de realidade.

Em outras palavras, as 
forças que se impõem contra a 
reforma proposta pelo governo 
usam um tempo que não temos 
para resolver esse problema. 
Voltam-se eleitoralmente para 
suas bases, mas se esquecem que 
não há solução para problemas 
gigantescos sem um mínimo de 
boa vontade.

No caso, uma reforma da 
previdência do Estado que, sob 
condições normais, já deveria 
estar resolvida há muito tempo 
não fosse a pandemia.

O estresse que essa 
inde� nição causa pode ser 
uma má conselheira da 
racionalidade com que se deve 
tratar as questões relevantes da 
administração pública.

Não há, pois, muito mais 
espaço para negociação a cada 
dia que passa e o prazo se esgota 
para fugirmos de penalidades 
num contexto eivado de disputas 
de viés ideológico, muitas das 
quais agridem o bom senso, 
distanciando-se de qualquer 
noção de espírito público.

Portanto, parlamentares, 
olhem a questão em perspectiva. 
Avaliem o que está em risco e, 
principalmente, façam isso rápido.

O governo Jair Bolsonaro registrou no primeiro 
semestre deste ano o pior índice da história 
na concessão de dados públicos pela Lei 

de Acesso à Informação (LAI). Levantamento feito pela coluna Painel, do 
jornal Folha de S. Paulo, mostra que, entre janeiro e junho, órgãos federais 
decidiram abrir as informações em apenas pouco mais da metade das 
86.656 solicitações recebidas (54%). Em 2019, no mesmo intervalo, as 
aprovações corresponderam a 68%. A lei entrou em vigor em 2012. Desde 
então, o índice de acessos concedidos nunca tinha ficado abaixo de 65%.

O número de acessos negados seguiu estável, com 5.578 recusas 
(6,5%). Boa parte da diferença de respostas positivas deve-se ao 
direcionamento crescente de pedidos para o e-Ouv, canal de ouvidorias 
do Executivo. A plataforma, criada com a Lei de Proteção e Defesa do 
Usuário, em 2018, é destinada para “denúncias, solicitações, sugestões, 
reclamações e elogios.”

Diferentemente dos dois últimos anos, nos quais “governo e política – 
administração pública” tinha sido o assunto mais procurado, o coronavírus 
foi o tema de maior interesse em 2020 até agora, com 10.816 solicitações, 
o que representa 12,63% do total. As questões relativas à administração 
pública aparecem na sequência, com 10.351 pedidos (12,08%).

EDITORIAL
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ACESSO À INFORMAÇÃO

PREVIDÊNCIA RIMA 
COM URGÊNCIA

RÁPIDAS
>> Hoje, 27 de julho, é Dia do 

Motociclista, Dia de São Pantaleão 
de Nicomédia, Dia do Pediatra, 
Dia Nacional da Prevenção de 
Acidentes do Trabalho e Dia 
Mundial de Conscientização e 
Combate ao Câncer de Cabeça e 
Pescoço.

>> Nesta data, em 1940 – há 80 
anos – o personagem Pernalonga 

(PDT) entrevista o secretário de 
Meio Ambiente e Urbanismo de 
Natal, Thiago Mesquita, para 
falar sobre o novo Plano Diretor 
de Natal. Será hoje, às 18h30, no 
Instagram do parlamntar. 

>> A UFRN organiza o 
programa Novos Caminhos. A 
inscrição para o curso termina hoje 
e pode ser feita pela internet.

aparecia na televisão pela primeira vez.
>> A Unimed Natal continua 

com atividades físicas no seu IGTV. 
São três treinamentos diários e com 
divulgação nos seguintes horários: 
7h, 15h e 18h.

>> A unidade móvel para 
exames gratuitos de mamografia 
está estacionada na Unidade 

Básica Dr. Vulpiano Cavalcante, em 
Emaús, localizada em Parnamirim, 
até sexta (31), das 7h30 até 15h.

>> O Departamento de 
Psicologia promove mesa-redonda 
sobre “Educação remota em 
tempos de pandemia”. Será nesta 
segunda-feira, às 14h, no Instagram.

>> O vereador Felipe Alves 

Notas&Informes
INVERSÃO

Antes da pandemia, o preço 
de eletrodomésticos e eletrônicos 
vinha em uma tendência de 
queda, diante da apatia do 
mercado consumidor com o 
ritmo fraco da recuperação 
econômica. No entanto, após 
o choque provocado pelo novo 
coronavírus, o preço desses 
itens começou a subir. Segundo 
os economistas, a variação 
decorre da desvalorização do 
real. Com o dólar acima dos R$ 
5, os custos de importação de 
peças das fabricantes subiram, o 
que acabou sendo repassado ao 
consumidor.

TÊXTIL
Os desenvolvimentos de 

novos artigos e formas de vendas 
surgem como alternativa para 
superar um período difícil no 
setor dos vestuários. De acordo 
com dados do IBGE, a fabricação 
de produtos têxteis caiu 51,1% 
em abril e mais 46,5% em maio, 
as piores perdas da história 
do setor. Já o comércio nos 
segmentos de tecidos, vestuário 
e calçados registrou, de março 
para abril, uma queda 60,6%.

CARTA DOS BISPOS I
Uma carta com duras críticas 

ao governo de Jair Bolsonaro 
foi assinada por 152 bispos, 
arcebispos e bispos eméritos 
do Brasil. Ela deveria ter sido 
publicada na quarta (22), mas foi 
suspensa para ser analisada pelo 
conselho permanente da CNBB 
(Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil).

 CARTA DOS BISPOS II
Há um temor entre 

signatários do documento de 
que o setor conservador do órgão 
impeça a divulgação. O texto, 
chamado de “Carta ao Povo 
de Deus”, a� rma que o Brasil 
atravessa um dos momentos 
mais difíceis de sua história, 
vivendo uma “tempestade 
perfeita”.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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DESVIRTUAMENTO I
O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas 

da União, Lucas Furtado Rocha, e deputados da oposição criticaram a decisão 
do presidente Jair Bolsonaro e do advogado-geral da União, José Levi Mello do 
Amaral Júnior, de pedir, ao Supremo Tribunal Federal (STF), a suspensão do 
bloqueio de per� s de bolsonaristas nas redes sociais. Para eles, a atitude é um 
desvirtuamento do papel constitucional da AGU.

DESVIRTUAMENTO II
O bloqueio dos per� s foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, 

relator no STF do inquérito das fake news, que apura notícias falsas, ofensas e 
ameaças contra autoridades. A medida foi solicitada ainda em maio, quando 
apoiadores do governo foram alvo de buscas em operação da Polícia Federal, 
e cumprida na sexta-feira passada por Twitter e Facebook. A ação direta de 
inconstitucionalidade protocolada no sábado, e assinada por Bolsonaro, alega 
que o desbloqueio das contas é necessário para “assegurar a observância aos 
direitos fundamentais das liberdades de manifestação do pensamento, de 
expressão, de exercício do trabalho e do mandato parlamentar”.

Qual seria o sentido de fazermos 
eventos comemorativos ao final deste 
ano? Comemorar o quê? Cem mil 
mortos?”“JOÃO GABBARDO REIS,

INTEGRANTE DO COMITÊ DE CONTINGÊNCIA DA 
COVID-19 EM SÃO PAULO

DESPESA I
A Secretaria de Macroavaliação 

Governamental (Semag) do 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
apresentou uma representação 
argumentando que as ajudas 
emergenciais de R$ 76 bilhões 
do governo federal a estados e 
municípios durante a pandemia de 
Covid-19 devem ser contabilizadas 
como despesas da União, e não 
como transferências aos entes.

DESPESA II
Com isso, esses gastos não 

poderiam ser deduzidos do cálculo 
da Receita Corrente Líquida (RCL) 
do Governo Central em 2020 e 
deveriam ser � scalizados por 
órgãos federais, como o próprio 
TCU. Nesses R$ 76 bi, incluem-se os 
R$ 60 bilhões para cobrir perdas de 
arrecadação com impostos e R$ 16 
bilhões para cobrir perdas com FPE 
e FPM.

DESPESA III
Após a representação da 

área técnica, o ministro do TCU, 
Bruno Dantas, determinou que 
o Ministério da Economia, a 
Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), da Advocacia-
Geral da União (AGU) e da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) se manifestem sobre o tema 
em até 15 dias.

NORONHA COM COVID
O presidente do Superior 

Tribunal de Justiça, ministro João 
Otávio de Noronha (63), testou 
positivo para o novo coronavírus, 
informou a assessoria da Corte. 
Assintomático, o magistrado 
continuará atuando de casa no 
plantão do Judiciário, que se 
encerra na próxima sexta-feira (31).

DESMATAMENTO
Em manifestação conjunta, 

mais de 600 servidores do Ibama 
alertam para um aumento de 28% 
no desmatamento consolidado na 
Amazônia entre agosto de 2019 e 
julho de 2020, em comparação com 
o mesmo período em 2018-2019.
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MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

O ministro das Comunicações, o 
potiguar Fábio Faria, disse que 
a versão mais recente do presi-

dente Jair Bolsonaro, que vem evitan-
do polêmicas nas últimas semanas, 
sobretudo com outros poderes, terá 
“vida longa”. “O governo precisa de paz 
para governar, e as pessoas também 
querem paz. Vamos deixar as guerras 
de lado”, afirmou, em entrevista ao jor-
nal O Globo.

Segundo Fábio, as pessoas elege-
ram a pauta conservadora liberal ao 
optar por Bolsonaro nas eleições de 
2018. “Ele não pode ser atacado por 
isso. Mas também não podem atacar 
quem é contra essa pauta no Congres-
so, porque os parlamentares também 
foram eleitos”, sustenta.

O ministro acredita que a conduta 
de Bolsonaro não pode voltar ao que 

era. “Ninguém aguenta briga todos os 
dias. É ruim para a imprensa, para os 
Poderes e é pior para o governo”, afirma.

Segundo Fábio, o “cercadinho” do 
Palácio do Alvorada, onde jornalistas 
esperam diariamente por declarações 
do presidente, é “ruim para o País”.

Na entrevista, o ministro disse 
que Bolsonaro “blindou a Esplanada” 
onde, segundo ele, não há indicação 
de partido. “Agora, temos em torno de 
40 mil cargos, você não tem como in-
dicar essa quantidade de gente. Não é 
troca-troca. Você cria critérios e acaba 
colocando nomes técnicos.”

O ministro classificou o filho mais 
próximo de Bolsonaro, Carlos, como 
“grande ativo do pai” e negou a exis-
tência do “gabinete do ódio”. Para o 
ministro, adversários querem abater 
Carlos porque “ele elegeu Bolsonaro”.

O presidente Jair Bolsonaro ba-
teu o recorde de liberações 
de rádios comunitárias nesta 

década. Entre março e abril, ele en-
viou ao Congresso autorizações para 
o funcionamento de 440 estações co-
munitárias nos rincões e periferias do 
País, parte delas renovação de emis-
soras que já estão no ar. A quantidade 
supera as 302 outorgas do governo 
Dilma Rousseff, em 2013. Muitos dos 
canais liberados pelo atual governo 
têm indícios de atividades políticas.

Levantamento do jornal O Estado 
de S. Paulo identificou entre os repre-
sentantes formais dessas rádios pes-
soas que são ou foram filiadas a parti-
dos e já concorreram ou se elegeram 
para cargos de vereador e prefeito por 
legendas do Centrão, como Republi-
canos, Progressistas, PSD e PL. Há 
também dirigentes dessas rádios em 

siglas menores, entre as quais o PSC, 
o Pros e o Patriota.

Atualmente, há 4,6 mil rádios 
comunitárias em operação legal. O 
“boom” mais recente ocorreu no go-
verno de Luiz Inácio Lula da Silva. O 
ex-presidente mantém o recorde de 
outorgas, com 630 liberações em 2009 
– a Câmara faz esses registros há 16 
anos. Na campanha de 2018, a equipe 
de Bolsonaro avaliava que as rádios 
comunitárias eram “focos petistas” e 
serviam para divulgar ações de vere-
adores, prefeitos e deputados ligados 
ao partido.

Agora, a visão do Planalto mudou. 
Representantes do setor disseram à 
reportagem que o governo ainda não 
teve tempo de formar uma rede de 
emissoras simpatizantes, mas já usa 
a liberação de outorgas como moeda 
de troca no Congresso.

“Ninguém aguenta brigas todos os 
dias”, diz Fábio sobre novo Bolsonaro

Governo libera recorde de 
rádios desde Lula em 2009

MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES COMUNITÁRIAS

Ministro das Comunicações, Fábio Faria

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, foi às 
praia de Natal neste domingo 

(26) para acompanhar a Operação 
Pacto pela Vida. Acompanhada de po-
liciais e bombeiros militares, ela esteve 
nas praias de Ponta Negra, Miami, Ar-
tistas, Meio e Redinha para fiscalizar o 
cumprimento das medidas restritivas 
decretadas para conter o avanço do 
novo coronavírus.

Durante a semana, o Governo do 
Estado e a Prefeitura do Natal anun-
ciaram que iriam intensificar a fisca-
lização nas praias. O objetivo é evitar 
aglomerações na orla, como a que 
aconteceu em Ponta Negra no dia 19, 
quando pessoas ignoraram as reco-
mendações das autoridades e lotaram 
o calçadão. Muitas estavam sem más-
caras de proteção.

“É essencial que a população não 
faça aglomerações, mantenha o dis-
tanciamento social e use máscaras. So-
mente assim vamos seguir reduzindo 
os números dessa pandemia. É a forma 
de a sociedade colaborar com as ações 
que o governo vem fazendo para com-
bater o vírus”, disse Fátima.

Neste fim de semana, o movimento 
foi considerado tranquilo nas praias de 
Natal, mas ainda foi possível obser-
var pessoas circulando sem máscara 
na orla. A polícia, que chegou a usar 
quadriciclos para fiscalizar a orla, não 
divulgou se realizou autuações.

No fim da tarde, Fátima visitou o 

Centro Integrado de Operações em 
Segurança Pública (Ciosp) e acompa-
nhou o funcionamento do videomoni-
toramento realizado no local. A cober-
tura do sistema está sendo ampliada 
com investimentos de R$ 6,9 milhões 
oriundos do Projeto Governo Cidadão, 
fruto de acordo de empréstimo firma-
do entre o Estado e o Banco Mundial.

O sistema conta atualmente com 64 
câmeras em funcionamento. Ao fim da 
ampliação, estarão instalados 184 equipa-

mentos no trajeto entre a praia de Ponta 
Negra, passando pela Via Costeira e Praia 
dos Artistas, até a Praia da Redinha.

A medida acontece após o rece-
bimento de 8,6 mil denúncias de des-
respeito aos decretos estaduais para 
prevenção do coronavírus.

Neste domingo, além de Natal, 
houve fiscalização em outras 22 ci-
dades da região litorânea. A ação foi 
executada em parceria com as prefei-
turas.

PIPA E SANTA CRUZ
Apesar da fiscalização, houve aglo-

meração no sábado (25) em Pipa, desti-
no turístico mais procurado do Litoral 
Sul potiguar. Imagens compartilhadas 
nas redes sociais mostram a Avenida 
Baía dos Golfinhos, local onde está a 
maioria dos bares e restaurantes da 
cidade, repleta de gente.

Nas imagens, é possível ver que uma 
boa parte das pessoas não usava más-
caras nem respeitava o distanciamento 

PEDRO AMORIM / GOVERNO DO RNJOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Com presença de Fátima, forças de 
segurança fiscalizam praias do RN
FISCALIZAÇÃO | Durante a semana, Governo do Estado e a Prefeitura do Natal anunciaram que iriam intensificar a fiscalização nas praias. Objetivo é evitar aglomerações na orla,
como a que aconteceu em Ponta Negra no dia 19, quando pessoas ignoraram as recomendações das autoridades e lotaram o calçadão. Muitas estavam sem máscaras de proteção

Maioria das pessoas usava máscara neste domingo, ao circular por orla da cidade de Natal

social, medidas que minimizam o risco 
de contágio pelo novo coronavírus.

Desde o dia 8 de julho, Pipa está 
reaberta para o público. Entretanto, as 
normas estabelecidas pela Prefeitura 
de Tibau do Sul proíbem aglomerações 
e exigem medidas preventivas, como a 
utilização de máscaras.

Já em Santa Cruz, no Trairi, 63 pes-
soas foram conduzidas neste domingo 
(26) para a delegacia devido a aglome-
ração em uma festa.

Fátima Bezerra e bombeiros durante ação de fiscalização neste domingo (26) em orla de Natal
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GOVERNO DEFINE VOLTA 
DO MINISTÉRIO DE SEGURANÇA

“GUINADA AO CENTRO”
DEU 15 ANOS DE PODER AO PT

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ALÔ, CORREGEDORIAS
As corregedorias do CNJ e do 

TJ-SP demoram a avaliar as seguidas 
decisões de soltura de bandidos de 
altíssima periculosidade a pretexto 
da Covid-19, em São Paulo. Mais de 
4,5 mil bandidos estão nas ruas. 

REPULSA AO EX-MINISTRO
Representantes da indústria 

farmacêutica do polo de 
Anápolis (GO) alegam terem sido 
prejudicados e desenvolveram 
verdadeira repulsa pelo então 
ministro José Serra, que, segundo 
os empresários, atuava na época 
em benefício das indústrias de São 
Paulo, como a Medley.

SONDAGEM ELEITORAL
Parlamentares paulistas da 

Câmara juram que o governador 
João Doria mandou sondar Celso 
Russomano (Republicanos) para vice 
de Bruno Covas, em novembro. O 
prefeito está à frente, nas pesquisas.

CALABOCA EFICAZ
O PT mantém silêncio 

constrangedor sobre os escândalos 
de corrupção na prefeitura do 
Recife, “visitada” cinco vezes (e não 
três, como publicamos) pela Polícia 

Federal. Os cargos ocupados por 
indicação do senador Humberto 
Costa têm força de “calaboca”.

TRAQUEOTOMIA NA PISTA
Marcus Vinicius Furtado 

Coelho tem recebido apelos para 
disputar outra vez a presidência na 
OAB nacional, a � m de recuperar a 
entidade de duas gestões, inclusive a 
atual, abaixo de qualquer crítica.

CHEGANDO AOS FINALMENTES
O prefeito Marcelo Angênica fez 

lembrar Odorico Paraguaçu, de “O 
Bem Amado”, genial criação de Dias 
Gomes, ao a� rmar que o cemitério 
de Itamaraju (BA) � cou tão bonito 
que “dá até vontade de morrer”.

IDEIA RARA
Coronel Chrisóstomo (PSL-RO) 

quer lei para a PF investigar os 
crimes contra a vida de candidatos a 
cargos eletivos, caso raro de projeto 
para reduzir burocracia. Hoje a 
decisão passa pelo Ministério da 
Justiça.

PERGUNTA NA BALIZA
Quem bater em carro o� cial do 

STF vai ter a CNH bloqueada por 
ordem judicial?

O presidente Jair Bolsonaro, aliado ao centrão, está sendo bene� ciado 
pela coalização de centro que, celebrada por Lula et caterva garantiu mais de 
15 anos de poder ao PT. Quando o petista tomou posse, em 2003, além do PL 
do vice José Alencar, a coalizão petista contava apenas com os puxadinhos 
de sempre (PCdoB, PDT, PSB), além do PTB. A partir do mensalão, com 
a reeleição ameaçada, Lula e PT se aproximaram do “centrão” da época, 
incluindo PMDB e PPB, atual PP.

LULISMO $/A 
Segunda maior bancada 

da Câmara e a maior bancada 
do Senado, o hoje MDB foi 
fundamental para garantir 
maioria plena ao governo.

Do centro ao poder
O papel do PMDB foi tão 

essencial para o PT, que em 

2010 indicou Michel Temer vice 
de Dilma e a substituiu após o 
impeachment.

CENTRÃO SÓ CRESCEU
O PPB chegou a ter 49 

deputados na bancada da Câmara 
em 2003. Atualmente o PP tem 39, 
mas comanda um bloco de 221 
deputados.

Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o deputado 
Capitão Augusto (PL-SP) marcou reunião na próxima quinta-feira (30) com 
o ministro André Mendonça (Justiça) para tratar da recriação do Ministério 

de Segurança Pública. Interlocutor frequente do presidente da República, o 
deputado garante que está mantida a ideia e que a recriação aguarda apenas 
que Jair Bolsonaro se livre do coronavírus. Capitão Augusto reiterou sua aposta 
na escolha do ex-deputado e coronel da reserva da PM Alberto Fraga (DF) para o 
novo ministério. Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal devem 
permanecer vinculadas ao Ministério da Justiça. Para ele, o novo ministério 
terá muito a fazer, coordenando as polícias militares e civis, guardas municipais 
e bombeiros em todo o País. Capitão Augusto vai disputar a presidência da 
Câmara, segundo ele, para priorizar projetos ligadas à área de segurança 
pública.

PANDEMIA | Total de infectados pelo novo coronavírus no País, que causa a Covid-19, chegou a 2.419.091.
Já em relação às mortes, o total subiu para 87.004. No RN, número de casos se aproxima dos 50 mil

Apesar de ter enviado ao Con-
gresso Nacional uma propos-
ta para uni� car apenas os 

tributos federais sobre o consumo 
– PIS e Co� ns, que se fundiriam na 
Contribuição Social sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS) –, o gover-
no segue em conversações com os 
estados para criar um imposto nacio-
nal, que inclua os tributos estaduais 
e municipais.

A criação desse imposto de valor 
agregado que reúna os três níveis de 
governo é a linha-mestra das propos-
tas que já são discutidas no Congres-
so. Analistas apontam, porém, que o 
tributo brasileiro sobre o consumo 
pode ser um dos maiores do mundo.

Desde março, foram realizadas 
cinco reuniões entre a equipe do Mi-
nistério da Economia e os represen-
tantes dos estados.

A última ocorreu na semana pas-
sada, mas, segundo ambas as partes, 
ainda há pontos pendentes. Sem 
“aparar as arestas”, mesmo a aprova-
ção dessa primeira etapa da reforma 
tributária pode enfrentar problemas.

“Há interesse de ambos os lados 
na construção de um entendimento 
que possa viabilizar um IVA nacio-
nal. Possível, é. Alcançar esse objeti-

vo dependerá da disposição de todos 
em buscar o entendimento”, a� rma 
o secretário da Receita Federal, José 
Barroso Tostes Neto.

De acordo com o presidente do 
Comitê Nacional de Secretários de 
Fazenda dos Estados e do Distrito 
Federal (Comsefaz), Rafael Fonteles, 
o governo federal tem se mostrado 
aberto a aceitar um IVA nacional, 
que também inclua a arrecadação de 
estados e municípios em ICMS e ISS.

“Houve avanços, mas quem vai 
arbitrar tudo isso é o Congresso Na-
cional. Estamos tentando facilitar 
a vida do Congresso. Já são cinco 
reuniões com a participação não só 
dos secretários, mas de várias pes-
soas da Receita, da PGFN [Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional], 
Secretaria Especial de Fazenda. 
Uma coisa é fato, está havendo in-
tenso diálogo sobre reforma tribu-
tária”, disse ele.

O Ministério da Saúde con� r-
mou neste domingo 24.578 
novos casos de Covid-19 e 555 

mortes. Com isso, o total de infecta-
dos pelo coronavírus no País chegou 
a 2.419.091. Já em relação às mortes, o 
total subiu para 87.004..

Das 555 vítimas con� rmadas em 
24 horas, 127 foram noti� cadas nos 
últimos 3 dias. As mortes registradas 
em 24 horas não necessariamente 
ocorreram no último dia.

O Brasil é o 2º país do mundo 
com mais mortes e mais casos de 
Covid-19. Apenas os Estados Unidos, 
com 4,3 milhões de infectados e 149,7 
mil mortes, têm números maiores.

O Ministério da Saúde estima 
que 1,6 milhão de pessoas que con-
traíram a doença já se recuperaram. 
Outras 697,8 mil estão em acompa-
nhamento.

No Rio Grande do Norte, foram 
con� rmados de sábado para domin-
go 173 novos casos da doença e 6 óbi-
tos. Com isso, o Estado tem agora, no 
total, 47.099 casos con� rmados, com 
1.678 óbitos.

Os registros con� rmados neste 
domingo no RN � caram abaixo da 
média dos últimos dias. Segundo a 

Secretaria Estadual de Saúde Pública 
(Sesap), isso aconteceu porque houve 
um problema no sistema de noti� ca-
ção do Ministério da Saúde. A falha 
impossibilitou o acréscimo de casos 
e óbitos dos dias 24 e 25 de julho.

Portanto, o dado deste domingo 
não signi� ca, necessariamente, uma 
queda brusca nos registros. Noti� ca-
ções relativas a esses dias devem ser 
adicionadas ao longo desta semana.

No Rio Grande do Norte, foram confirmadas neste domingo 6 novas mortes por coronavírus

Secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, fala sobre negociações da reforma

Brasil confirma 24,5 mil casos e
555 novas mortes por coronavírus

Governo e estados avançam 
em negociação para IVA nacional

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

NEY DOUGLAS / AGORA RN

TRIBUTAÇÃO

173
foi o número de novos casos 
da doença confirmados neste 

domingo no RN, segundo 
Ministério da Saúde
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O professor universitário 
Fernando Amaral tem 23 
anos de experiência em 

finanças corporativas, com pas-
sagem em empresas como Coats 
Correntes, Souza Cruz e Oi. Pro-
fessor de finanças, também é con-
sultor de soluções em gestão fiscal 
para estados e municípios.

No fim de 2017, foi ele que 
alertou em primeira mão que 
um colapso nas contas públicas 
estaduais deveria ocorrer em no 
máximo 6 meses, que salários dei-
xariam de ser pagos, fornecedores 
essenciais não conseguiriam rece-
ber e que o saldo de restos a pagar 
iria sofrer expressivos acréscimos. 
Ainda no início de 2018, o Estado 
entrou em colapso financeiro e 
até hoje ainda tem servidores 
com salários a receber.

O professor agora emite seu 
alerta para as consequências da 
pandemia do novo coronavírus, 
que gera a Covid-19. No fim de 
março, ele construiu um modelo 
para contrapor dados apresenta-
dos pela Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio Grande do Norte, 
que na época projetava 15 mil óbi-
tos pelo coronavírus até maio.

O modelo de Fernando Ama-
ral estimou 60 óbitos para o 
mesmo período. Em 1º de maio, 
segundo a própria Secretaria de 
Saúde, o Estado tinha 56 mortes. 
Para cravar a projeção, o profes-
sor considerou o comportamen-
to de transmissão baseado nos 
índices de distanciamento social 
aplicados no Brasil, dados demo-
gráficos da população e densida-
de populacional. Ele comparou 
esses dados com informações 
como temperatura do ambiente 
e índices de tabagismo e diabetes 
da população, além da disponibi-
lidade de leitos críticos. Ele pes-
quisou todos os óbitos que ocor-
reram em 210 países em 2020 até 
2 de junho.

Para o RN, ele simulou dois 
cenários: um mais provável, com 
o percentual de isolamento social 
alcançado a partir de medidas do 
governo estadual, e um mais pes-
simista, com o vírus atingindo um 
comportamento mais agressivo 

PARTIDO NOVO ESCOLHE FERNANDO 
AMARAL COMO PRÉ-CANDIDATO A 
VICE-PREFEITO DE NATAL EM 2020

no Inverno e os reflexos do colap-
so do sistema de saúde pública, 
quando pessoas morrem sem 
atendimento.

Segundo Amaral, no cenário 
provável, o RN registraria 663 
óbitos até o final de julho de 20, 
tendo o pico em 7 de junho, com 
o registro de 25 óbitos. No cenário 
pessimista, haveria 1.662 óbitos 
no mesmo período, com o pico 
em 17 de junho, com o registro de 
59 óbitos em 24 horas.

Na opinião do professor, o 
cenário pessimista foi constru-
ído graças ao que ele classifica 
como negligência do Governo 
do Estado e da Prefeitura do 
Natal na abertura de leitos para 
atendimento de pacientes com 
Covid-19. O resultado foi a falta 
de assistência a alguns grupos de 
pacientes. Estimativa do Ministé-
rio Público Estadual aponta que, 
até agora, cerca de 200 pessoas 
morreram à espera de um leito de 
UTI no RN.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Fernando Amaral analisa o atual 
momento da pandemia do novo 
coronavírus e comenta também 
sobre política partidária. Nesta 
semana, ele foi anunciado como 
pré-candidato a vice-prefeito de 
Natal pelo Novo, na chapa do ad-
vogado e empresário Fernando 
Pinto.

Confira:

“

FERNANDO AMARAL
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

CEDIDA

Em quantas matérias 
o RN foi pauta no 
noticiário nacional 
com pacientes 
jogados em macas, 
em ambulâncias, 
em cadeiras, sem 
atendimento e 
morrendo? Esse 
cenário de óbitos por 
desassistência foi único 
no País. E ninguém se 
pronuncia?”

AGORA RN – O senhor sempre 
disse ter uma certa aversão à polí-
tica. O que mudou?

FERNANDO AMARAL – Real-
mente, sempre tive muita aversão, 
pela forma como a política é feita no 
País e aqui no RN também. Política 
usada como projeto pessoal de enri-
quecimento e de poder. Isso se refor-
çou em 2013, quando vi morrer diante 
de meus olhos um projeto que lutei 
muito para concretizar: a ZPE do Ser-
tão, em Assu, por questões políticas. 
As famílias e oligarquias não que-
rem desenvolver o RN e Natal. Povo 
emancipado não vota sendo iludido 
de quatro em quatro anos. Mas en-
tão conheci o Novo e como o partido 
pensa. Seus filiados estão exercendo 
mandatos pelo País com lisura, ética 
e economias gigantescas a partir do 
corte de despesas. Decidi me filiar 
em 2018 pois acredito nesses valores 
e que é o cidadão comum que muda 
a história de uma cidade, de um pa-
ís. Nunca pensei em me candidatar. 
Sempre pensei em apoiar os filiados. 
Mas, com a pandemia da Covid, o 
atropelo das gestões da Prefeitura 
do Natal e do Governo do Estado e a 
forma como amigos próximos morre-
ram, eu vi que precisava fazer alguma 
coisa. Deixar nas mãos desses que 
estão aí só vai piorar. Decidi colocar 
meu nome como vice para recuperar 
Natal.

AGORA RN – Além das mortes, 

qual é o aspecto mais negativo da 
pandemia do novo coronavírus 
no Rio Grande do Norte?

FA – Ficou mais evidente a 
baixa qualidade de nossos gesto-
res públicos. Quando o secretário 
de Saúde do Governo do Estado 
falou em 15 mil mortes até 15 de 
maio de 2020, me revoltei. Qual o 
objetivo dele em dizer uma decla-
ração descabida dessa? Depois 
veio o absurdo da manutenção 
da participação do Estado no 
malfeitor “Consórcio Nordeste”, 
um conglomerado obscuro dos 
governos estaduais do Nordeste. 
As compras feitas por esse con-
sórcio foram malsucedidas. Já 
perdemos R$ 5 milhões e o Con-
sórcio Nordeste pagou outros R$ 
12 milhões em comissões por res-
piradores que nunca foram nem 
vão ser entregues. O Tribunal de 
Contas do Estado já pediu expli-
cações.  A governadora fala da 
criação de leitos, mas está muito 
bem evidenciado que a maioria 
desses leitos era de clínica médi-
ca. Pacientes foram mobilizados 
para outras unidades ou libera-
dos e os leitos foram nomeados 
como leitos Covid. Em quantas 
matérias o RN foi pauta no no-
ticiário nacional com pacientes 
jogados em macas, em ambu-
lâncias, em cadeiras, sem atendi-
mento e morrendo? Esse cenário 
de óbitos por desassistência foi 

único no País. E ninguém se pro-
nuncia?

 AGORA RN – E em Natal?
FA – Com a pior situação 

entre os municípios do Estado 
quanto à ocupação de leitos an-
tes da pandemia, quando a Covid 
chegou, a situação não poderia fi-
car pior. É hospital de campanha 
com respiradores extraídos de 
outras unidades às pressas, falta 
de oxigênio, acusações de gestão 
temerária, falta de insumos, atro-
pelos nas atividades e óbitos por 
erros e falhas. Um pesadelo para 
o natalense. O nosso povo é bom 
e não merecia isso.

AGORA RN – Como o senhor 
analisa a gestão do prefeito Álva-
ro Dias, a quem o senhor deverá 
enfrentar nas urnas este ano?

FA – Natal é a capital com pior 
transparência das contas públi-
cas, segundo divulgação da Con-
troladoria Geral da União. Fechou 
2019 no positivo porque houve 
R$ 215 milhões de aumentou de 
patrimônio. Isso foi feito para se 
contrapor aos lançamentos de 
despesas, que reduziram o patri-
mônio. Sem esse lançamento tão 
expressivo, a prefeitura teria fe-
chado no negativo. Na educação, 
somos uma vergonha até dentro 
do Rio Grande do Norte. Na eco-
nomia, somos um cemitério de 
sonhos. Nas principais avenidas 
da cidade, como Moema Tinoco, 
Prudente de Morais e Salgado Fi-
lho, o que mais se vê são placas de 
“vende-se” e “aluga-se” nas facha-
das de prédios comerciais. Nossa 
orla urbana está destruída, infes-
tada por roedores e com registros 
de violência. Consequentemente, 
nossa vocação turística agoniza. 
Perdemos no ano passado 60% 
do fluxo de turistas estrangeiros. 
Ainda tem turista vindo para a 
cidade porque nosso empreen-
dedor do turismo consegue fazer 
milagre e continuar aberto. Pelo 
poder público, aqui era para ser 
uma cidade fantasma.

 AGORA – O que esperar de 
uma eventual prefeitura coman-
dada pelo Partido Novo?

FA – Ética, trabalho duro, zelo 
pelo dinheiro do povo, redução 
de despesas, modernidade e ser-
viços públicos de qualidade na 
saúde, na educação e na seguran-
ça. O natalense precisa voltar a se 
orgulhar da sua cidade. Natal foi 
saqueada e destruída.

Fernando Amaral (em pé), pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Fernando Pinto (Novo)

ENTREVISTA | Professor universitário Fernando Amaral, 
escolhido como vice na chapa do advogado e 
empresário Fernando Pinto, fala sobre projetos do 
partido para as eleições deste ano e comenta gestão 
pública na pandemia do novo coronavírus
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ANDERSON BARBOSA

“A cada minuto que passa eu 
sinto ele mais longe de mim, 
mas tenho certeza que ele 

está vivo”. As palavras que misturam 
angústia e esperança são da dona de 
casa Adriana Dantas. Ela é mãe de 
Arlley Diego Dantas, um motorista 
de aplicativos de 24 anos que virou 
notícia após desaparecer misteriosa-
mente.

A última vez que Arlley foi visto 
foi na manhã do dia 18, quando saiu 
de casa, no bairro Guarapes, na Zona 
Oeste de Natal, para trabalhar. Ape-
nas o carro que ele usava, um HB20 
alugado, foi encontrado. Foi achado 
em chamas, na Praia da Redinha, do 
outro lado da cidade. E nada mais.

“Mas eu ainda tenho fé em Deus 
que meu � lho vai aparecer, que al-
guém vai achar ele. Não existe motivo 
para ele desaparecer assim. Meu � lho 
não fuma, não bebe, não vive de festas.  
A vida dele é só trabalhar. Até onde eu 
sei, Arlley não tinha dívidas, não tinha 
confusão com ninguém. Só posso 
acreditar que ele foi vítima de algum 
assalto, e que ele vai conseguir voltar 
pra casa”, disse Adriana, em entrevista 
ao Agora RN.

Para cobrar respostas da Polícia 
Civil, responsável pela investigação, 
familiares e amigos de Arlley realiza-
ram um protesto na manhã deste do-
mingo (26) na Ponte Newton Navarro, 
que liga as zonas Leste e Norte de 
Natal. O grupo levou cartazes com a 
pergunta: “Cadê Arlley Diego?”. Parte 
do acesso à ponte foi fechada durante 
a manifestação.

“Precisamos chamar a atenção, e 
cobrar que a polícia nos ajude a en-
contrar meu � lho”, disse Adriana.

Arlley Diego é solteiro, não tem 
namorada e não tem � lhos. Filho úni-
co, o rapaz mora apenas com Adriana, 
que é mãe solteira e não tem emprego 
no momento.

DESAPARECIMENTO
Arlley Diego, como é mais conhe-

cido, saiu de casa pela manhã. A mãe 
guarda no celular a última imagem 
que tem do � lho, capturada por uma 
câmera de vigilância. Depois disso, ela 
ainda falou com ele, pelo celular. “Li-
guei à tarde, para que ele se lembrasse 
de me pegar no Alecrim. Eu estava 
com amigas quando nos falamos. Ele 
disse que eu deveria ligar mais tarde, 
quando nós já estivéssemos prontas 
para ir”, recorda a mãe.

Ainda de acordo com Adriana, 
quando ela e a amiga já estavam pron-
tas, ela mandou uma mensagem. “Ele 
sempre via as mensagens, mas essa ele 
não visualizou. Então comecei a man-
dar novas mensagens e voltei a ligar. 
Ele não visualizava as mensagens, e 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Motorista de aplicativo some, e família 
cobra resposta: “Cadê Arlley Diego?”
INVESTIGAÇÃO | Jovem foi visto pela última vez no dia 18 de julho, ao sair de casa, no bairro Guarapes, na zona Oeste de Natal, para trabalhar. Desde então, apenas o carro (um HB20) foi 
localizado na Praia da Redinha, do outro lado da cidade. Mãe relata desespero para encontrar o filho: “Meu filho não fuma, não bebe, não vive de festas. A vida dele é só trabalhar”, conta

Familiares e amigos fecharam parte do acesso à Ponte Newton Navarro para cobrar investigação sobre sumiço de jovem de 24 anos em Natal

POLÍCIA CIVIL CRIA 
NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO 
PARA CASOS DE 
DESAPARECIMENTOS

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Norte instituiu recentemente, 
mais precisamente dois dias antes 
do sumiço de Arlley Diego, um de-
partamento exclusivo para casos 
de desaparecimento. Trata-se do 
Núcleo de Investigação Sobre Pes-
soas Desaparecidas (NIPD), ligado 
à Divisão de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP).

Na última terça-feira (21), po-
liciais do NIPD realizaram diligên-
cias em busca de pistas do jovem 
desaparecido, mas o resultado do 
trabalho não foi divulgado.

A atribuição do núcleo é reali-
zar procedimentos policiais com 
o objetivo de investigar, na Grande 
Natal, o desaparecimento de pes-
soas, executar ou difundir pedidos 
de localização de pessoas desapa-
recidas.

O NIPD também é o respon-
sável por acompanhar, orientar, 
integrar, monitorar, supervisionar, 
dar apoio e aperfeiçoar todas as 
investigações decorrentes de pes-
soas desaparecidas, respeitada a 
atuação da autoridade que preside 
a respectiva investigação.

São atribuições do núcleo a 
promoção – sob orientação pré-
via da Secretaria Executiva e de 
Comunicação Social da Polícia 
Civil (Secoms) – o fornecimento e 
a divulgação de informações con-
cernentes à localização de pessoas 
desaparecidas.

Os inquéritos policiais já instau-
rados e conduzidos pela Delegacia 
Especializada de Capturas (Decap), 
que antes fazia as funções, foram 
todos encaminhados para o NIPD.

Segundo a delegada-geral, Ana 
Cláudia Saraiva, o NIPD vem para 
reforçar os princípios fundamen-
tais assegurados na Constituição 
Federal, em especial a dignidade da 
pessoa humana, no que se refere ao 
direito da localização de pessoas 
desaparecidas.

“Após estudos, chegamos à 
conclusão que as atividades inves-
tigativas para localização dos de-
saparecidos são mais atinentes às 
atribuições das unidades policiais 
vinculadas à DHPP. Por isso, são 
grandes as expectativas que, dian-
te desta mudança, seja possível 
uma melhor estrutura e condições 
de trabalho para todos os nossos 
policiais civis e um retorno ainda 
mais satisfatório à sociedade”, des-
tacou.

72
casos comunicados

27 
não encontrados

45 
encontrados

as ligações que eu fazia só chamavam, 
mas não eram atendidas. Naquele 
momento, eu senti que havia algo er-
rado, que alguém tinha pegado meu 
� lho”, acrescentou.

Depois disso, a mãe de Arlley disse 

que procurou o dono do carro que o 
� lho dela usava para trabalhar. O ve-
ículo era alugado. “O dono trabalha 
com isso, com aluguel de carros, e tem 
rastreador. Então nós fomos em busca 
do carro. O rastreador mostrava que 

o HB20 estava na Praia da Redinha. 
Quando chegamos lá, de noite, o carro 
estava pegando fogo. Meu � lho não 
estava nele. E desde então não temos 
nenhuma notícia do Arlley”, a� rmou 
Adriana.

DESAPARECIMENTOS EM NÚMEROS

2019

35 
casos comunicados em janeiro e fevereiro 
(23 encontrados  e 12 não encontrados)

21 
desaparecidos em março 
(18 encontrados e 3 não encontrados)

9 
desaparecidos em abril 
(5 encontrados e 4 não encontrados)

11 
desaparecidos em maio 
(11 não encontrados)

Fonte: Polícia Civil RN

2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 015/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1012/2020, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-
71, CONTRATADA: C A DE FARIAS, inscrita no CNPJ nº 14.115.425/0001-50. OBJETO: 
Fornecimento de Gêneros Alimentícios para montagem de cestas básicas para atender as 
famílias assistidas pelos programas sociais (CRAS, CREAS, PBF, SCFV e PCF), bem como, a 
população que se encontra em situação de vulnerabilidade temporária, em virtude da 
Pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), no Município de Afonso Bezerra/RN. Dotação 
Orçamentária: As despesas decorrentes da prestação de serviços de que trata o objeto deste 
Contrato serão custeadas com recursos financeiros previstos no Orçamento Geral do Município no 
E x e r c í c i o  d e  2 0 2 0 ,  a t r a v é s  d a  s e g u i n t e  D o t a ç õ e s  O r ç a m e n t á r i a s : 
04.001.08.244.0009.2.123.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor 
global estimado R$ 209.135,00 (Duzentos e nove mil, cento e trinta e cinco reais). Assinaturas em 
24/07/2020, Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Pela Contratada: Claudelice Apolônia de Farias, CPF: Nº 039.484.504-80.

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

SETOR DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Pregoeira 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, Processo Licitatório Nº. 040/2020, com 
o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO 
DE MÃO DE OBRA. A sessão pública dar-se-á no dia 06/08/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: 
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, 24/07/2020. 

Ilana Chiarelli de A. Albuquerque. 
Pregoeira/PMM

PUBLICAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

Ricardo R J Ribeiro CPF: 051.286.324-58 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA  a Licença Simplificada – LS, para atividade de  extração mineral (AREIA), 
numa área de 40,00 hectares com volume de extração de 1.500 m³/mês, localizado ao leito do Rio Pataxó, Zona 
Rural do Município de Fernando Pedroza/RN 

Ricardo R J Ribeiro 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DA OPERAÇÃO (LRO):

A REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (SAL 07 MARES), CNPJ: 12.645.672/0001-33, 
torna público que está recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação – LRO com prazo de validade até 16/07/2022 para a 
moagem de sal marinho, localizada na Rodovia RN – 012 – Km 04, S/N – Zona Rural. CEP: 59675-000 no município 
de Grossos-RN.

Elviro do Carmo Rebouças Neto
Diretor

SAÚDE |  Secretário estadual de Saúde revela que a gestão estadual pretende, após a pandemia, manter os leitos em unidades hospitalares onde o serviço funcionava antes do 
coronavírus. Também serão mantidos os leitos que estavam previstos no plano de implantação para este ano, que inclui  20 leitos no João Machado e 10 leitos no Hospital de Macaíba

PEDRO TRINDADE

A crise sanitária causada pelo 
novo coronavírus exigiu dos 
gestores públicos estratégias 

para melhorar a estrutura física dos 
serviços de saúde pública, especial-
mente em relação às unidades de 
tratamento intensivo (UTI’s), que são  
disputadas por pessoas que atingiam 
o estágio crítico da Covid-19. Para 
aumentar a oferta de atendimento 
de urgência, o Governo do Rio Gran-
de do Norte abriu 294 UTI’s em 2020 
com custo estimado em quase R$ 30 
milhões mensais, segundo o secretá-
rio de Saúde, Cipriano Maia.

Os recursos empenhados são 
do Fundo Estadual de Saúde do RN, 
que dispõe atualmente de R$ 318,5 
milhões para enfrentar a Covid-19. 
Desse total, R$ 256,4 milhões são 
recursos federais transferidos ao RN 
pelos ministérios da Saúde e da Eco-
nomia. Outros R$ 55,1 milhões são 
provenientes do Orçamento Estadu-
al e R$ 7 milhões são fruto de doações 
efetuadas pelo Ministério Público, 
pela Justiça e por pessoas e empresas.

O dinheiro também foi aplicado 
na implantação de 229 leitos clínicos 
e de estabilização, totalizando 523 
leitos divididos em oito regiões do Es-
tado, de acordo com dados da Secre-
taria de Saúde Pública do RN (Sesap).

Cipriano Maia revela que a gestão 
estadual pretende, após a pandemia, 
manter os leitos em unidades hos-
pitalares onde o serviço funcionava 
antes do coronavírus. Também se-
rão mantidos os leitos que estavam 
previstos no plano de implantação 
para este ano, que inclui  20 leitos no 
Hospital João Machado, em Natal, e 
10 leitos no Hospital Regional Alfre-
do Mesquita Filho, em Macaíba, que 
custaram R$ 10,5 milhões ao Fundo 
Estadual de Saúde.

As UTI’s custam aproximada-
mente R$ 3 mil por dia.

Foram abertos pelo Estado, ain-
da, 20 leitos no Hospital Tarcísio 
Maia, em Mossoró, além dos leitos 
de UTI neonatal nos hospitais regio-
nais Dr. Mariano Coelho, em Currais 
Novos, e Monsenhor Antônio Barros, 
em São José de Mipibu. “A depender 
da pactuação com os municípios da 
região, poderemos manter leitos nas 
demais regiões de saúde que hoje não 
contam com eles, como a região de 
Assu, João Câmara e Santo Antônio”, 
declara o secretário.

Além desses, o Hospital Cel. 
Pedro Germano, conhecido como 
Hospital da Polícia Militar, na capital, 
recebeu R$ 2,7 milhões para arcar 
com o contrato de locação de equi-
pamentos médicos e fornecimento 
de acessórios e insumos a fim de 
implantar 10 leitos de UTI. O acordo 

Leito de tratamento intensivo aberto na Liga, a partir de uma parceria com o Governo do RN

UTIs para tratar Covid-19 custam
R$ 30 milhões por mês ao Estado

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Apesar de ter iniciado, antes 
da pandemia do novo coronaví-
rus, a transferência dos serviços 
hospitalares do Ruy Pereira, em 
Natal, para outras unidades do 
Rio Grande do Norte, a Secretaria 
de Saúde mantém atualmente o 
funcionamento regular da unida-
de em virtude da pandemia.

A secretaria, entretanto, res-
salta que, logo que a situação de 
emergência causada pela Co-
vid-19 esteja estabilizada, o plano 
de realocação dos serviços assis-
tenciais que já havia sido planeja-
do serão retomados.

Antes da Covid-19, o prazo 
para que o Ruy Pereira fosse fe-
chado era agosto. O prédio que 
abriga o hospital está comprome-
tido, segundo a Sesap, o que justi-
fica a não renovação do aluguel.

HOSPITAL RUY PEREIRA 
SERÁ FECHADO APÓS A 
PANDEMIA, DIZ SESAP

também contempla o fornecimento 
de serviços de Recursos Humanos, 
especificamente para enfermeiros e 
técnicos de enfermagem.

Parte dos equipamentos adqui-
ridos pela Sesap para estruturação 
dos hospitais se deu por meio de 
contratos firmados com organiza-
ções sociais que assumiram a res-
ponsabilidade de administrar leitos 
e profissionais da área de saúde tem-
porários, a exemplo da contratação 
emergencial para incremento de lei-
tos de UTI no município de Mossoró, 
por meio da Associação de Proteção 
à Maternidade e Infância de Mossoró 
(Apamim), a R$ 1,9 milhão.

Cipriano Maia explica que o Pla-
no de Contingência de Enfrentamen-
to da Covid-19 teve como base, no 
seu âmbito assistencial, a implanta-
ção e ativação de leitos nos hospitais 
da rede própria e em serviços con-
tratados junto às instituições filan-
trópicas, além daqueles implantados 
pelos municípios que tiveram apoio 
da Sesap.

Os hospitais filantrópicos Liga 
Norte Rio Grandense e Liga Mos-
soroense de Estudo e Combate ao 
Câncer receberam R$ 7,5 milhões em 
forma de auxílio financeiro, confor-
me portaria do Ministério da Saúde, 
que destinou R$ 2,2 bilhões às santas 
casas e hospitais filantrópicos sem 
fins lucrativos de 25 estados e o Dis-
trito Federal para o enfrentamento 
da pandemia. A Liga obteve, ainda, 
R$ 20,5 milhões pelo contrato de 20 
leitos de UTI e 20 de enfermaria por 
180 dias.

A decisão de implantar novos lei-
tos em hospitais públicos visa desti-
nar a maior parte dos investimentos 
à rede de serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS), que permanecerá 
disponível de forma mais fortalecida 
para uso nas ações assistenciais.

“Com isso, teremos serviços me-
lhor estruturados com equipamen-
tos e pessoal, além de ganhos orga-
nizacionais que serão mantidos em 
função da necessidade das regiões. 
Contudo, para tanto teremos que 
unir esforços com os municípios para 
viabilizar o financiamento e instituir 
novos arranjos de gestão, como os 
consórcios interfederativos em cada 
região do Estado”, esclarece.

O secretário pontua que a implan-
tação dos consórcios interfederati-
vos se constituirá no que classificou 
como “avanço decisivo”, que objetiva 
a efetivação das ações de saúde nas 
regiões, porque “a  regionalização 
continua em debate e a estruturação 
dos serviços regionais deixará um ga-
nho para sua consolidação”.

A ação, entretanto, segue sem 
previsão, pois depende da aprova-
ção de um projeto de lei que está na 
Assembleia Legislativa desde o ano 
passado. A proposta tem resistência 
da oposição, que acusa o governo 
de querer terceirizar responsabi-
lidades. “Nossa expectativa é que 
possamos ter esse projeto aprovado 
com brevidade para que assim con-
sigamos viabilizar a implantação 
dos consórcios e fortalecer o pro-
cesso de cooperação entre o Estado 
e os municípios, proporcionando a 
manutenção dos serviços e ações 
implantados”, destaca.

Até o momento, foram gastos R$ 
4,5 milhões de reais com transferên-
cias aos fundos municipais de saúde 
do RN e R$ 8,3 milhões com a pres-
tação de serviço de seis transporte 
sanitário em ambulâncias com equi-
pe de profissionais e materiais de 
proteção individual, equipamentos 
para oferecer Suporte Avançado de 
Vida (SAV) e garantir a transferência 
de pacientes com sintomas graves da 
Covid-19 de 6 de julho a 31 de dezem-
bro de 2020.

Ainda em fase de pesquisa e con-
tratação, mais de R$ 46,7 milhões fo-
ram pré-empenhados com produtos 
de saúde.

294
foi o número de UTIs abertas 

durante a pandemia de Covid-19
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JALMIR OLIVEIRA

O Aeroporto Internacional Alu-
ízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, acumula perdas 

milionárias desde o início da opera-
ção, em maio de 2014. Dados do de-
monstrativo financeiro da empresa 
mostram que, só em 2019, o terminal 
aéreo fechou o ano com prejuízo total 
de R$ 219 milhões. O valor é mais que 
quatro vezes superior ao prejuízo do 
ano de 2018, quando o balanço con-
tabilizou R$ 49 milhões no vermelho.

Ao longo dos últimos seis anos 
operando na aviação comercial no Rio 
Grande do Norte, o Aeroporto Aluízio 
Alves soma prejuízo de R$ 895 milhões. 
O valor é cinco vezes maior do que 
o que foi investido pela Inframerica 
para vencer o leilão da concessão do 
aeroporto, ocorrido em 2011. À época, 
o Consórcio Inframerica/Engevix ven-
ceu a disputa pelo terminal potiguar 
pelo valor total de R$ 170 milhões.

As perdas acumuladas levaram 
a Inframerica a deflagrar, em março 
passado, o pedido de devolução da 
concessão. A operadora entrou com 
pedido de indenização, nos termos da 
Lei Federal 13.448, de 2017, que trata 
da devolução amigável de concessões 
e posterior relicitação.

“O prejuízo acumulado da Infra-
merica no Aeroporto de Natal vem 
do fato de que os custos de operação 
sempre foram maiores do que as re-
ceitas. Isso se deve principalmente à 
demanda efetiva ser bem abaixo da 
projetada pelo governo e pela própria 
concessionária e pelas tarifas serem 
bastante defasadas com relação a 
outros aeroportos. As tarifas aero-
portuárias do Aeroporto de Natal são 
cerca de 35% abaixo das dos demais 
aeroportos da mesma categoria, e as 
tarifas da torre de controle são cerca 
de 1/4 das praticadas nas demais tor-
res”, disse a concessionária, em nota 
enviada ao Agora RN.

Em 10 de junho, segundo informa-
ções do Ministério da Infraestrutura, 
o empreendimento foi qualificado 
na 10ª Reunião do Conselho do Pro-
grama de Parcerias e Investimentos 
(CPPI) – colegiado responsável por 
definir as regras para desinvestimento 
e privatizações. O ministério publicou 
mês passado o edital de Chamamento 
Público de Estudos, que vai balizar as 
regras do processo de mudança da ad-
ministração do aeroporto. A expecta-
tiva é de que o processo seja finalizado 

até o início do próximo ano.
Segundo o Ministério da Infraes-

trutura, em nota enviada ao Agora 
RN, a previsão é de que o leilão para 
encontrar uma nova concessionária 
para o terminal aéreo potiguar acon-
teça no terceiro trimestre de 2021. É a 
primeira vez, desde que todo o proble-
ma relacionado com o aeroporto veio 
à tona, que se aponta uma data para o 
novo processo licitatório.

Em nota, a Inframerica infor-
mou que continuará administrando 
o terminal aéreo até que uma nova 
empresa assuma a concessão. “A Infra-
merica irá manter o seu compromisso 
com Natal e com o Governo Federal 
até uma nova empresa assumir a 
administração do aeroporto. A con-
cessionária continuará operando e 
realizando todas as manutenções ne-
cessárias para uma operação segura e 
confortável para os passageiros”, disse 
a concessionária.

Sobre a entrega da concessão, a 
empresa alega ter investido no ae-
roporto aproximadamente R$ 700 
milhões – em valores nominais até 
dezembro de 2019. Uma das justifica-
tivas para a devolução é que o tráfego 
de passageiros foi impactado negati-
vamente pela severa e longa crise eco-
nômica enfrentada pelo País ao longo 
dos últimos três anos.

Além disso, a Inframerica diz que, 
em 2019, a expectativa era de que o 
terminal potiguar movimentasse 4,3 
milhões de passageiros. Contudo, o 
fluxo registrado foi de 2,3 milhões, 
cerca da metade do que era previsto.

A concessionária também argumen-
tou que as tarifas de embarque são 35% 
menores do que as praticadas pelos de-
mais aeroportos privatizados. Também 
reclama que as tarifas de navegação aérea 
do aeroporto também estão defasadas.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Aeroporto de São Gonçalo já rendeu 
prejuízo de R$ 895 mi à Inframérica
ECONOMIA | Perdas acumuladas 
levaram a concessionária a 
deflagrar, em março passado, 
pedido de devolução da 
concessão. Grupo investiu
cerca de R$ 700 milhões no 
terminal, mas não teve retorno

Vazio, saguão do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, passa por desinfecção contra o novo coronavírus

PANDEMIA REDUZ 
AINDA MAIS O 
NÚMERO DE 
PASSAGEIROS

ALUÍZIO ALVES FOI O 
PRIMEIRO AEROPORTO 
PRIVADO  DO BRASIL, 
AINDA EM 2014

Entre janeiro e maio deste ano, 
o Aeroporto Internacional Aluízio 
Alves registrou volume de 633,7 
mil passageiros, segundo dados 
da Inframerica. O número é 35,7% 
menor que no mesmo período de 
2019, quando 985,8 mil pessoas 
passaram pelo terminal aéreo.

Nos meses de abril e maio, 
após restrições ao transporte de 
passageiros e a suspensão dos ser-
viços de diversas empresas aéreas, 
o volume de viagens despencou no 
terminal potiguar. Em maio, por 
exemplo, foram contabilizados 226 
voos e 9.664 passageiros transpor-
tados. Em março, para efeito de 
comparação, ainda no início da 
pandemia, o aeroporto registrou 
1.147 voos e 131 mil passageiros.  

O problema sanitário apenas 
agravou uma crise já existente. De 
2015 para 2019, o volume de pas-
sageiros apresentou queda de caiu 
9,81%. Em 2016, o terminal movi-
mentou 2,58 milhões de pessoas. 
Em 2019, o número foi reduzido 
para 2,33 milhões.

Em 2019, os números registra-
dos no terminal de São Gonçalo 
do Amarante são inferiores aos 
encontrados nos últimos três anos 
de operação do Aeroporto Inter-
nacional Augusto Severo, em Par-
namirim. Em 2013, o último ano 
operação completa deste terminal 
– que encerrou as atividades em 
abril de 2014 –, foram registrados 
2,408 milhões de passageiros.

O Consórcio Inframerica, for-
mado pelo grupo Engevix e pelo 
argentino Corporación America, 
apresentou proposta de R$ 170 mi-
lhões e venceu, no dia 22 de agosto 
de 2011, o leilão que concedeu ao 
grupo o direito de construir, man-
ter e explorar o aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante. O equipa-
mento foi o primeiro do setor de 
aviação civil a ser inteiramente 
construído e gerido pela iniciativa 
privada. O terminal aéreo foi inau-
gurado em maio de 2014.

Nove anos depois, a concessão 
será devolvida à União, que terá 
de promover nova licitação para 
encontrar novo administrador. O 
pedido de relicitação está previs-
to na legislação brasileira desde 
2019. Em agosto do ano passado, a 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) publicou resolução discipli-
nando como funcionaria a “devolu-
ção amigável”.

A Anac explicou, ainda, que 
o aeroporto é considerado um 
ativo extremamente interessante, 
devido à proximidade com Amé-
rica do Norte e Europa, região 
turística de enorme potencial e 
investimento estrangeiro consoli-
dado. “Vamos ter uma estrutura-
ção muito mais moderna diante 
de toda a curva de aprendizado 
trilhada no setor de 2011 para cá 
e estamos confiantes que será um 
ativo muito disputado num leilão 
futuro”, encerrou a Anac.

O Augusto Severo foi encerra-
do sob a justificativa de que a estru-
tura não comportaria um possível 
aumento da demanda de passagei-
ros. O aeródromo de São Gonçalo 
do Amarante que o substituiu, no 
entanto, está longe de se aproximar 
da carga máxima. Podendo receber 
até 10 milhões de passageiros por 
ano, o terminal ocupa hoje apenas 
23% da capacidade total.

PERDA DA LUFTHANSA
Para piorar a situação, a com-

panhia aérea Lufthansa Cargo 
deixou de operar o transporte de 
cargas no Aeroporto Aluízio Alves 
no dia 18 de julho. Desde a última 
terça-feira (21), a empresa trans-
feriu a estrutura logística para o 
Aeroporto Internacional do Recife, 
em Pernambuco. A justificativa 
foi a redução dos carregamentos 
feitos a partir do terminal potiguar.

Segundo a Inframerica, a Luf-
thansa Cargo, de bandeira alemã, 
operava com voos regulares por se-
mana para o terminal. A aeronave, 
modelo 777 e MD11, tem capacida-
de para transportar 100 toneladas. 
Por semana, a companhia era res-
ponsável pelo transporte de 60 to-
neladas de produtos para a Europa.

“A Inframerica está sempre em 
contato com outras companhias aé-
reas com o objetivo de trazer novos 
negócios e novas operações para o ae-
roporto. A crise que o setor aéreo vem 
enfrentando durante a pandemia do 
coronavírus afetou também o fluxo 
de passageiros e cargas do terminal 
potiguar. Mas estamos otimistas. 
Acreditamos que em breve vamos 
voltar com novas operações e quem 
sabe a Lufthansa volte a operar por 
aqui”, detalhou a concessionária.

NÚMEROS

Passageiros transportados:

2019
Janeiro  276.078
Fevereiro 188.343
Março  191.931
Abril   169.273
Maio  160.184
Total 985.809

2020
Janeiro  277.098
Fevereiro  204.765
Março   131.715
Abril  10.475
Maio  9.664
Total  633.717

Inframérica

Prejuízos:

2018  R$ 49 milhões
2019   R$ 219 milhões
Prejuízo do exercício (2014/2019) R$ 895 milhões 
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SEEC RN / REPRODUÇÃO

O retorno às atividades presen-
ciais nas escolas do Rio Grande 
do Norte só acontecerá quando 

houver um “ambiente seguro” para a 
reabertura, disse a governadora Fáti-
ma Bezerra. Em publicação nas redes 
sociais, a chefe do Executivo afirmou 
que o retorno depende “da evolução 
das condições da pandemia” de Co-
vid-19.

Fátima declarou que a retomada 
obedecerá a protocolos de biossegu-
rança e que, apesar de um decreto 
estadual ter fixado o dia 17 de agosto 
para o retorno, as atividades presen-
ciais podem continuar interrompidas 
por tempo indeterminado. “A suspen-
são das aulas pode ser estendida no-
vamente, consoante a orientação do 
Comitê Científico, que deverá se reu-
nir novamente na segunda-feira (27)”, 
escreveu, no Twitter.

A governadora destacou, ainda, 
que grande parte das escolas públicas 
estaduais do RN promove atividades 
não-presenciais. “São professores uti-
lizando rádio, TV, internet e material 
impresso para dar continuidade à 
aprendizagem dos estudantes”.

PREOCUPAÇÃO DOS PAIS
Na edição deste fim de semana, 

reportagem do Agora RN mostrou 
que pais de alunos das redes pública 
e privada de ensino não pretendem 
mandar os filhos para a escola caso o 
retorno às aulas seja confirmado para 
o dia 17 de agosto no Rio Grande do 
Norte. Entre os pais, o receio é que a 

Volta às aulas só se dará “em 
ambiente seguro”, diz Fátima
EDUCAÇÃO | Decreto estadual de 30 de junho fixa o dia 17 de agosto como data de uma possível retomada das atividades presenciais,
mas reabertura das escolas dependerá “da evolução das condições da pandemia” de Covid-19, afirmou a governadora nas redes sociais

Em Caicó, estudante da Educação de Jovens e Adultos (EJA) acompanha aula pelo celular

A Prefeitura do Natal abrirá nes-
ta segunda-feira (27) mais um 
centro para acolhimento de 

pacientes com Covid-19, infecção cau-
sada pelo novo coronavírus. A unidade 
vai funcionar no Centro de Referência 
em Educação Aluízio Alves (Cemure), 
em Nossa Senhora de Nazaré, na Zona 
Oeste, de segunda a sexta-feira.

Devem procurar o atendimento 
pessoas com febre, tosse e dor de ca-
beça ou com histórico de contato com 
pessoas com diagnóstico de Covid-19 
confirmado. O centro contará com 
atendimento médico e testagem com 
swab. Apesar de não terem eficácia 
comprovada contra a Covid-19, medi-
camentos como ivermectina e hidro-

xicloroquina serão distribuídos aos 
doentes, caso haja prescrição médica.

“Estamos ampliando nossos servi-
ços na atenção básica para evitar que o 
vírus se espalhe. Mas de nada adianta 
se a população não fizer sua parte. É 
preciso higienizar as mãos, usar más-
caras e respeitar o isolamento social”, 
afirma o prefeito de Natal, Álvaro Dias.

De acordo com o Laboratório de 
Inovação Tecnológica em Saúde da 
UFRN, três dos 15 bairros de Natal com 
mais casos de coronavírus estão na 
Zona Oeste (Felipe Camarão, Planalto 
e Cidade da Esperança).

“A Zona Oeste possui uma concen-
tração elevada de casos de coronavírus 
na capital potiguar. Por isso, decidimos 

abrir mais um Centro Covid-19 lá para 
melhor atender e tratar os moradores 
dessa região. Com esse tipo de ações 
na atenção básica, podemos observar 
que o fluxo de atendimento nas UPAs 
está caindo e queremos manter assim”, 
justifica George Antunes, secretário de 
Saúde de Natal.

Para ter atendimento, o paciente 
que se dirigir ao Centro Covid-19 deve 
levar CPF, Cartão SUS e comprovante 
de residência de Natal. A triagem no 
atendimento consiste em duas etapas.

De acordo com o mais recente 
boletim epidemiológico da Secretaria 
Estadual de Saúde, Natal tem 17.926 
casos confirmados de coronavírus, 
com 707 mortes.

Prefeitura monta centro para
tratar Covid-19 na Zona Oeste

SAÚD

volta às atividades escolares seja pre-
cipitada por não haver, segundo eles, 
segurança para as crianças contra o 
novo coronavírus.

A representante comercial Débora 
Sallem, de 29 anos, avalia que o retor-
no às aulas é necessário, principal-
mente na rede pública, que tem mais 
estudantes sem condições de realizar 
atividades à distância, por dificulda-
des de acesso à internet. Contudo, ela 
acredita que não há “segurança sanitá-
ria” para uma volta sem riscos.

“A torcida é para que o provável 
não aconteça. Que, com a reabertura, 
somada à enorme falta de bom senso 
da população, nossos números de 
contágio e morte continuem em que-

da. Vai ser um verdadeiro milagre”, 
afirmou, ao responder a uma enquete 
do Agora RN realizada com os leitores 
pelo WhatsApp.

No Rio Grande do Norte, as aulas 
nas redes pública e privada estão sus-
pensas na forma presencial desde 18 
de março. Desde então, alunos estão 
realizando algumas atividades pela 
internet.

Nas últimas semanas, o governo 
estadual intensificou o planejamento 
com vistas a uma possível retomada 
das aulas nas escolas. Em nota, a Se-
cretaria Estadual de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer (Seec) disse que 
está liderando um debate com enti-
dades representativas do ensino para 

discutir protocolos para um retorno 
seguro.

A previsão é que as aulas possam 
ser retomadas em 17 de agosto, mas a 
data ainda não está confirmada. Se-
gundo a Seec, as escolas só vão reabrir 
quando houver segurança para tal.

“Todas as redes estão analisando 
as orientações internacionais e nacio-
nais para providências a serem toma-
das, criando condições necessárias, 
no sentido de organizar as escolas 
para quando for possível retornar”, 
explicou a pasta.

Um estudo da Fundação Oswaldo 
Cruz, publicado na sexta-feira (24) 
pelo Agora RN, mostrou que a volta 
às aulas presenciais no Rio Grande do 
Norte representa potencial risco para 
212 mil potiguares. O grupo é formado 
por idosos e os adultos com problemas 
crônicos de saúde que convivem dia-
riamente com crianças e adolescentes 
em idade escolar (4 aos 17 anos).

Ainda de acordo com Fiocruz, a 
partir de um boletim sobre a retoma-
da das atividades educacionais, a vol-
ta às aulas só poderá acontecer com a 
transmissão da Covid-19 controlada. 
A rede hospitalar deve disponibilizar 
pelo menos 30% de leitos disponíveis, 
aponta a instituição.

Além disso, a Fiocruz defende que 
é necessária a diminuição do número 
de mortes pelo menos nas últimas 
três semanas. Por fim, o sistema de 
saúde deve estar pronto para detec-
tar, testar, isolar e tratar pacientes e 
rastrear contatos.

O presidente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), João Otávio 
de Noronha, que concedeu prisão 
domiciliar a Fabrício Queiroz e 
à esposa dele, Márcia Aguiar en-
quanto ela ainda estava foragida, 
negou 96,5% dos pedidos solici-
tando o benefício em virtude da 
pandemia do novo coronavírus. 
Segundo levantamento junto ao 
STJ feito pelo portal G1, Noronha 
negou 700 dos 725 pleitos de con-
versão da prisão em domiciliar.

Na quinta-feira (23), o presi-
dente do STJ rejeitou pedido de 
prisão domiciliar para presos do 
grupo de risco da Covid-19, do-
ença causada pelo novo corona-
vírus.

Na decisão, o ministro ressal-
tou que, apesar das orientações 
trazidas pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), é necessária a 
demonstração — individualizada 
e concreta — de que o preso pre-
enche alguns requisitos, como:

“Inequívoco enquadramento 
no grupo de vulneráveis da Co-
vid-19; impossibilidade de receber 
tratamento no presídio em que 
se encontra; e exposição a mais 
risco de contaminação no esta-
belecimento prisional do que no 
ambiente social”.

STJ

MINISTRO QUE LIBEROU 
QUEIROZ NEGOU 96% 
DOS PEDIDOS DE 
PRISÃO DOMICILIAR

A Justiça Eleitoral pretende 
ser mais rígida com partidos que 
fraudam candidaturas femininas 
para cumprir a determinação de 
que 30% dos concorrentes a vagas 
no Legislativo sejam mulheres.

As eleições de novembro des-
te ano serão as primeiras em que 
estará valendo uma resolução que 
permite ao juiz derrubar uma lista 
inteira de candidatos a vereador 
antes mesmo da votação, caso a 
irregularidade seja constatada.

Para acelerar o processo, parti-
dos terão de apresentar autorização 
por escrito de todas as candidatas, 
o que não vinha acontecendo desde 
que o registro foi informatizado.

ELEIÇÕES

JUSTIÇA ELEITORAL 
CRIA REGRA  PARA 
INIBIR FRAUDES
EM COTA FEMININA

Secretário de Saúde de Natal, George Antunes

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

GUSTAVO LIMA / STJ



A Rede Sustentabilidade pediu 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que determine a aber-

tura de inquérito na Polícia Federal 
para investigar uma espécie de dossiê 
elaborado pela Secretaria de Opera-
ções Integradas (Seopi), do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, contra 
579 servidores federais e estaduais 
identificados como “antifascistas”. A 
pasta é comandada por André Men-
donça, que deixou a Advocacia-Geral 
da União para substituir o ex-ministro 
Sérgio Moro.

O relatório de inteligência sigiloso 
foi revelado pelo jornalista Rubens Va-
lente, do UOL. Na lista de investigados 
constam servidores da área da segu-
rança, como policiais, e da docência 
de todas as regiões do País.

A Seopi foi criada durante a ges-
tão de Moro para integrar operações 
policiais contra o crime organizado e 
redes de pedofilia, tendo atuado nas 
fases da Operação Luz na Infância. As 
atribuições da secretaria mudaram 
após Mendonça assumir o posto após 
o ex-juiz da Lava Jato pedir demissão 
ao acusar o governo de tentar interfe-
rir politicamente na PF.

Mendonça nomeou um delegado 

da Polícia Civil do Distrito Federal pa-
ra comandar a Seopi e, um mês depois, 
solicitou uma investigação completa 
de movimentos que poderiam colocar 
em risco a “estabilidade política” do 
governo. O ministro é um dos nomes 
cotados para assumir uma das vagas 
no STF que abrirão no mandato de 
Bolsonaro e tem atuado como defen-
sor do governo.

“O que se vê é um aparelhamento 
estatal em prol de perseguições po-
líticas e ideológicas a partir de uma 
bússula cujo norte é o governante de 
plantão: quem dele discorda merece 
ser secretamente investigado e ter 
sua imagem exposta em dossiês ‘da 
vergonha’ perante suas instituições 
laborais”, apontou a Rede.

“Interessante observar que o Mi-

nistério da Justiça não parece ter a 
mesma vontade de produzir ativida-
des de inteligência contra servidores 
do Palácio do Planalto, que ao que 
tudo indica – inclusive com investiga-
ções em curso neste STF – integram 
organização criminosa de dissemina-
ção de fake news que atacam os pode-
res Legislativo e Judiciário”, continuou 
o partido.

Além da abertura do inquérito, a 
Rede pede ao STF que solicite o envio 
do dossiê criado pela gestão Mendon-
ça e impeça a elaboração de novos re-
latórios com objetivo de constranger 
ilegalmente cidadãos. A Rede também 
quer que a pasta informe quais conte-
údos produziu desde o ano passado 
para o subsistema de inteligência de 
segurança pública.
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DOSSIÊ | Partido apresentou ação 
ao Supremo Tribunal Federal após 
reportagem do UOL noticiar a 
elaboração de relatório secreto 
contra 579 servidores da área
da segurança e educação

Ministro da Justiça, André Mendonça, terá de explicar elaboração de dossiê contra antifascistas

Rede acusa governo Bolsonaro 
de promover perseguição política

DANIEL ESTEVÃO / MJSP

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 003/2020
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio-RN, através da comissão Permanente de licitações CPL, torna 
público que receberá até o dia 13/08/2020, às 09:00horas os envelopes de proposta e Habilitação, bem 
como realizará no mesmo dia 03/08/2020 as 14:00 horas, através de sessão remota no aplicativo de 
reuniões zoom meeting, a licitação acima epigrafada - OBJETO: contratação de empresa para 
continuação e execução de serviços remanescente da continuação da obra de construção de Creche 
Proinfância Tipo C, conforme projetos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), 
PAC 201444/2011, que será construída no Bairro do Carmo no município de Santo Antônio-RN. Edital e 
Maiores informações na Sala da CPL Rua Padre Cerveira 505, Centro, no horário de 08:00 as 13:00 ou 
através do e-mail pmsa.cpl45@gmail.com. Observação: tendo em vista a situação de pandemia do 
COVID-19, o município editou o decreto 032/2020 de 15/04/2020, que dispõe sobre a adoção de medidas 
para a continuidade dos procedimentos de licitação e a realização de suas respectivas sessões por meio 
remoto, no âmbito do Poder Executivo Municipal, onde as empresas ou pessoas físicas que desejarem 
participar da sessão pública devem enviar solicitação através do e-mail pmsa.cpl45@gmail.com. Como 
forma de evitar aglomerações e consecutivamente o contagio do Corona Vírus. informamos ainda que os 
envelopes devem ser protocolados na CPL na data e horário acima. 

Santo Antônio/RN, 24 de julho de 2020 
A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, com 
o prazo de validade de 23/07/2024, a Licença de Operação 2017-109626/TEC/LO-0115, 
referente a Estação de Tratamento de Água da Lagoa do Jiqui, com vazão total de projeto de 
552,77 L/s, com captação superficial na Lagoa do Jiqui e captação subterrânea através de 07 
(sete) poços instalados no entorno da ETA. O empreendimento localizado nas coordenadas em 
UTM (Zona 25M): 257.705,00 mE; 9.345.398,00 mN, Datum SIRGAS 2000. no Estado do Rio 
Grande do Norte.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira
Diretor de Empreendimentos

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
24ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(VINTE) dias 

 A Excelentíssima Sra. Dra. MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da 
Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica INTIMADA a pessoa de AUTO ELETRICA POTIGUAR LTDA - ME, 
CNPJ 11.453.748/0002-47, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos 
os atos e termos da Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (proc. n.º 0136276-52.2013.8.20.0001), proposta por CODIBA 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, contra AUTO ELETRICA POTIGUAR LTDA - ME, em tramitação 
por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor requerido pelo credor, acrescido de custas, 
se houver, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Fica o executado 
advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem que ocorra o pagamento voluntário, inicia -se o prazo 
de 15 (quinze) dias, para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, de acordo com o art. 525, do CPC. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 01 de junho de 2020 Eu, JAILZA 
SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei.  

MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA 
Juíza de Direito.  

 
 

 
 

 

    

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
24ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(VINTE) dias 

 O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0801999-33.2015.8.20.5001, proposta por CODIBA COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA contra CABUGI MOTO PECAS LTDA - EPP, sendo determinada a CITAÇÃO de 
CABUGI MOTO PECAS LTDA - EPP, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$ $15,245.79, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 
cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 
procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte 
executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente 
protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o 
débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários 
de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu,Carlaína Carla Costa de Almeida , Auxiliar Técnica , digitei .  

Natal/RN, 8 de janeiro de 2020 
RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA Juiz de Direito 

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

 

 
 

 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
EDITAL DE COMUNICAÇÃO 

 Dione Ana Macedo de Almeida, Oficiala/Titular da 2ª CRI da Comarca de Natal/RN (nomeação pelo Ato do 
Governo do Estado do RN de 22.09.86, fundamentado no Processo nº 1023/86-SEIJ) situada à Av. Rio Branco, 760, Centro, 
na cidade de Natal/RN (CEP  59025-003) anexo ao 6º Ofício de Notas, comunica aos interessados que tramita perante esta 
Serventia, o Processo da Usucapião Extrajudicial, requerida pelo Sr. Edson César Cavalcante Silva (face a publicação, 
excluída toda a documentação pessoal) nascido em 30.01.1965, filho de José de Aquino Silva e de Avani Cavalcante Silva, 
brasileiro, solteiro, que se declara não convivente em união estável com terceiros, Comerciante, residente e domiciliado à 
Alameda das Mansões, 701-Bl. C/706 (Cond. Porto Arena) Candelária, nesta capital (CEP 59064-740) relativo ao domínio 
útil de um terreno Foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal, situado entre à Avenida Industrial João Francisco da Motta (lado 
ímpar) e, Ruas Jardim das Palmeiras (lado par) e Pedro de Souza (ímpar) no bairro do Bom Pastor, zona urbana/oeste, 
pertencente a 2ª CRI-Natal/RN (CEP 59050-480) de formato irregular, medindo 9.270,08m². A Usucapião pretendida é 
Extraordinária, de acordo com o tempo de posse e a Lei vigente. Os eventuais interessados deverão manifestar-se dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias contatos da data da publicação deste Edital, dirigindo-se a esta Serventia (6º Ofício de Notas) na 
Av. Rio Branco, 760, Cidade Alta - Natal/RN (tendo como ponto de referência a Escola Técnica de Enfermagem ao lado e 
quase em frente ao IFRN da citada Avenida Rio Branco) no horário de 8:00 às 14:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, 
onde deverão apresentar a impugnação por escrito. Alertando, que não havendo manifestação, será considerado anuência 
ao pedido de reconhecimento da Usucapião Extrajudicial.  
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A equipe do ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, terá sua ter-
ceira baixa apenas neste mês de 
julho. O diretor de programas da 
Secretaria Especial de Fazenda da 
pasta, Caio Megale, já comunicou 
que irá deixar o cargo na próxima 
sexta-feira (31) e que deve retor-
nar ao setor privado.

Segundo o jornal O Estado de 
S. Paulo, Megale já planejava deixar 
o ministério havia algum tempo, 
por razões pessoais. Uma pessoa 
próxima ao diretor cita a distância 
da família como a principal razão 
para ele retornar a São Paulo.

Além de Megale, o ex-secre-
tário do Tesouro Nacional, Man-
sueto Almeida, deixou a equipe 
de Guedes no dia 15 deste mês, 
sendo substituído por Bruno Fun-
chal. Na última sexta-feira (24), 
foi a vez do presidente do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, pedir 
demissão.

TERCEIRA BAIXA

ECONOMIA: MAIS
UM AUXILIAR DE 
PAULO GUEDES
PEDE DEMISSÃO JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O isolamento social, adotado no 
Brasil desde março, conseguiu 
reduzir pela metade a taxa de 

transmissão do coronavírus, de três pa-
ra 1,6 contaminados, segundo estudo 
liderado por pesquisadores brasileiros 
e coordenado pelo Centro Conjunto 
Brasil-Reino Unido para Descoberta, 
Diagnóstico, Genômica e Epidemiolo-
gia de Arbovírus (Cadde). Ou seja, se 
não fossem adotadas quarentenas e 
outras medidas de distanciamento so-
cial, cada pessoa infectada continuaria 
a contaminar mais três.

O estudo, publicado na edição 
da revista Science de 23 de julho, foi 
detalhado pelo jornal da USP, que en-
trevistou os principais cientistas en-
volvidos no trabalho. De acordo com 
as informações, a pesquisa teve como 
base análises genéticas feitas a partir 
do primeiro sentenciamento genético 
do coronavírus no Brasil, concluído 
em fevereiro passado. Também foram 
analisados dados epidemiológicos e de 
mobilidade dos brasileiros.

Os cientistas identificaram mais 
de 100 entradas do vírus no País, mas 

apenas três delas iniciaram a cadeia 
de transmissão. A maioria das pessoas 
que trouxeram o coronavírus para o 
Brasil desembarcou nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Belo 
Horizonte, onde ficam os aeroportos 
com mais voos internacionais.

No total foram identificados 18 
subtipos (linhagens) diferentes do vírus 
em amostras coletadas de março até o 
fim de abril. No entanto, 76% dos vírus 
que se dispersaram a partir de março 
pertenciam a apenas três linhagens, 
chamadas de “clados”. No total, foram 
coletadas amostras do coronavírus em 
85 municípios de 21 estados.

Homem vende máscara no Alecrim, em Natal

Isolamento reduziu taxa de 
transmissão pela metade

CORONAVÍRUS
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Com R$ 40 milhões em pre-
juízos operacionais acumu-
lados em quatro meses de 

pandemia do novo coronavírus, que 
levou a uma queda na demanda de 
passageiros que já chegou a 75%, as 
empresas de ônibus de Natal voltam 
agora todas as expectativas para o 
Congresso Nacional, de onde poderá 
sair uma ajuda emergencial de R$ 4 
bilhões para todo o setor no País.

O auxílio emergencial ainda tem 
uma origem incerta.

Deveria ter saído da medida 
provisória aprovada na semana pas-
sada pela Câmara que autorizou o 
envio de R$ 16 bilhões para estados 
e municípios cobrirem perdas com 
a arrecadação de FPE e FPM. Desse 
total, segundo a proposta, R$ 4 bi-
lhões seriam verba carimbada para 
socorrer o setor de transporte nacio-
nalmente. No entanto, em sessão da 
última quarta-feira (22), a Câmara 
decidiu retirar o artigo.

Agora, no Senado, trabalha-se 
para separar de volta os R$ 4 bilhões 
destinados originalmente para o 
transporte público.

Presidente da Federação das 
Empresas de Transporte de Passa-
geiros do Nordeste (Fetronor), Eudo 
Laranjeiras defende o auxílio. Ele re-
gistra que as empresas prestam um 

Com déficit, empresas de ônibus de 
Natal defendem “socorro financeiro”
PERDAS |  Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, que no 
começo derrubou a demanda 
de passageiros em 75%, o setor 
espera por socorro de R$ 4 
bilhões para todo o País

Por causa da crise, empresas foram beneficiadas recentemnte com desoneração de 50% no ICMS e no ISS, em Natal, mas, segundo empresário, medidas são insuficientes para resolver problema financeiro das empresas

serviço social de responsabilidade 
do governo.

Ele calcula que, dividindo os R$ 
4 bilhões por toda frota nacional, a 
injeção de recursos para Natal seria 
em torno de R$ 24 milhões – menos 
do que os prejuízos acumulados 
pelas empresas com a queda da de-
manda durante a pandemia.

Para Eudo Laranjeiras, a exemplo 
do que o Governo Federal já faz com 
outros setores, as empresas de ônibus 
precisam urgentemente desse capital 
de giro para pagar salários e benefícios 
para os seus trabalhadores, mesmo 
que o recurso precise ser devolvido.

“Que paguem as passagens para 
que possamos rodar com 100% da 
frota, já que isso é muito importan-
te, inclusive, para garantir a política 
de distanciamento social”, lembrou.

Sobre a recente desoneração de  
50% de ICMS sobre o combustível, 
concedida pelo Governo do Estado, 
e de 50% no ISS, dada pela prefeitu-
ra, para as empresas de transporte, 
Eudo a� rmou que foi uma medida 
importante, mas ainda insu� ciente 
para manter as empresas rodando.

“O setor de transportes já vem 
com defasagens tarifárias há muitos 
anos. O que a gente precisa entender é 
que o problema está nesse modelo em 
que o passageiro paga todo o sistema 
– paga a gratuidade, paga a remunera-
ção da empresa, paga todos os custos 
inerentes a atividade”, a� rmou.

Eudo Laranjeiras considera que 
o sistema de transporte público 
deveria ser subsidiado de alguma 
forma, a exemplo do que o Gover-
no Federal fará com as companhias 
aéreas. “O próprio Governo Federal 
reconhece a importância do sis-
tema de transporte público e que 

está entre os cinco maiores setores 
que sofreram com essa pandemia. O 
problema é que se reconhece, mas 
ninguém faz nada”, dispara.

 Levantamento realizado pela 
Associação Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos revelou 
que, do início da pandemia da Co-
vid-19 até 30 de abril, 314 cidades 
tiveram redução de oferta (quanti-
dade de ônibus em circulação) em 
percentuais variados, sendo que 181 
delas tiveram paralisação total do 
serviço. Além disso, houve queda 
de 80% no número de passageiros 
transportados na média nacional, 
sendo que a redução da oferta dos 
serviços foi inferior à queda da de-
manda, da ordem de 25% na média 
em todo o País.

Estima-se que os prejuízos ge-
rados chegaram a R$ 2,5 bilhões 
mensais em março, caindo ao lon-
go de abril para R$ 1,1 bilhão/mês, 
segundo cálculos da associação. 
Iss, porque grande maioria das em-
presas conseguiu reduzir despesas 
de pessoal adotando as medidas 
estabelecidas pela Medida Provisó-
ria 936/2020, aprovada no início de 
abril, que autorizou o corte propor-
cional de salários e jornada de tra-
balhadores, além da suspensão dos 
contratos.

Houve também a adequação 
parcial da oferta, realizada por po-
deres concedentes municipais e 
estaduais, e a volta gradativa das 
atividades econômicas, que gerou 
um tímido aumento da demanda. 
Apesar da redução das perdas, é ain-
da um prejuízo bilionário. Em Natal, 
de acordo com Eudo Laranjeiras, 
esse retorno de passageiros já passa 
dos 35%.

NÚMEROS

R$ 40 milhões 
é o que as empresas de ônibus de Natal registram 
em prejuízos operacionais acumulados durante os 
quatro meses de pandemia do coronavírus

75%  
foi o tamanho da redução da demanda de 
passageiros no sistema de transporte da capital 
potiguar, segundo Eudo Laranjeiras

R$ 4 bilhões
seria a verba carimbada 
para socorrer o setor 
de transporte nacionalmente

314 
cidades tiveram redução de oferta 
(quantidade de ônibus em circulação)
em percentuais variados, no País

O próprio 
Governo Federal 
reconhece a 
importância 
do sistema de 
transporte
público e que 
está entre os 
cinco maiores 
setores que 
sofreram com 
essa pandemia. 
O problema é que 
se reconhece, 
mas ninguém faz 
nada”

“

EUDO LARANJEIRAS
PRES. DA FETRONOR
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LAZER | Produtoras de Natal decidiram trazer de volta a Natal o saudoso formato de cinema drive-in, opção 
de lazer seguro durante a pandemia do novo coronavírus. Serão exibidos filmes internacionais, nacionais e 
potiguares em sessões gratuitas na Arena das Dunas – com capacidade de até 200 carros por edição

NOSTALGIA DE 

CINEMA
NOSTALGIA DE NOSTALGIA DE 

CINEMA

NATHALLYA MACEDO

Em tempos de distancia-
mento social, as opções de 
entretenimento mudaram. 

Sem shows, artistas começaram a 
fazer lives na internet para conti-
nuar levando música para os fãs. 
Foi necessário adaptar todo o tra-
balho desse pro� ssionais para um 
período ainda cheio de incertezas. 
As transmissões online também 
abrangem outras áreas, como 
o audiovisual. O streaming, por 
exemplo, ganhou força nos últimos 
meses.  

Foi pensando em alternati-
vas seguras de diversão que duas 
produtoras de Natal resolveram 
trazer de volta o drive-in, modelo 
de cinema ao ar livre para ocu-
pantes de carros. Haylene Dantas, 
da HD Produções, e Keila Sena, da 
Casa de Produção, criaram uma 
parceria para elaborar o evento. 
“Somos muito amigas e entusias-
tas da cultura. Três meses atrás, 
depois de re� exões, Haylene trou-
xe a ideia e escrevemos o projeto”, 
relembrou Keila. 

Comum entre 1940 e 1970, a 
experiência encantou natalenses 
no Hippie Drive-In, que funcio-
nou na Zona Sul da cidade. “Além 
disso, foi construído um cinema 
neste formato na Base Aérea de 
Parnamirim, mas o acesso era res-
trito. Nosso objetivo é, inclusive, 
promover um resgate histórico lo-
cal. Serão momentos totalmente 
nostálgicos”.  

O plano é evitar aglomerações 
entre desconhecidos, mas unir fa-
mílias em uma vivência divertida 
e de bagagem cultural. “As pesso-
as precisam respirar um pouco. É 
importante até para a saúde men-
tal durante essa etapa tão difícil 
que estamos enfrentando. É por 
isso que estamos pensando em 
uma programação diversi� cada e 
que agrade as crianças e os adul-
tos”, contou. 

As pessoas precisam 
respirar um pouco. É 
importante até para a saúde 
mental durante essa etapa 
tão difícil que estamos 
enfrentando. É por isso que 
estamos pensando em uma 
programação diversificada e 
que agrade”

“
KEILA SENA
UMA DAS IDEALIZADORAS

Marcado para acontecer nos 
sábados de outubro no estacio-
namento da Arena das Dunas, o 
evento terá cinco � lmes por edi-
ção, sendo longas nacionais ou in-
ternacionais e potiguares. A esco-
lha, no entanto, ainda passa por 
curadoria. “Queremos mostrar 
clássicos, assim como produções 
da terra e independentes. É um 
modo de fomentar a arte do Rio 
Grande do Norte, divulgar e valo-
rizar nossos cineastas”. A progra-
mação só será divulgada quando 
os � lmes estiverem selecionados.  

Partindo de um pensamento 
ideológico democrático, o Cine 

Drive-In será gratuito. “Que-
remos dar a oportuni-
dade de entretenimento 

fora de casa para o máximo 
de natalenses, com todas as 

medidas de segurança sanitária 
adotadas. As pessoas poderão 
levar os próprios lanches. Aliás, 
teremos um aplicativo de aces-
sibilidade para surdos e cegos. 
Há também a possibilidade de 
cooperação com locadoras de 
carros, para que as pessoas que 
não tenham veículos possam 
alugar por um preço simbólico, 
mas isso ainda depende de ter-
ceiros para que seja concretiza-
do”, a� rmou Keila.  

A estrutura de exibição ao ar 
livre contará com uma tela de 12 
metros de largura por 7 metros de 
altura, com um equipamento de 
projeção e radiotransmissão de 
áudio de alta qualidade para que 
seja possível atender a demanda 
de até 200 carros por sessão. A 
� scalização de uso de máscaras 
e outras medidas � cará por conta 
de “lanterninhas”, como nos anti-
gos cinemas.  

O projeto tem patrocínio das 
empresas Cabo Telecom e Uni-
med Natal, além de contar com 
incentivos do governo estadual, 
através da lei Câmara Cascudo, e 
da prefeitura, por meio da lei Djal-
ma Maranhão.  

EXPERIÊNCIA Haylene Dantas 
atua no mercado de eventos há 8 anos 

TRADIÇÃO Keila Sena é 
responsável pelo Festival Goiamum
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CAMPANHA DIFERENTE 
Na Câmara Municipal de Natal, 

o clima é de inquietação. Motivo: a 
inde� nição com relação à campanha 
eleitoral deste ano. Muitos 
vereadores ainda não sabem bem 
que caminho seguir para buscar os 
seus votos em tempos de pandemia 
e de proibição de aglomeração. 

APREENSÃO 
“A campanha não pode ser 

toda virtual. E não dá para bater na 
porta do povo sem risco de levar 
ovo na cara”, relatou uma fonte da 
coluna com trânsito no legislativo 
municipal. 

NACIONAL 
O deputado federal João 

Maia conseguiu aprovar na 
Câmara o requerimento que 
pede ao Ministério da Economia 
informações sobre impostos que 
as empresas globais de tecnologia, 
como Google e Facebook, pagam 
sobre os lucros que tem aqui no 
Brasil.  A vitória do parlamentar 
potiguar rendeu repercussão 
nacional. 

CONTRIBUIÇÃO 
O Projeto de Lei nº 2.358/2020 

propõe a instituição de Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a 
receita bruta de serviços digitais 
prestados pelas grandes empresas 
de tecnologia (CIDE-Digital). 

PERGUNTAS 
O que João Maia questiona é: 

Quanto essas grandes empresas 
e tecnologia pagam de tributo 
no Brasil? Quanto elas pagam de 
remessa de lucro para o exterior? 
E quanto pagam em média as 
empresas brasileiras de outros 
setores? 

REPERCUSSÃO 
O policial civil e pré-candidato 

a vereador em Natal Pedro Chê 
participou de matéria do UOL 
assinada por Rubens Valente que 
revelou uma ação sigilosa colocada 
em prática pelo Ministério da Justiça 
com o objetivo de inibir policiais 
e professores que fazem parte do 
Movimento Antifascista. 

ESCOLHIDOS 
Intitulada “Ação sigilosa do 

governo mira professores e policiais 
antifascistas”, a reportagem cita que 
o governo Bolsonaro investiga um 
grupo de 579 servidores federais e 
estaduais de segurança identi� cados 
como integrantes do “movimento 
antifascismo” e três professores 
universitários. 

PERSEGUIDOS? 
Segundo Rubens Valente, “o 

ministério produziu um dossiê 
com nomes e, em alguns casos, 
fotogra� as e endereços de redes 
sociais das pessoas monitoradas”.  

LEGALISTAS 
“Não há com o que se 

preocupar. Nosso movimento, 
em todas as instâncias, debates 
e momentos, é absolutamente 
republicano, legalista, lícito e 
defensor da democracia e do Estado 
Democrático de Direito”, disse Pedro 
Chê, coordenador do Movimento 
Policiais Antifascismo no Rio Grande 
do Norte. 

MANUAL VOLTA ÀS AULAS 
A Fiocruz lançou o Manual sobre 

biossegurança para a reabertura de 
escolas no contexto da Covid-19. O 
texto reúne normas e diretrizes para 
retomada das aulas em segurança. 
“O manual traz informações 
facilmente acessíveis, destacando 
as questões sanitárias, aspectos 
sobre a transmissão da Covid-19 e a 
implementação de boas práticas de 
biossegurança”, avisa a Fundação. 

PREOCUPAÇÃO 
No Rio Grande do Norte, 

o retorno às aulas preocupa o 
deputado estadual Vivaldo Costa. 
O parlamentar, que é médico, 
cobra do governo a de� nição e 
adoção de plano estratégico com 
medidas sanitárias mínimas a 
serem observadas pelas escolas para 
quando o funcionamento presencial 
for retomado. 

PROTEÇÃO 
Em requerimento endereçado 

aos secretários de Saúde e 
Educação do Rio Grande do Norte, 
Cipriano Maia e Getúlio Marques, 
respectivamente, Vivaldo Costa 
requereu que o Poder Executivo 
elabore o plano como forma de 
reduzir a possibilidade de nova onda 
de contaminação. 

FUNDAMETAL 
Para Vivaldo, com a reabertura 

das atividades econômicas do 
Estado e a provável retomada das 
atividades escolares, a ampliação 
da prevenção do contágio é medida 
necessária e fundamental. 

AJUDINHA BOA 
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, prometeu aos líderes 
“abolir as sessões das terças-feiras, 
sempre que possível, para os 
senadores se dedicarem às eleições 
municipais”. Notícia de Lauro Jardim 
em O Globo. “Isso porque os eleitos 
nem precisam pisar em Brasília 
durante a pandemia”, comentou o 
jornalista. 

DANIELAFREIREDANIELA

Cinco meses de quarentena se passaram e os mesmos 
cuidados permanecem. E a deputada Cristiane Dantas 
segue à risca as recomendações

No novo normal: vereadora Júlia Arruda comemorando com 
a família, mas de forma diferente, o aniversário do pai, 
Leonardo Arruda

O vereador Raniere 
Barbosa encontrou 
na Feira do Alecrim a 
transformista 
Nega Maluca

RÁPIDAS
>>Teste da vacina da Moderna 

contra o coronavírus teve sucesso. 
Ela foi testada para a mutação 
do vírus mais comum no mundo, 
presente em mais de 70% das 
infecções confirmadas, e deixa cura 
mais próxima.  

>>O presidente Jair Bolsonaro 
foi denunciado em Haia por 

O documento seria divulgado no 
dia 22, mas foi suspenso para ser 
analisado por conselho da CNBB.

>> O corregedor-nacional de 
Justiça, Humberto Martins, abriu 
reclamação disciplinar contra o 
desembargador Eduardo Siqueira, 
que, sem máscaras, ofendeu 
guardas municipais em Santos (SP).

genocídio e crime contra 
humanidade. A queixa é assinada 
por mais de 50 entidades.

>>Carta assinada por 152 
bispos brasileiros diz que discurso 
de Bolsonaro não é ético e governo 
se baseia em “economia que mata”. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Misericórdia, Áries. Acende uma vela aí porque, se 
depender do céu, a segundona será punk! A Lua entra 
em Escorpião e na fase Crescente, mas briga com o 
Sol e Urano, recomendando a pegar mais leve e evitar 
qualquer tipo de excesso. 

Os astros estão em pé de guerra e você terá que explorar 
sua diplomacia libriana para se livrar de perrengues e 
zicas. Hoje a Lua entra em sua Casa das Posses e na 
fase Crescente, mas arma encrenca com o Sol e Urano, 
recomendando prudência dobrada com seu dinheiro.

Eita, Touro! Hoje a maré não está para peixe e muitas 
tensões vão marcar presença em seu Horóscopo. A Lua 
migra para Escorpião, seu signo oposto, entra na fase 
Crescente e arma encrenca com outros astros. Mercúrio 
também está mal-humorado e fi ca em atrito com Marte.

Se dependesse apenas da Lua, a semana começaria cheia 
de promessas para você, já que ela entra em seu signo 
e na fase Crescente. Ocorre que essa segundona traz 
muitas tensões e vários atritos entre as estrelas, indicando 
instabilidades pela frente e desafi os.

Se você espera começar a semana com ótimas vibes das 
estrelas, é melhor tirar o cavalinho da chuva. A Lua tá 
toda pistola hoje. Ela ingressa em Escorpião, entra na 
fase Crescente e briga com vários astros, recomendando 
a dobrar a cautela com seus interesses de trabalho.

Sagita, já tomou seu paracetaloka hoje? Vai precisar, 
viu, meus consagrados! Hoje o negócio é adotar a 
calma como mantra e pegar leve em tudo para não se 
estressar. O céu não dá moleza para o seu signo e os 
desafi os vão testar sua paciência. 

A Lua migra para o seu paraíso astral e entra na fase 
Crescente pela manhã, mas hoje o céu não dá moleza 
e convém você ir devagar com o andor para não se 
deparar com aborrecimentos. Além das tretas que a Lua 
faz com o Sol e Urano, outras trombadas astrais.

Uma energia intensa começa a fl uir da Lua, que ingressa 
hoje em Escorpião e na fase Crescente. Poderia ser um 
forte estímulo para você realizar seus objetivos, não fosse 
o fato de ela estar pistola da vida com os astros. Em 
aspecto negativo com o Sol e Urano.

Segura o forninho, Leão, que hoje a segundona não está 
para amadores. Arme-se de paciência e boa vontade 
para lidar com as infl uências astrais complicadinhas que 
rolam neste início de semana. A Lua entra em sua Casa 
4 e muda para a fase Crescente, mas briga com o Sol.

Hoje você vai contar com boa vontade, foco e pode ter 
um período muito produtivo no traba sua capacidade de 
concentração e o seu empenho. Seu espírito investigativo 
e curiosidade se intensifi cam, despertando seu interesse 
por mistérios e segredos. 

Inspire-se na disciplina e perseverança do seu signo 
para dar conta de todas as demandas e desafi os que 
essa segundona anuncia. A Lua muda para Escorpião e 
ingressa na fase Crescente, destacando sua comunicação 
e infl uenciando bastante seus contatos. 

Semana começando com uma porção de alertas e os 
desafi os podem te deixar com os nervos à fl or da pele. 
Um deles vem de Mercúrio, que troca vibes tensas com 
Marte e vai atiçar seu lado impaciente. Outra infl uência 
instável chega da Lua.

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)

Filho da Hebe sobre série da Globo: 
“discordo de muita coisa ali”  

“Hebe”, a série sobre a vida de 
Hebe Camargo (1929-2012), já no 
cinema e streaming, é a estreia 
da TV Globo no dia 30, com 
exibição às quintas-feiras, em dez 
capítulos.

Marcello Camargo, em 
conversa com a coluna, meio 
que lamentando disse que não 
reconheceu a sua mãe no � lme.   

“Discordo de muita coisa ali. 
Ela nunca bebeu whisky, nunca 
bebeu no camarim e nunca 
deixou o público esperando. Não 
falava palavrões e nunca jogou 
microfone no chão”.

Sobre a minissérie, que 
também já viu, divide em duas 
partes: o começo, quando jovem, 
batalhando pelo trabalho e 

procurando ocupar o seu espaço, 
“eu achei muito bacana, � el à 
realidade”. “Mas a segunda é 
completamente � cção”, diz.

No entanto, tem certeza que 
sua mãe, se aqui estivesse, estaria 
bem honrada com a homenagem 
da Globo, por quem tinha muito 
carinho, ”apesar do amor da vida 
dela ter sido o SBT”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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SUCESSORA
Ainda desta conversa com 

Marcello Camargo, quando o assunto 
se volta para “quem seria a sucessora 
de Hebe”, diz que vê muita coisa 
de sua mãe na Xuxa, em especial, 
o carisma “muito forte”. “Eu vejo 
muito isso na Xuxa”. Marcello conclui 
dizendo que não pode “deixar de 
citar o musical dirigido por Miguel 
Falabella. Maravilhoso! Sensacional! 
Depois de um trabalho tão lindo, o 
� lme me decepcionou demais”.   

CIGARRO E COZINHA
Este período de quarentena, ao 

lado da família e longe do trabalho, 
também foi fundamental para Juliana 
se livrar de� nitivamente do cigarro. 
Largou no � nal de março e nunca 
mais. Confessa ainda que o que mais 
tem feito nestes últimos meses é se 
arriscar na cozinha. “O que mais 
� z foi bolo! Os meus � lhos adoram 
bolo e pedem sempre.” Em breve, ela 
também estará na reprise de “A Força 
do Querer”.

TOC
As chamadas do “SBT Brasil”, já de 

muito tempo, obedecem ao mesmo 

ritual.  A apresentadora aparece 
andando, para, vira de ladinho e 
fala. Só o � gurino é diferente. Que tal 
inventar uma outra?

REVISÃO
A Globo realiza nesta semana 

a última videoconferência com o 
elenco de “Salve-se Quem Puder” 
antes da retomada de gravações. O 
desejo é repassar para o elenco todo o 
protocolo de segurança adotado para 
a volta aos Estúdios Globo. 

GRAVAÇÕES
Também neste encontro virtual, 

a Globo vai informar o� cialmente a 
data de gravações da novela.A ideia é 
retomar os trabalhos ainda durante o 
mês de agosto.

MUNDO NORMAL
“A Morte Pode Esperar”, titulo 

provisório da novela que marcará a 
estreia de Mauro Wilson como autor 
titular na faixa das 19h, não vai falar 
sobre o novo coronavírus. A princípio 
até foi cogitada a possibilidade, já 
descartada. Giovanna Antonelli 
será a protagonista dessa comédia 
romântica. 

DIA DE CONVERSA
Juliana Paes também falou com 
a coluna e disse coisas bem 
interessantes. Por exemplo: 
quando assiste aos capítulos de 
“Totalmente Demais”, sempre fi ca 
muito atenta no visual de Carolina, 
sua personagem.
“Eu fi co vendo, me olho no espelho 
e fi co pensando: ‘Não é possível 
que aquele cabelo é esse cabelo 
que tá aqui’”, recorda. Com o 
término da novela, em 2016, ela 
iniciou a transição capilar e hoje 
está com os fi os 100% naturais.

Sérgio Guizé tem pela frente dois 
trabalhos: a série “Mal Secreto”, 
prioridade, para a Globoplay, e a 

novela “Verdades Secretas 2”, para o 
mesmo serviço de streaming...
No caso da série, ele já se 

preparava para gravar..., quando o 
mundo parou.Ainda sobre “VS2”, 

Rainer Cadete diz que ainda não 
sabe se voltará a viver o Visky. 

Amigos dele, no entanto, dizem que 
o ator está fechado há muito tempo.
Quinta-feira, às 22h, MC Rebecca 

fará uma participação especial 
no “De Férias com o Ex: Brasil”.
João Neto e Frederico fazem o 

próximo “Música na Band”, sexta.
Globo acompanha muito de perto 
essa ação da Bibi Perigosa da vida 

real, Fabiana Escobar, que entrou na 
Justiça para impedir a reprise de “A 
Força do Querer”...A emissora não 

quer um novo “Sétimo Guardião” 
na sua vida.Ao contrário do que 
andou circulando, Marcella Rica 
não negocia para “Salve-se Quem 

Puder”. Ela visa outros produtos da 
Globo.

ESTEVAM AVELLAR



16 | | SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2020 Esportes

CONFIRA OS DUELOS DAS QUARTAS DE FINAL

FPF / DIVULGAÇÃO

Fase de grupos chega ao 
fim, e Campeonato Paulista 
define confrontos das quartas
FUTEBOL |  Última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, realizada neste domingo (26) às 16h, teve emoção até o último minuto para 
definir as classificações. Santos, Ponte Preta, Palmeiras, Santo André, São Paulo, Mirassol, Red Bull Bragantino e Corinthians estão classificados

Neste meio de semana, oito clubes dão início à fase decisiva do Campeonato Paulista. Atual campeão, Corinthians se classificou após bater o Oeste, por 2 a 0, e ser beneficiado pelo São Paulo

COPA DO NORDESTE

EUROPA

As semi� nais da Copa do Nor-
deste estão con� rmadas. A com-
petição chega em mais um capítu-
lo decisivo, com um clássico entre 
Fortaleza x Ceará, a ser disputado 
às 21h30 desta terça-feira (28). O 
outro duelo é inédito para a fase e 
se dá entre Bahia x Con� ança, às 
19h30 de quarta (29).

O embate entre Fortaleza e 
Ceará marcará um capítulo iné-
dito na história do Clássico-Rei. 
Isso porque será a primeira vez 
que os times se enfrentam fora do 
Estado. A� nal, a fase � nal da Copa 
do Nordeste está sendo disputada 
na Bahia por conta da pandemia 
causada pelo novo coronavírus.

Os rivais se enfrentam após o 
Tricolor do Pici ganhar do Sport, 
nos pênaltis, enquanto o Ceará 
bateu o Vitória por 1 a 0.

O outro confronto registra 
a primeira vez do Con� ança na 
semi� nal da competição. A equi-
pe, aliás, também nunca havia 
disputado as quartas de � nal, até 
bater o Santa Cruz, nos pênaltis, 
no sábado (25). Rival, o Bahia 
chega nesta decisão após vencer 
o Botafogo-PB por 3 a 1, em duelo 
marcado por erros de arbitragem.

Após a semi� nal, a Copa do 
Nordeste terá a decisão em dois 
confrontos. O primeiro grande 
duelo acontecerá no dia 1º de 
agosto. O último, que de� ne quem 
leva a taça, será no dia 4.

A Juventus venceu a Samp-
doria por 2 a 0 neste domingo 
(26) e conquistou o seu nono 
Campeonato Italiano consecuti-
vo. Os gols foram marcados por 
Cristiano Ronaldo, no primeiro 
tempo, e por Bernardeschi, no 
segundo.

Com o resultado, a equipe de 
Maurizio Sarri foi aos 83 pontos 
e, com apenas duas rodadas fal-
tando para o � m do torneio, não 
pode mais ser alcançada pela 
segunda colocada, a Internazio-
nale, que tem 76.

Com 34 títulos, a equipe de 
Turim é a maior vencedora da 
história da liga nacional mas o 
domínio atual, iniciado em 2012, 
não tem paralelo no futebol ita-
liano. Nunca um clube venceu 
o campeonato nacional nove 
vezes consecutivas.

FORTALEZA X CEARÁ 
E BAHIA X CONFIANÇA 
FAZEM DUELOS DAS 
SEMIFINAIS

JUVENTUS 
VENCE E É CAMPEÃ 
ITALIANA PELA NONA 
VEZ SEGUIDA

A primeira fase do Campeo-
nato Paulista foi encerrada 
neste domingo (26) com oito 

jogos simultâneos. Com as partidas, 
válidas pela 12ª rodada da competi-
ção, foram de� nidos os oito classi� -
cados para a próxima fase (quartas 
de � nal) e os dois rebaixados (Água 
Santa e Oeste).

As quartas de � nal, em jogo úni-
co, serão disputadas com dois jogos 
na quarta e dois jogos na quinta (às 
19h15 e às 21h30). A Federação Pau-
lista de Futebol deve divulgar nesta 
segunda as datas (27) os horários e os 
locais dos quatro duelos que de� nirão 
os semi� nalistas.

As equipes que somaram mais 
pontos terão a vantagem de jogar em 
casa. Contudo, o Red Bull Bragantino, 
dono da melhor campanha da com-
petição, deverá ser impedido de jogar 
no estádio Nabi Abi Chedid pelo fato 
de Bragança Paulista (SP) ainda não 
estar na lista de cidades com per-
missão para a realização de jogos. Na 
última rodada ontem, o Bragantino 
jogou em Osasco contra o Botafogo – 
e venceu por 2 a 0, con� rmando o 1º 
lugar geral.

Santos x Ponte Preta
O Santos já havia garantido sua classificação antecipadamente, 
assim como a liderança do Grupo A. O clube da Baixada - que 
perdeu para o Novorizontino por 3 a 2 neste domingo, de virada 
- enfrentará em casa a Ponte Preta, que venceu o Mirassol por 1 
a 0.

Palmeiras x Santo André
Palmeiras e Santo André também já chegaram na última rodada 
classificados. O que estava em jogo era a liderança do Grupo B, 
que garante a vantagem de jogar as quartas de final em casa. E 
quem levou a melhor foi o Palmeiras, que venceu o Água Santa 
por 2 a 1, enquanto que o Santo André foi derrotado pelo Ituano 
por 3 a 1.

São Paulo x Mirassol
Já classificado para as quartas antes da rodada, o São Paulo 
garantiu a liderança do Grupo C e a vantagem de atuar em casa 
ao vencer o Guarani por 3 a 1. Seu adversário será o Mirassol, que 
perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0.

Red Bull Bragantino x Corinthians
O Grupo D foi o que rendeu mais emoção neste domingo. Após 
ter uma rodada passada perfeita, o Corinthians chegou para o 
jogo contra o Oeste com chances de classificação, fez o dever de 
casa, venceu por 2 a 0, e se classificou como segundo colocado 
com a ajuda do São Paulo, que bateu o Guarani por 3 a 1. Seu 
adversário nas quartas será o Red Bull Bragantino, que venceu o 
Botafogo (SP) por 2 a 0 e foi líder isolado com 23 pontos.


