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Circulação de clientes no Midway Mall, maior shopping center do Rio Grande do Norte
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NOVA GASOLINA CHEGA AOS POSTOS 
EM MEIO À RECUPERAÇÃO DO SETOR
ECONOMIA. 10 |  Com a retomada 
gradual da economia, iniciada 
no mês passado, os postos de 
gasolina de Natal, que tiveram 

uma queda nas vendas de 60% 
no início da pandemia do novo 
coronavírus, já recompuseram 
em torno de 33% do faturamento 

perdido, segundo revendedores 
ouvidos nesta segunda-feira (4) 
pelo Agora RN.
Desde segunda-feira (3), a 

gasolina vendida em todas as 
refinarias e postos do País passou 
a obedecer oficialmente uma 
fórmula mais próxima do padrão 

europeu e do americano.
Novo padrão é mais caro, mas 
rende mais nos veículos,
segundo o governo.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
RN TAMBÉM FEZ DOSSIÊ 
CONTRA “POLICIAIS 
ANTIFASCISTAS”

RN TEM 52 MIL CASOS DE 
COVID-19 CONFIRMADOS 
E SE APROXIMA DOS 2 MIL 
ÓBITOS TOTAIS

PREFEITURA AMPLIA A 
CAPACIDADE
DE PÚBLICO DOS 
SHOPPINGS DE NATAL

POLÊMICA. 4 | Relatório de 65 páginas 
tem dados pessoais, fotografias e 
publicações em redes sociais de 23 
servidores que compõem o movimento 
“Policiais Antifascismo”. Promotor nega 
motivação política na investigação

PANDEMIA. 7 | Dados do grupo 
Covid19Analytics, composto por 
economistas da PUC do Rio de Janeiro 
e da Fundação Getúlio Vargas, apontam 
que o RN chegará aos 61 mil infectados 
em 15 dias, com 2,2 mil mortes

AUTORIZAÇÃO. 9 | Nova etapa de 
retomada das atividades econômicas da 
capital também liberou reabertura das 
praças de alimentação dos shoppings e 
as academias de ginástica com serviço 
de ar-condicionado

NEY DOUGLAS / AGORA RN

KLÉBER APOSTA NA 
REELEIÇÃO DE ÁLVARO: 
“GRANDE NOME”

PALMEIRA E ASSU 
VOLTAM COM ELENCOS 
REFORMULADOS

ELEIÇÕES EM NATAL. 5 | Líder do 
governo na Câmara avalia que 
Álvaro Dias “é o grande nome”
das eleições deste ano em Natal

ELEIÇÕES 2020. 3 | Ex-vereador critica 
gestão do atual prefeito da capital 
potiguar e diz que nome do PT para 
a disputa pode surpreender

FUTEBOL. 16 | Série de reportagens 
do Agora RN mostra a preparação 
dos elencos para retorno do 
Campeonato Estadual

DESTRUIÇÃO EM BEIRUTE

“PREFEITO FAZ POLÍTICA 
DE CORONEL EM NATAL”, 
DIZ HUGO MANSO

DESASTRE. 5 | Duas fortes explosões sucessivas, nesta terça-feira 
(4), na região portuária da capital do Líbano deixaram ao menos 
73 mortos e 3,7 mil feridos. Autoridades disseram que causa foi o 
armazenamento de 2.750 T de nitrato de amônia

 ALEX VIANA

“PREFEITO FAZ POLÍTICA 
DE CORONEL EM NATAL”, 



A guerra aberta entre o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, e a força-tarefa da 
Operação Lava Jato, mobilizando 
setores inteiros do Ministério 
Público Federal, deve ser vista 
com cautela, já que contempla 
aspectos  merecedores de 
re� exão mais profunda.

Embora seja fato que, com 
a saída do ex-juiz Sérgio Moro 
do governo, um fosso tenha se 
aberto entre os procuradores de 
Curitiba e o governo Bolsonaro, 
nada justi� ca que a força 
tarefa não deva se sujeitar às 
determinações da PGR, já que 
foi criada por ela para investigar 
desvios na Petrobras.

Não obstante deva se temer 
a ideia � xa do presidente de 
controlar tudo o que se passa 
na República, não se pode 
admitir que um órgão qualquer 
se proclame independente o 
su� ciente para não justi� car 
suas ações a uma instância 
constitucionalmente superior.

Ademais, o vazamento dos 
diálogos entre procuradores 
e o então juiz Sérgio Moro, 
promovido pelo site � e 
Intercept Brasil, no ano 
passado, colocou em questão a 
imparcialidade de Sérgio Moro.

Com mais de 70 fases 
realizadas desde 2014, hoje a 
Operação Lava Jato se mete 
em quase tudo, promovendo 
ações de busca e apreensão em 
gabinetes de parlamentares 
por eventos ocorridos anos 
antes, sem qualquer motivação 
concreta que as justi� que.

Além de uma intervenção clara 
de um poder sobre o outro, tudo 
isso sugere a típica luta de uma 
criatura contra seu criador, um 
enredo que jamais termina bem.

Em torno dessa contenda, 
infelizmente, orbitam outros 
atores mais poderosos no 
âmbito até do Supremo Tribunal 
Federal, como se viu pela decisão 
do ministro Edson Fachin 
ao invalidar uma anterior do 
presidente da Corte, Dias To� oli, 
sobre a cessão de material de 
investigações da força tarefa em 
Curitiba.

A insegurança jurídica em 
que fatos como esse mergulham 
o país talvez seja pior do que 
bons exemplos de uma força-
tarefa criada para combater um 
foco, mas que acabou abraçando 
o planeta inteiro.                          

Líderes do Senado decidiram votar a Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) do Novo 
Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Fundeb) daqui duas semanas. A medida deve receber aval sem 
alterações.

O texto será pautado na semana do dia 18 de agosto, de acordo com o 
líder do PDT no Senado, Weverton Rocha (MA). Os senadores fizeram uma 
reunião remota na manhã desta terça-feira (4) para definir a pauta da Casa.

O texto foi aprovado na Câmara no dia 21 de julho. O Fundeb é o 
principal mecanismo de financiamento das escolas públicas do País. Além 
de aumentar a quantidade de recursos que a União passa a depositar 
no fundo, o novo formato que foi aprovado por deputados diminui a 
desigualdade, destinando mais dinheiro aos municípios mais pobres. Com 
as mudanças, 17 milhões de alunos a mais serão beneficiados no País, 
por meio de recursos para a escolas em que estudam. Na Câmara, no 
primeiro turno, foram 499 votos a favor e 7 contra. Na segunda votação, o 
placar ficou em 492 votos a favor do texto e 6 contra. Somente deputados 
bolsonaristas votaram contra a proposta nas duas votações, entre os quais 
Bia Kicis (PSL-DF) e Chris Tonietto (PSL-RJ).

O Fundeb foi criado em 2007. A votação do projeto foi marcada por 
polêmicas envolvendo o governo Bolsonaro, que  queria destinar recursos 
do fundo ao Renda Brasil.

Pelo texto, o governo federal passa a responder por 23% do total dos 
recursos, que vai aumentar gradativamente durante seis anos. Em 2021, 
serão 12% e em 2022, 15%. Depois, os recursos aumentarão em dois 
pontos percentuais a cada ano. Além disso, 2,5% irão para municípios que 
tiverem melhores resultados de aprendizagem, mas os detalhes ainda serão 
definidos em lei complementar.
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FUNDEB NO SENADO

EXCESSO DE 
AUTONOMIA

RÁPIDAS
>> Hoje, 5 de agosto, é Dia 

Nacional da Saúde, Dia de Nossa 
Senhora das Neves, Dia de Santo 
Osvaldo de Nortúmbria e Dia 
Nacional da Farmácia.

>> Nesta data, em 2016 – há 4 
anos –, ocorria no Rio de Janeiro 
a cerimônia de abertura dos Jogos 
Olímpicos, no Maracanã.

>> O Departamento de 

do projeto. A temática será 
“Transformando a sociedade 
através da Inovação: dicas de como 
inovar com segurança”.

>> O Facebook do PT Natal 
transmite hoje, às 19h, reunião 
“Pensando na Cidade Sustentável”. 
O objetivo é elaborar o programa de 
governo, com a participação do pré-
candidato Jean Paul Prates.

Comunicação (Decom) promove 
nesta quarta, às 16h, oficina 
sobre “Som, silêncio, presenças e 
ausências”. A inscrição pode ser 
feita no site do CCHLA UFRN.

>> O Instagram da Uninassau 
Natal, em parceria com o Senac 
RN, exibe hoje, às 16h, live de 
gastronomia sustentável.

>> O YouTube do NEESF Sesap/
RN organiza nesta quarta, às 16h, 
conversa com o tema “Aleitamento 
Materno, Banco de Leite Humano 
e Guia Alimentar para Menores de 
2 anos”.

>> O Parque Tecnológico 
Metrópole Digital realiza nesta 
quarta, às 18h, live no YouTube 

Notas&Informes
SOB SUSPEITA

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) será impresso este 
ano na Plural, grá� ca onde a prova 
foi roubada em 2009. Depois de 
disputa na Justiça, a Grá� ca Plural 
acabou assinando na sexta-
feira o contrato com o Instituto 
Nacional de Pesquisas e Estudos 
Educacionais (Inep) do Ministério 
da Educação (MEC). O processo de 
licitação para escolha da empresa 
estava parado por causa de 
questionamentos sobre requisitos 
de segurança.

MINISTRO COM COVID
O ministro-chefe da Secretaria-

Geral da Presidência, Jorge Oliveira, 
foi diagnosticado com coronavírus. 
Ele é o oitavo integrante do 
primeiro escalão do governo a ser 
contaminado pela Covid-19.

LULA E ODEBRECHT
Por 2 a 1, a Segunda Turma do 

Supremo Tribunal Federal (STF) 
determinou nesta terça-feira, 4, 
que a defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva tenha acesso 
restrito a um acordo de leniência 
� rmado pela empresa Odebrecht 
de valor estimado em R$ 3,8 bilhões.

PRECEDENTE I
O acordo de não persecução 

penal fechado pelo ministro Onyx 
Lorenzoni (Cidadania), que vai 
pagar multa de R$ 189 mil para 
encerrar ação referente à caixa 2 de 
R$ 300 mil no primeiro acerto do 
tipo celebrado pela Procuradoria 
Geral da República, abre um 
precedente especí� co para casos 
similares e mostra o peso da 
avaliação do Ministério Público 
Federal, avaliam juristas.

PRECEDENTE II
Tanto o valor a ser pago 

pelo político como até mesmo 
a viabilidade do acordo, 
considerando diferentes aspectos 
do crime, dependem da “cautela” o 
Ministério Público Federal, sendo 
que contextos “mais complexos” 
não cabem no dispositivo.

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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IPTU ISENTO I
A Câmara Municipal 

derrubou nesta terça-feira 
(4) o veto do prefeito Álvaro 
Dias ao projeto de lei que 
isenta do pagamento de IPTU 
proprietários de imóveis em 
Natal que tenham doenças 
como HIV, câncer, nefropatias ou 
outros problemas neurológicos 
graves, ou que tenham em 
sua família cônjuge ou � lho 
diagnosticado com uma dessas 
doenças residindo no imóvel. A 
proposta é da vereadora Nina 
Souza (PDT).

IPTU ISENTO II
Segundo o projeto de 

lei complementar, que vai à 
promulgação, o direito será 
concedido aos cidadãos com 
renda familiar não superior a dois 
salários mínimos, no período em 
que estiverem acometidos pela 
enfermidade. Em caso de morte 
ou ao cessar a necessidade, a 
isenção é revogada.

É PARTICULAR OU CONVÊNIO?
A Comissão de Justiça da 

Assembleia Legislativa aprovou 
um projeto nesta terça que 
proíbe a diferenciação no prazo 
de marcação de consultas, 
exames e outros procedimentos 
e medidas entre pacientes 
cobertos por planos ou seguros 
privados de assistência à saúde 
e os pacientes particulares. A 
proposta é do deputado Gustavo 
Carvalho (PSDB).

EMBATES DESNECESSÁRIOS
O procurador-geral da 

República, Augusto Aras, baixou 
o tom nesta terça-feira (4) e pediu 
aos subprocuradores que evitem 
“embates desnecessários” uma 
vez que os ataques ao MPF já são 
“muito fortes”. “Estamos todos 
no mesmo barco. Se esse avião 
afundar ou cair, todos nós caímos 
juntos”, disse o procurador-geral 
durante reunião do Conselho 
Superior do Ministério Público 
Federal.

Tudo indica que já estaremos com uma 
imunização plena, da totalidade da 
população brasileira, até o fim de fevereiro”“JOÃO DORIA

GOVERNADOR DE SÃO PAULO

FEIJÃO MÁGICO I
O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça 

pedindo que o pastor evangélico Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do 
Poder de Deus sejam condenados a pagar pelo menos R$ 300 mil a título de 
indenização por danos sociais e morais coletivos em razão da veiculação de 
vídeos sugerindo o uso de sementes de feijão com “poderes de curar a Covid-19”.

FEIJÃO MÁGICO II
Nos registros, o líder religioso incita seus � éis a plantarem as sementes, 

vendidas pela agremiação por R$ 100, R$ 500 e R$ 1 mil, e chega a dizer que um 
laudo médico comprovou a recuperação de um paciente em estado terminal 
após contrair o novo coronavírus.
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Ex-vereador em Natal, o enge-
nheiro e professor do IFRN Hugo 
Manso (PT) avalia que a eleição 

para prefeito da capital do Rio Grande 
do Norte terá várias candidaturas, mas 
apenas quatro deverão ser mais robus-
tas, sendo elas a do atual prefeito Álva-
ro Dias (PSDB), a do deputado estadual 
Hermano Morais (PSB), a do deputado 
estadual Kelps Lima (Solidariedade) e a 
do senador Jean Paul Prates (PT).

Sobre o atual prefeito, Hugo Man-
so afirma que o gestor faz “política de 
coronel, em que não cabe dois numa 
sala”, referindo-se aos supostos desen-
tendimentos recentes entre Álvaro e o 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, seu 
criador em Natal, em torno da indica-
ção do candidato a vice na chapa de 
Álvaro Dias à reeleição.

“Álvaro deve tudo a Carlos e não 
consegue se entender? É devido à po-
lítica de coronel que ele faz em Natal, 
em que não cabe dois na sala”, diz 
Hugo, avaliando a postura do prefeito 
de Natal frente à suposta tentativa do 
antecessor de emplacar Aíla Rama-
lho,  prima de sua mulher, como vice 
de Álvaro. “Como um cara que ganha 
a prefeitura de presente, como Álvaro 
ganhou, não tem habilidade para man-
ter um diálogo? É porque ele é coronel, 
não aceita diálogo, quer impor”, afirma 
o ex-vereador.

Hugo Manso disse que o senador 
Jean Paul Prates foi escolhido para ser 
o candidato do PT a prefeito com o 
apoio da governadora Fátima Bezerra, 
da deputada federal Natália Bonavides, 
dos deputados estaduais do partido, de 
vereadores, ex-deputados, ex-vereado-
res do PT e demais lideranças petistas.

“Jean Paul foi uma grata surpresa. 
Ele teve um comportamento correto, 
primeiro como suplente de Fátima no 
Senado, depois como senador. Ele não 
conhecia bem a nossa militância, mas, 
ao assumir o mandato, aproximou-se 
das bases do nosso partido e, em fun-
ção disso, é o nosso candidato a prefei-
to”, avalia Hugo.

Segundo o ex-vereador Hugo 
Manso, as pretensões eleitorais do 
PT em Natal, quando, por diversas 
vezes, o partido disputou sem êxito 
a prefeitura, sempre esbarraram 
nas lideranças da ex-governadora 
Wilma de Faria (já falecida) e de 
Carlos Eduardo – ambos governa-
ram juntos a capital por sete man-
datos, derrotando tanto a atual 
governadora Fátima Bezerra quan-

to o secretário estadual Fernando 
Mineiro em campanhas sucessivas. 
No entanto, com Álvaro Dias, a his-
tória é outra.

“Enfrentamos sempre dona 
Wilma e Carlos Eduardo, dois po-
líticos muito fortes em Natal, com 
raízes muito consolidadas, e fomos 
derrotados nas ultimas sete elei-
ções seguidas, ora para Wilma, ora 
para Carlos”, lembrou.

Para Hugo, no entanto, Álvaro 
Dias destoa de Wilma e de Carlos, 
lideranças natalenses incontestes, 
pelo fato de sua tradição política 
ser do Seridó, mais precisamente 
em Caicó.

“Wilma teve hegemonia políti-
ca muito forte em Natal, transferiu 
isso para Carlos e soube adminis-
trar bem a liderança. Já Álvaro é ou-
tra coisa: entrou de gaiato no navio. 
Álvaro não é um político de Natal. 
Ele viveu em Natal, estudou em 
Natal, mas não é político de Natal, 
é do interior, de Caicó”, disse Hugo.

Ainda segundo o ex-vereador 
Hugo Manso, em que pese estar no 
comando da máquina administra-
tiva, o prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
não é um candidato imbatível nes-
sas eleições. E cita como exemplo a 
derrota do prefeito na eleição pas-
sada, quando não conseguiu eleger 

o filho, Adjuto Dias, na eleição para 
a Assembleia Legislativa. Adjuto 
teve 7,9 mil votos em Natal, me-
nos que os 9,1 mil da candidata de 
Hugo Manso, a deputada estadual 
eleita Isolda Dantas (PT).

“Álvaro é um adversário forte, 
tem a máquina, mas não é imba-
tível. Nosso candidato a prefeito, 
Jean Paul, não foi testado nas ur-
nas, mas em Natal Álvaro também 
não. A deputada Isolda teve mais 
voto que o filho de Álvaro, que 
não conseguiu eleger o filho com 
a máquina na mão. Álvaro só assu-
miu a prefeitura porque Carlos se 
afastou. Inclusive, não estão bem 
nessa relação. Álvaro vai ter que 
mostrar como se faz voto em Natal, 
visto que ele não sabe, já que não 
arranjou para o filho”, analisa Hugo 
Manso.

Para o petista, as votações de 
Álvaro sempre foram do interior do 
Estado, quando das eleições para 
a Assembleia Legislativa e para a 
Câmara Federal. “A votação dele é 
do interior”, disse, acrescentando 
que na disputa eleitoral de Natal 
serão muitos candidatos disputan-
do o pleito em oposição. “Álvaro 
vai encontrar um ambiente difícil, 
porque vai ser muito criticado, a 
gestão não tem boas performan-
ces para mostrar. Será uma eleição 
muito apertada. Três ou quatro 
candidatos disputando quem vai 
para o segundo turno”, diz Hugo.

Na visão de Hugo Manso, Jean 
Paul irá dialogar com o máximo 
de forças políticas, inclusive já 
no primeiro turno. “Vamos pro-

curar Hermano Morais, vamos 
procurar o deputado federal Ra-
fael Motta, para conversarmos 
sobre uma possível unidade já no 
primeiro turno. Procuraremos o 
professor Carlos Alberto Medei-
ros (PV) e o PSOL, que ainda não 
apresentou candidato. Sabemos 
que cada um tem uma ideia, mas 
o gesto de procurar vamos fazer 
humildemente. Temos que ter 
uma política que se contraponha 
à de Álvaro”, frisou.

Ao avaliar a gestão de Álvaro 
Dias, o ex-vereador Hugo Manso 
afirma que o prefeito assumiu 
postura de continuidade ao mo-
delo implantado pelo antecessor, 
Carlos Eduardo, como uma espé-
cie de “sindico”, esquecendo-se da 
gestão política de transformação 
da cidade.

“Carlos não fazia gestão políti-
ca. Daí quando saiu para o gover-
no, o interior não o conhecia. Ál-
varo repete isso. Faz um trabalho 
administrativo, mas não enfrenta 
os problemas políticos efetivos da 
metrópole. Não existe uma decla-
ração de Álvaro falando de Região 
Metropolitana. Ele não sabe o que 
é isso. Não se interessa por diálogo 
a médio e longo prazo com Maca-
íba, com Parnamirim, com Extre-

ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL / ARQUIVO

“Prefeito Álvaro Dias faz política de 
coronel em Natal”, diz Hugo Manso
ELEIÇÕES 2020 | Ex-vereador e liderança do PT em Natal critica gestão do atual prefeito da capital potiguar e diz que nome do PT para a disputa, o senador Jean Paul Prates, tem 
chances de vitória porque cenário eleitoral de 2020 é distinto das últimas eleições, quando partido enfrentou Wilma de Faria ou Carlos Eduardo Alves. Segundo ele, sigla está unida

Ex-vereador de Natal Hugo Manso afirma que toda a militância do PT estará unida na defesa de Jean Paul Prates para prefeito da capital

PT SEMPRE ESBARROU 
NAS LIDERANÇAS DE 
WILMA E CARLOS. COM 
ÁLVARO, SERÁ DIFERENTE

“ÁLVARO VAI 
TER QUE MOSTRAR 
COMO SE FAZ VOTO 
EM NATAL”

“ÁLVARO NÃO 
ENFRENTA 
PROBLEMAS DA REGIÃO 
METROPOLITANA”

moz, com São Gonçalo do Ama-
rante, que têm problemas comuns. 
Álvaro não sabe que não tem como 
resolver isoladamente os proble-
mas de segurança, de saúde e de 
transporte, como o deslocamento 
de pessoas, de mercadorias e de 
cargas, olhando apenas para Na-
tal. Política de abastecimento, car-
gas para o Porto de Natal, política 
de Uber, de táxi, ônibus, bicicleta, 
ciclovias, nada disso ele faz. Quem 
pedala sai de Natal para Macaíba, 
para Extremoz, para São Gonçalo 
e não se sabe onde começa e onde 
termina. E onde está o prefeito de 
Natal? Não tem uma declaração 
de Álvaro que trate desse tema do 
crescimento urbano. Aí fica falan-
do besteira de verticalizar a orla e 
outras bobagens”, diz Hugo.

Hugo Manso também criticou 
o atual prefeito pela distribuição de 
medicamentos sem comprovação 
cientifica contra a Covid-19, geran-
do um alto risco para a população, 
que começou a sair do isolamento 
porque tomou invermectina.

“As pessoas estão morrendo”, 
disse, avaliando que o prefeito tem 
adotado uma estratégia de ser 
simpático ao presidente Jair Bolso-
naro. “Diz que é parceiro dele aqui 
na capital, mas isso vai produzir 
óbitos e sofrimento”, declarou o 
petista, afirmando que a disputa 
em Natal será polarizada. “O povo 
vai decidir entre como se compor-
tou Álvaro frente à Covid e como 
se comportou a governadora Fá-
tima. A população irá comparar e 
tomar sua decisão”.

“FÁTIMA, NATÁLIA, 
MINEIRO E TODA A MILITÂNCIA 
ESTAMOS COM JEAN PAUL”

Hugo Manso disse ainda que a candidatura 
de Jean Paul a prefeito irá resgatar a história de 
militância de esquerda do partido em Natal. 

“Não é que estejamos cegamente otimistas 
de que vamos vencer. Mas vamos fazer uma boa 
disputa. Jean é um bom candidato, terá o apoio 
incondicional de Fátima, que inegavelmente é 
uma eleitora importante em Natal”, ressaltou.

“Todos nós ex-vereadores do PT estaremos 
nessa caminhada, com Júnior Rodoviário, 
Olegário Passos, mais todas as lideranças de 
mandato atuais, o vereador Fernando Lucena, 
a vereadora Divaneide Basílio, o secretário 
Fernando Mineiro, a deputada Natália Bonavides, 
todos, seja como candidato, seja apoiando, 
e isso vai dar um movimento importante. Eu 
particularmente me sinto contemplado com a 
candidatura de Jean Paul e vamos para cima”, 
disse Hugo Manso.
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ACHOU POUCO? MORAES 
PRESIDIRÁ A ELEIÇÃO DE 2022

MORTE DE MEURER NA 
PRISÃO REVOLTA SEU ADVOGADO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

FORÇA, LÍBANO
O ex-presidente Michel Temer, 

de origem libanesa, também 
� cou impactado com a explosão 
em Beirute. Logo divulgou nota 
solidária às vítimas, concluindo 
com uma exortação: “Força, meu 
Líbano!”

TRAD EMOCIONADO
O deputado Fábio Trad (PSD-

MS) fez um discurso emocionado 
na sessão virtual da Câmara, terça 
(4). Neto de ex-cônsul do Líbano, 
Trad estava devastado com a 
explosão impressionante ocorrida 
em Beirute.

COMUNICAÇÃO RÁPIDA
A Marinha informou, em 

menos de uma hora, que estavam 
bem, sem feridos, todos os 
militares brasileiros da Forç a 
Tarefa Marí tima a bordo da Fragata 
Independência, próxima ao Líbano, 
na hora da explosão.

AUXÍLIO (AMIGO) FEDERAL
No programa de combate ao 

coronavírus, aprovado pelo Senado, 
R$4,76 bilhões vão para a Bahia do 
petista Rui Costa, que já recebeu do 

governo Bolsonaro R$73 milhões 
em março e R$100 milhões em 
abril.

NANNAI NORONHA
Premiado resort de Muro 

Alto, em Pernambuco, o Nannai 
anunciará na próxima segunda-
feira (10) a inauguração de uma 
pousada em Fernando de Noronha 
com sua grife. Começa a operar já 
em dezembro próximo.

SEMPRE ELES
O petista Lula se livrou 

mais uma vez no Supremo da 
sentença por ter levado propina 
da Odebrecht. Da primeira vez o 
STF adiou o processo porque a 
ordem das alegações � nais estava 
errada e agora a defesa diz que não 
teve “acesso devido” ao acordo de 
leniência da empresa.

O PARTIDO MANDA
Empresário e fundador da Rede 

TV, Marcelo Carvalho diz não ter 
“a menor dúvida” que o aplicativo 
TikTok “manda dados para o 
governo chinês”, se quiser. “Porque 
direitos, lá, é só para o partido”, 
conclui.

Após atuar na defesa do deputado Nelson Meurer (PP-PR), que morreu 
na cadeia aos 78 anos, vítima de Covid-19, o advogado Michel Saliba está 
entre aqueles que não se conformam com a atitude do ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que por três vezes se negou a 
permitir que o ex-deputado, cheio de comorbidades e já infectado, pudesse 
se submeter a tratamento da doença fora da prisão. Saliba lembra que o 
Estado tem a obrigação de garantir a integridade, a saúde e a vida dos presos, 
“daí a minha grita”, diz, inconformado.

TRÊS VEZES ‘NÃO’
Além dos 78 anos, Meurer 

era hipertenso, diabético e 
havia sido operado do coração. 
Mas Fachin recusou três vezes 
prisão domiciliar para ele.

ACUSAÇÃO FORTE
O deputado Ricardo Barros 

(PP-PR) foi duro ao denunciar 

que o “ativismo político” 
de Fachin “matou Nelson 
Meurer”.

EXCEÇÃO À REGRA
Barros disse que mais de 

130 presos do mesmo presídio 
foram liberados pelo juiz de 
execuções, mas este não tinha 
jurisdição no caso Meurer.

Indignados com Alexandre de Moraes, que no Supremo Tribunal Federal (STF) 
tem anulado atos do presidente, processado seus seguidores e até cancelado 
o direito deles à liberdade de expressão, bolsonaristas ainda não viram nada. 

Não se deram conta de que o ministro, que têm na conta ser “líder da bancada 
de oposição” no STF, comandará a eleição presidencial de 2022 como presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral.  A vez de Alexandre de Moraes na presidência do 
TSE começará dentro de dois anos, em agosto de 2022, quando substituirá a 
Edson Fachin. Se até 3 de outubro de 2022 não tiver sido afastado pelos seus 
adversários no STF, a tendência de Jair Bolsonaro é disputar a reeleição. Os 
bolsonaristas celebram pesquisas apontando o favoritismo do atual presidente 
em 2022, mas deveriam ficar atentos ao juiz desse jogo. O atual presidente, 
Luís Roberto Barroso, fica no TSE até fevereiro de 2022, quando termina o seu 
segundo período como ministro efetivo.

LEGISLATIVO | Nos últimos meses, tem aumentado o número de casos de violência doméstica no RN. Alta
é resultado da pandemia do novo coronavírus, que provocou o isolamento das pessoas em suas casas

A Assembleia Legislativa do Rio  
Grande do Norte lançará nes-
ta quinta-feira (6), em razão 

dos 14 anos da Lei Maria da Penha, 
a campanha “Violência Doméstica: 
precisamos dar um basta nisso”. O 
objetivo da ação é combater a violên-
cia dentro de casa e conscientizar as 
pessoas em relação aos danos físicos 
e psicológicos que as vítimas sofrem.

Nos últimos meses, tem aumen-
tado o número de casos de violência 
doméstica no RN. O crescimento dos 
registros é resultado da pandemia 
do novo coronavírus, que provocou 
o isolamento das pessoas em suas 
casas, em quarentena, desde o mês 
de março. No Rio Grande do Norte, 
levantamentos apontam aumento de 
258% nos casos.

Segundo a Assembleia, 1 em cada 
5 mulheres brasileiras já foi espan-
cada pelo companheiro e, em 71% 
desses casos registrados, a violência 
ocorre com frequência.

No legislativo potiguar, o tema é 
um dos mais discutidos entre os de-
putados estaduais durante as sessões 
remotas na Assembleia e também o 
que mais registra solicitações de re-
querimentos ao governo, como refor-
ço policial, e projetos de lei.

Uma das leis aprovadas no perío-
do de pandemia sobre o tema, e que 
já está em atividade, é a que cria a de-
legacia virtual para o enfrentamen-
to da violência contra a mulher, de 
autoria da deputada estadual Isolda 
Dantas (PT). A iniciativa criou um ca-
nal virtual de atendimento e registros 

de denúncias para ampliar o comba-
te à violência doméstica contra as 
mulheres potiguares. Com a criação 
de um canal de comunicação via 
WhatsApp, o dispositivo assegura o 
recebimento de denúncias, registros 
de ocorrências, envio de fotos e docu-
mentos relativos aos crimes e situa-
ções de violência doméstica.

Outra iniciativa é da deputada 
Eudiane Macedo (Republicanos), que 
protocolou recentemente projetos 
que dizem respeito à segurança das 
mulheres. Um deles proíbe nomea-
ção de agressores no serviço público 
estadual e o outro reconhece empre-
sas que contratarem mulheres em 
vulnerabilidade. Segundo o projeto, 
o selo “Amiga da Mulher” será um 
reconhecimento a empresas que ti-

verem em seus quadros de funcioná-
rios pelo menos 5% de mulheres que 
já tenham sido vítimas de violência 
doméstica.

A Assembleia Legislativa tam-
bém aprovou um projeto de lei que 
obriga os condomínios residenciais a 
comunicarem aos órgãos de seguran-
ça pública sobre casos de violência 
doméstica e familiar contra mulher, 
criança, adolescente ou idoso. Tam-
bém recebeu aval da Casa proposta 
que autoriza o projeto “Casa Abrigo” 
em Natal. As duas matérias são de 
autoria da deputada Cristiane Dan-
tas (Solidariedade).

Na próxima quinta-feira (6), a 
campanha será lançada às 9h em 
uma live com transmissão pela TV 
Assembleia.

Ação será lançada de forma virtual na próxima quinta, com transmissão da TV Assembleia

Campanha da Assembleia
combate violência doméstica

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) 
produziu um relatório de 65 

páginas com nomes, dados pessoais, 
fotogra� as e publicações em redes so-
ciais de um grupo de 23 servidores da 
área de segurança pública do Estado 
que compõem o movimento “Policiais 
Antifascismo”. As informações são do 
colunista Rubens Valente, portal UOL.

De acordo com a reportagem, 
o documento contém informações 
sobre 20 policiais militares, dois poli-
ciais civis e um bombeiro. No último 
dia 24, o mesmo colunista revelou 
que, em junho, o Ministério da Jus-
tiça, por meio da Secretaria de Ope-
rações Integradas, também realizou 
um levantamento com nomes de 579 
agentes de segurança do “movimen-
to policiais antifascismo” e quatro 
acadêmicos citados como “forma-
dores de opinião”. Nesta terça (4), a 

ministra Carmen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal, pediu explicações 
ao ministro da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendonça.

Diferentemente do caso do MP-
-RN, contudo, o trabalho do Ministé-
rio da Justiça não era acompanhado 
pelo Ministério Público ou pelo Judi-
ciário e se tratava de um trabalho de 
“inteligência”. No processo potiguar, 
a investigação foi anunciada nos 
meios de comunicação e os policiais 
tiveram acesso ao conteúdo, por 
meio de seus advogados.

Segundo Rubens Valente, um “re-
latório técnico de análise” foi elabora-
do pelo Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (Gae-
co) do MP estadual, que acolheu pe-
dido do promotor de Justiça Wendell 
Beetoven Ribeiro Agra, de Natal. Entre 
as atribuições do promotor está o 
controle externo da atividade policial.

A pedido do promotor de Justiça, 
o Gaeco confeccionou o relatório 
sobre os “policiais antifascismo” a 
partir de uma pesquisa em “fontes 
abertas tais como: per� s de Insta-
gram, Facebook, Twitter, WhatsApp, 
YouTube e outras fontes” com ob-
jetivo de “identi� car uma possível 
organização paramilitar ou milícia 
particular ou partidária”.

Em nota enviada à coluna, o pro-
motor Wendell Beetoven explicou 
que seu objetivo “não é político e 
nunca foi”. “O que o Ministério Pú-
blico, enquanto órgão controlador da 
atividade policial, não pode aceitar é 
a falta de neutralidade político-parti-
dária das polícias, senão a função po-
licial passa a ser utilizada em prol de 
uma ideologia e para autopromoção 
de agentes públicos armados”, a� r-
mou o promotor, em nota distribuída 
pela assessoria do MPRN.

MP do RN também fez dossiê 
contra “policiais antifascistas”

INVESTIGAÇÃO
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O vereador Kléber Fernandes (PS-
DB), líder governista na Câmara 
Municipal, avalia que o prefeito 

Álvaro Dias (PSDB) “é o grande nome” 
das eleições municipais deste ano em 
Natal, com realizações, serviços presta-
dos à cidade e uma atuação competen-
te frente à pandemia do novo corona-
vírus. Para o tucano, Álvaro tem tudo 
para ser reeleito, inclusive no primeiro 
turno, derrotando todos os demais ad-
versários no pleito deste ano.

Aliado de Álvaro, o vereador diz 
fazer uma avaliação “extremamente 
positiva” da gestão municipal, apon-
tando resultados práticos nas áreas de 
limpeza pública, iluminação e admi-
nistração da folha do funcionalismo, 
mantida em dia pelo prefeito. Frente 
aos desafios do coronavírus, Kleber 
disse que Álvaro partiu para a linha 
de frente, assumindo o papel de prota-
gonista no combate ao coronoavirus, 
com ações enérgicas e eficazes, tais 
como a instituição de um hospital de 
campanha sem custo efetivo do espa-
ço, por causa do aproveitamento de 
um hotel na Via Costeira. “Além disso, 
ele conseguiu instituir 20 mil testes em 
massa em sistema drive-thru na Arena 
das Dunas e no Ginásio Nélio Dias, on-
de criou um centro de profilaxia, como 
também no Cemure”, diz Kleber.

O vereador também ressaltou a 
instituição de horários estendidos em 
postos de saúde, para atender à popu-
lação, e o fato de o prefeito ter assumi-

do as rédeas pessoalmente, inclusive 
indo às comunidades para dialogar 
com as lideranças. “Há essa interlocu-
ção de Álvaro com representantes po-
pulares e com os demais segmentos da 
sociedade”, afirma.

AÇÕES E OBRAS
Ainda segundo o líder governista, 

apesar da crise, Álvaro Dias também 
conseguiu dar continuidade a obras de 
grande porte na cidade e outras ações. 
“São mais de 300 ruas sendo drenadas 
e pavimentadas na Zona Norte; apro-
vação de projetos no Governo Federal 
para iniciar drenagem e pavimentação 
no Planalto, bairro populoso na Zona 
Sul da cidade; o Terminal Turístico da 

Redinha, também um grande projeto 
da gestão dele; toda a troca da ilumi-
nação pública em led em pontos im-
portantes como a avenida Engenheiro 
Roberto Freire; investimento no espor-
te com várias quadras reformadas; na 
cultura, até quando pôde ter evento na 
cidade, fez o Natal em Natal, o Carna-
val, e um grande São João”, observa.

No campo institucional, Kléber 
Fernandes declarou que existe uma 
boa interlocução do prefeito com a 
Câmara. “Eu, na condição de líder do 
prefeito, vejo que o relacionamento 
institucional e político do prefeito com 
os vereadores é muito bom. Ele tem ex-
celente relacionamento, tanto que, dos 
29 vereadores, temos uma bancada de 

22. Isso por si só mostra que há uma 
interlocução muito proveitosa com a 
Câmara”, ressaltou Kleber.

Com tudo isso, o vereador con-
sidera que naturalmente o nome de 
Álvaro vem sendo apontado em todas 
as pesquisas de opinião, inclusive as 
registradas no TRE, como o grande 
líder político da cidade, disparado em 
primeiro lugar nas pesquisas, inclusi-
ve pesquisas que apontam a possível 
reeleição dele já no primeiro turno, 
com nível de aprovação muito bom, 
isso dito pela população. “Acredito que 
naturalmente é o grande nome, favo-
rito, com aprovação popular, serviços 
prestados e condições plenas de ser 
reeleito”.

Sobre a indicação do candida-
to a vice-prefeito, o líder da ban-
cada governista disse que ainda 
há tempo de tomar a decisão até 
as convenções. Para ele, existem 
vários partidos integrando o arco 
de aliança do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB), entre os quais o PDT, com 
bancada de nove vereadores na Câ-
mara Municipal de Natal.

O PDT é presidido no Estado 
pelo ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves. “Não tenho como afirmar, 
se é Carlos, ou se é o PDT, que in-
dicará, porque o prefeito ainda não 
externou posição a respeito dessa 
condição do vice. Ele está muito 
focado na questão da administra-
ção”, disse Kleber.

Para o vereador, “obviamente 
quem faz parte da base aliada, e 
o PDT hoje tem nove vereadores, 
certamente tem um peso grande 
dentro desse processo”.

Indagado se já houve indicação 
do nome para compor como vice 
de Álvaro Dias, Kleber Fernandes 
disse que “ainda não foi definido”. 
“Não houve reuniões nesse sentido 
lideradas pelo prefeito para essa 
definição”, afirmou.

Instado a falar sobre a suposta 
indicação de Aíla Ramalho Cortez, 
Kleber disse que viu pelos blogs no-
tícias a respeito, mas que, por não 
ser mais do PDT, não participou 
da reunião. “Não posso opinar por 
isso, porque é decisão interna. Não 
tomei conhecimento”, finalizou.

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

“Álvaro Dias é o grande nome de 
Natal e será reeleito”, diz Kléber
ELEIÇÕES 2020 | Aliado de 
Álvaro, vereador faz avaliação 
“positiva” da gestão municipal, 
apontando resultados práticos 
nas áreas em diversas áreas da 
gestão municipal

Vereador Kléber Fernandes (PSDB), líder do governo na Câmara, avalia que prefeito Álvaro Dias poderá ser reeleito ainda no primeiro turno

“COM 9 VEREADORES, 
PDT TEM PESO 
GRANDE PARA 
INDICAR O VICE”

Duas fortes explosões sucessivas, 
nesta terça-feira (4), na região 
portuária da capital do Líbano, 

Beirute, deixaram ao menos 73 mortos 
e 3,7 mil feridos, semeando o pânico 
e provocando uma imensa coluna de 
fumaça.

Segundo fonte do Ministério da 
Saúde local, o balanço divulgado até 
o fechamento desta edição do Agora 
RN era provisório e poderia subir nas 
horas seguintes, uma vez que os hospi-
tais da capital estavam saturados pelo 
fluxo de feridos. Autoridades disseram 
que as explosões foram causadas pelo 
armazenamento de 2.750 toneladas de 

nitrato de amônia. 
As explosões, cuja origem ainda 

não foi determinada, foram ouvidas 
em vários bairros da cidade e fora de-
la. No Chipre, uma ilha mediterrânea 
situada a 180 quilômetros a noroeste 
de Beirute, os moradores relataram ter 
ouvido as duas grandes explosões em 
rápida sucessão. Um morador da capi-
tal, Nicósia, disse que sua casa tremia, 
sacudindo persianas.

O presidente do Líbano, Michel 
Aoun, presidiu uma reunião de emer-
gência do Conselho de Defesa Supre-
mo, que declarou Beirute uma “zona 
de desastre”. O Conselho, que reúne o 

presidente, o primeiro-ministro e a mi-
nistra da Defesa, “recomenda” ao go-
verno decretar estado de emergência, 
segundo a agência nacional de infor-
mações ANI. 

O primeiro-ministro, Hassan Diab, 
decretou luto nacional para esta quar-
ta-feira (5). “Uma grande catástrofe 
atingiu o Líbano hoje”, declarou Diab. 
Em um duro pronunciamento na TV, 
Diab disse que aqueles responsáveis 
pelas explosões “vão pagar o preço”. 
“Eu prometo a vocês que essa catás-
trofe não ficará sem que seus respon-
sáveis sejam punidos. Eles pagarão o 
preço”, disse Diab.

Explosões em Beirute deixam
73 mortos e mais de 3,7 mil feridos

PORTO

Explosões foram causadas pelo armazenamento de 2.750 toneladas de nitrato de amônia

WAEL HAMZEH / EFE
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O professor Antonio Spinelli, 
especialista em eleições e 
política, avalia que o lança-

mento oficial da pré-candidatura do 
senador Jean Paul Prates (PT) para 
prefeito de Natal mostra que existe 
alternativa além do atual prefeito da 
capital potiguar, Álvaro Dias (PSDB), 
que vai concorrer à reeleição.

“Talvez a lançamento da candi-
datura de Jean Paul tenha essa van-
tagem inicial de mostrar que existe 
alternativa, concorrente. É preciso 
esperar, dar um pouco de tempo, pa-
ra ver se essa posição desfrutada 
pelo prefeito nas pesquisas até agora 
divulgadas é consistente, se vai se 
manter, ou não”, disse Spinelli, em 
entrevista ao jornal Agora RN.

Na concepção de Spinelli, a po-
sição de Álvaro poderá ser alterada 
a partir de agora, o que dependerá 
bastante do debate em torno da pan-
demia do novo coronavírus, que, na 
avaliação dele, deverá pautar as elei-
ções deste ano. “Vai depender muito 
do debate da pandemia. Acho que a 
questão da pandemia vai ser central 
nessas eleições, e é claro que o cená-
rio nacional, a disputa entre bolsona-
ristas e oposicionistas, também terá 
influência”, observa.

PANDEMIA
Segundo Spinelli, a eleição em 

Natal deverá ser polarizada em tor-
no dos discursos de Álvaro Dias e da 
governadora Fátima Bezerra sobre a 
pandemia. Para ele, os dois tiveram 
acertos e erros. “Acho que a gover-
nadora acertou mais, e o prefeito me 
parece que tem estratégia de comu-
nicação que de alguma maneira não 
deixa a descoberto os erros que ele 
comete. Não sei se essa estratégia de 
comunicação, que tem sido eficiente 
até agora, vai se sustentar num deba-
te aberto, numa eleição para valer”.

Ainda sobre o desempenho de 
Fátima na pandemia, Spinelli opina 
que, no geral, a governadora con-
duziu bem. “O prefeito, não vi quais 
ações ele desenvolveu efetivamente. 
Acho que a eficácia dele é mais no 
campo da comunicação”, opina.

O senador Jean Paul Prates, pré-
-candidato do PT a prefeito de Natal, 
afirmou nesta terça-feira (4) que o 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte precisa esclarecer os reais mo-
tivos de ter elaborado uma espécie de 
dossiê com dados de integrantes do 
movimento “Policiais Antifascismo”.

A elaboração do documento foi 
revelada pelo colunista Rubens Va-
lente, do portal UOL. Em nota, o pro-
motor de Justiça responsável, Wendell 
Beetoven Ribeiro Agra, afirmou que 
seu objetivo não era político. “O que 
o Ministério Público, enquanto órgão 
controlador da atividade policial, não 

pode aceitar é a falta de neutralidade 
político-partidária das polícias”, afir-
mou o promotor.

Para Jean Paul, “as justificativas 
apresentadas até agora sobre a ara-
pongagem (...) não se sustentam”.

Segundo reportagem de Rubens 
Valente, o Ministério Público do Rio 
Grande do Norte produziu um relató-
rio de 65 páginas com nomes, dados 
pessoais, fotografias e publicações em 
redes sociais de um grupo de 23 servi-
dores da área de segurança pública do 
movimento “Policiais Antifascismo” 
do Estado.

O Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (Gae-
co) potiguar listou 20 policiais milita-
res, dois policiais civis e um bombeiro 
com fotografias, dados pessoais e pu-
blicações em redes sociais. O relatório 
foi produzido a pedido de Wendell Bee-
toven, promotor de Justiça que apura 
medidas tomadas pela polícia para 
cumprir decreto de distanciamento 
social. Líderes do movimento “Policiais 
Antifascismo” dizem que investigação 
“não tem justa causa” e negam afirma-
ções do MP sobre politização.

Para Jean Paul, o Brasil já sente na 
pele os efeitos da politização de órgãos 
de controle, como o MP. “Essa investi-
gação dos policiais antifascistas é mais 
uma aberração decorrente dessa prá-
tica. Estranho que um promotor veja 
risco quando cidadãos se manifestam 
contra atos que atentam contra o iso-
lamento social em plena pandemia. (...) 
Para o promotor, fazer carreata contra 
o isolamento social é ‘direito constitu-
cional de livre manifestação’. Já criticar 
as carreatas e apoiar medidas de isola-
mento social são motivos de investiga-
ção”, condenou.

Lançamento de Jean Paul 
mostra alternativa além
de Álvaro, diz especialista

ANÁLISE | Para Antônio Spinelli, 
posição favorável de Álvaro 
poderá ser alterada a partir de 
agora, o que dependerá bastante 
do debate em torno da pandemia 
do novo coronavírus

Senador Jean Paul Prates é pré-candidato a prefeito de Natal pelo PT nas eleições de 2020 e deverá enfrentar o prefeito Álvaro Dias (PSDB)

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, CNPJ nº 08.086.662/0001-38, torna público 
que está requerendo no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte- IDEMA- a Licença Prévia para a construção do Abatedouro Público 
Municipal, localizado no Sítio São Gonçalo, BR-427, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.

JOSÉ AMAZAN SILVA
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 - AVISO DE RECURSO NA FASE DE HABILITAÇÃO  

O Presidente em Exercício da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que a empresa. 
IM ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 07.188.930/0001-60, impetrou recurso administrativo na fase de habilitação, 
quanto a decisão da Comissão Permanente de Licitação. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para 
quem queira interpor contra razões, conforme preceitua o § 3°, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas 
alterações posteriores.  

Rio do Fogo/RN, 04 de agosto de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 
 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público que fará realizar licitação : 
Tomada de Preços n° 007/2020, no próximo dia 20/08/2020, às 09:00 horas, objetivando a contratação de empresa 
de engenharia, para realizar os serviços de pavimentação asfáltica, nesta cidade de cidade de Rio do Fogo/RN. O 
Edital na íntegra, estará à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, situada na Av. 17 de 
setembro, S/N, centro, Rio do Fogo/RN, das 08: às 14:00 horas, ou no endereço do link 
http://riodofogo.rn.gov.br/licitacao, Maiores Informações, telefone(84) 3638-0088, ou ainda pelo email: 
cplriodofogo@hotmail.com. 

Rio do Fogo/RN, 04 de agosto de 2020. 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ENERGIA EOLICA CARCARA I S.A, CNPJ 14.535.594/0001-40, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação - RLO, com prazo de validade até 31 de julho de 2026 em favor do empreendimento USINA 
DE ENERGIA EÓLICA CARCARÁ I, localizada no município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO, CNPJ 11.321.409/0001-26, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Indústria 
de Produção de Carvão Vegetal, localizada no Rod RN 118, n° S/N, Centro, Ipueira/RN - CEP: 59.315-000.

Willames Pereira De Azevedo 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

WILLAMES PEREIRA DE AZEVEDO, CNPJ 11.321.409/0001-26, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Indústria 
de Produção de Carvão Vegetal, localizada no Rod RN 118, n° S/N, Centro, Ipueira/RN - CEP: 59.315-000.

Willames Pereira De Azevedo 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

A ARGAMASSA MULTICOLA RN EIRELI, CNPJ: 14.743.871/0001-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Regularização de Operação - LRO para atividade fabricação de argamassa, rejunte e peças pré-moldadas, 
localizada na Av. Presidente Dutra, nº 388 B – Ilha de Santa Luzia. CEP: 59625-000 no município de Mossoró-RN.

Rodolfo Rodrigues Nolasco de Macedo 
Diretor

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ECOCIL - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA -  CNPJ 08.326.548/0001–38 -  NIRE 24.200.003.356 
 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA FINS DE DELIBERAÇÃO DE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 
I -    DATA, HORA E LOCAL: Aos quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte, às oito horas, na sede da sociedade 
situada à Rua Major Antônio Delmiro, 375, Alfredo Mesquita, Macaíba, Natal- RN, CEP 59.280-000. 
II -  CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com a Lei 10406, art. 1.042, 
parágrafo segundo do Código Civil, tendo em vista a presença de todos os cotistas da Companhia, reuniram-se em 
assembleia os sócios Sr. FERNANDO LUIZ GONÇALVES BEZERRA, Presidente e Sra. CANDIDA MARIA DE ARAUJO 
BEZERRA, Secretária, a quem coube lavrar a presente ata.  
III -  ORDEM DO DIA: Deliberar e votar a redução do Capital Social da empresa. 
IV - DELIBERAÇÕES: Os sócios aprovaram, por unanimidade, a redução do capital social da sociedade, nos termos do 
Artigo 1.082 da Lei nº 10406/02, inciso II, (Código Civil), por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, cujo valor de 
R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões), dividido em 58.000.000 (cinquenta e oito milhões) de quotas, no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, fica reduzido para R$ 54.400.000,00 (Cinquenta e 
quatro milhões e quatrocentos mil reais), dividido em 54.400.000 (Cinquenta e quatro milhões e quatrocentas mil) de quotas 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, cuja redução de R$ 
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) será restituída aos sócios na proporção de suas participações no capital 
social, assim sendo, ao sócio FERNANDO LUIZ GONÇALVES BEZERRA, restitui-se a quantia de R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais), em bens imóveis e a sócia CANDIDA MARIA DE ARAUJO BEZERRA, restitui-se a quantia 
de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), em moeda corrente do País. 
V -   ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-
se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios  

Natal, 04 de Maio de 2020 
 

Fernando Luiz Gonçalves Bezerra – Presidente 
 Cândida Maria de Araujo Bezerra – Secretária   

 

“JUSTIFICATIVAS SOBRE 
ARAPONGAGEM NÃO 
SE SUSTENTAM”, DIZ 
SENADOR
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ANÁLISE |  Dados do grupo Covid19Analytics, composto por economistas da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, apontam que o RN chegará aos 61 mil infectados em 15 dias

JALMIR OLIVEIRA

O Rio Grande do Norte vai ul-
trapassar a barreira das duas 
mil mortes causadas pelo 

novo coronavírus até a próxima sex-
ta-feira (8), segundo dados do grupo 
Covid19Analytics, composto por eco-
nomistas da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro  (PUC) e da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os 
estudos têm margem de erro de apro-
ximadamente 2%.

Além disso, segundo o levanta-
mento, o Rio Grande do Norte terá 
2.205 mortes até o dia 17 agosto. Com 
a margem de erro, o número poderá 
ser de 2.839. No mês, em números ab-
solutos, o estudo aponta que o Estado 
terá registrado 326 novas mortes até a 
data da previsão.

O valor mínimo que era estimado 
para o dia 17, com um total de 1.894 
mortes, é menor que o mais recente 
registro epidemiológico potiguar. Os 
dados da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) mostram 1.926 óbitos 
relacionados com a Covid-19. Esta 
diferença se explica em razão de as 
estimativas feitas pelos economistas 
analisarem os dados oficiais publica-
dos até o início do mês.

Caso o estudo se confirme, o nú-
mero de pessoas que morreram em 
decorrência da doença nos primeiros 
17 dias de agosto será 35% menor 
que no mesmo período de julho, que 
contabilizou 505 mortes, segundo os 
dados do Ministério da Saúde. O mês 
julho foi o mês mais mortífero da pan-
demia, com uma total de 813 potigua-
res mortos.

Ainda de acordo com o estudo do 
grupo Covid19Analytics, o Rio Grande 
do Norte terá 61.788 casos confirma-
dos de Covid-19 até o dia 17 de agosto. 
Com a margem de erro, o número po-
de variar entre 52.030 e 84.344 pessoas 
infectadas pelo patógeno.

A avaliação dos cenários de mor-
tes e de pessoas infectadas pelo vírus 

é importante diante do aumento da 
taxa de transmissão (Rt) da doença 
em diversas cidades potiguares, se-
gundo dados da Secretaria Estadual 
de Saúde.

A pasta informou que 63 dos 167 
municípios potiguares têm a taxa de 
transmissão acima de 2. Isso significa 
que uma pessoa contaminada pode 
transmitir o vírus para dois indivíduos 
saudáveis. O modelo matemático utili-
za principalmente a incidência diária 
dos casos confirmados para uma dada 
doença, ou seja, o total de casos con-
firmados por dia. Hoje, o Rio Grande 
do Norte tem apenas 17 cidades com 
taxa de transmissibilidade abaixo 1. A 
média do Estado é de 0,98.

A coordenadora e articuladora de 
redes de atenção à saúde da Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Sesap), 
Samara Dantas, diz que a taxa é um 
dos principais indicadores para medir 
a evolução da doença. “É preciso que a 
população continue com as medidas 
de prevenção, distanciamento social 
e uso correto da máscara para con-
seguir manter o cenário controlado e 
evitar que esta taxa aumente e mais 
pessoas sejam contaminadas”, disse 
a coordenadora.

O Rio Grande do Norte 52.566 
casos confirmados da Covid-19, 
segundo dados da Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública (Sesap). O 
Estado também soma 1.926 óbitos. 
Além disso, há 63.245 casos sus-
peitos de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus.

Ainda de acordo com a Sesap, o 
Estado tem 463 pessoas internadas 
em decorrência da doença, sendo 
que 219 estão em leitos críticos e 
217 em leitos clínicos. A fila de re-
gulação tem 3 pacientes para leitos 
críticos, 6 para leitos clínicos e 18 
aguardando transporte sanitário. 
O isolamento social caiu para 37%.

A taxa geral de ocupação de lei-
tos é de 60,7%. As maiores concen-
trações são registradas nas regiões 
Seridó (86%) e Oeste (83%) e caem 
nas regiões Metropolitana de Natal 
(54,6%) e Pau dos Ferros (22%). Nas 
regiões do Mato Grande e Agreste 
esse percentual é de 0%.

O Ministério da Saúde divul-
gou nesta terça-feira (4) os dados 
sobre o novo coronavírus no Brasil. 
De acordo com o balanço, atualiza-
do às 18h40, o país chegou a 95.819 
óbitos por Covid-19 e 2.801.921 
casos confirmados da doença. Ain-
da segundo o ministério, também 
foram registrados 51.603 casos 
novos da doença em um dia. Além 
disso, foram 1.154 novas mortes 
por Covid-19. A taxa de letalidade 
segue em 3,4%. O Estado de São 
Paulo registrou 337 mortes e 15.371 
novos casos pelo novo coronavírus 
nas últimas 24 horas, segundo in-
formou o governo estadual nesta 
terça-feira, 4. No total, são 575.589 
infectados e 23.702 óbitos. 

RN tem mais de 1,9 mil mortes confirmadas

RN deve passar das 2,2 mil mortes 
pela Covid-19 até o dia 17, diz estudo

REUTERS

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
   

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 20(VINTE) dias 
           A Dra. ELANE PALMEIRA DE SOUZA, Juíza de Direito da 19ª 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, processo nº 0827176-62.2016.8.20.5001, proposta por Lim Peh Kiat (Michelle) 
contra ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY e GABRIELA 
MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY, cidadão Britânico, divorciado, empresário, portador do CPF nº. 017.454.496-04 e GABRIELA MEDEIROS DE 
OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, OAB/ RN 8308, portadora do CPF nº 051.386.034-77,  para que: 1) no prazo de 
três dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 380.677,60 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e setenta e sete 
reais e sessenta centavos), 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, LUZENHHYR SOUZA DA SILVA, Auxiliar Técnico, digitei. 

Natal/RN, 5 de outubro de 2018 
ELANE PALMEIRA DE SOUZA 

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

As informações processuais podem ser acompanhadas através do sítio “www.tjrn.jus.br” 
 

Endereço da Vara: Rua Dr. Lauro Pinto, 346 – Edifício Millenium, Anexo Forum Miguel Seabra Fagundes, Lagoa Nova – CEP 
59064-972  Fone: 3615-1668, Natal-RN – E-mail: nt3sucessoes@tjrn.jus.br 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA 20ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – Lagoa Nova – CEP. 59064-250 - Natal/RN  

 
EDITAL DE CITAÇÃO  - Prazo: 20(vinte) dias 

O (A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Direito da 20ª 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 0809602-60.2015.8.20.5001, proposta por EXEQUENTE: 
SHEILA TAN BIN ANN  contra EXECUTADO: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON 
DOMINGO ARMSTRONG EMERY, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, sendo determinada a CITAÇÃO de ECOHOUSE 
BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 14.049.723/0001-90, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY CPF: 
017.454.496-04, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA CPF: 051.386.034-77 -,  para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$475.847,00(quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais) , 
acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 5%(cinco por cento) do valor da dívida em execução para o 
pagamento integral neste prazo de três dias,  passando a 10%(dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja 
ultrapassado o tríduo legal. 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 considerada 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, inclusive custas e 
honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção monetária e de juros de mora 
de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador especial nos 
termos do art. 257, IV do CPC. Eu, NATERCIA MARIA SENA DE ALMEIDA, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. 

Natal, 17 de junho de 2020 
Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes 

                          Juíza de Direito 
Processo:   0809602-60.2015.8.20.5001      Exequente: EXEQUENTE: SHEILA TAN BIN ANN 
Executado: EXECUTADO: ECOHOUSE BRASIL CONSTRUCOES LTDA - ME, ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG 
EMERY, GABRIELA MEDEIROS DE OLIVEIRA  
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, 
Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, F A Z S 
A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos 
de nº 0826580-15.2015.8.20.5001, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em que é Autor BANCO 
BANKPAR S.A. e Réu EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS, que pelo presente Edital, CITA 
EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 008.048.066-75, brasileiro, portador do CPF nº 804806675, 
tendo como último endereço conhecido na RUA ERIVAN FRANÇA, 199, PONTA NEGRA, NATAL, 
CEP: 59.090-100, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, integrar a relação processual, e, 
caso queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Em caso 
de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue 
ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume 
desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 18 de março 
de 2020, Eu, CLELIA RODRIGUES FELIX, Auxiliar Técnica, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, 
Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. 

JORNAL AGORA (RN) 05 e 06/08/2020 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 19ª Vara Cível da Comarca de Natal AC Fórum 

Seabra Fagundes, 315, Rua Doutor Lauro Pinto 315, Lagoa Nova, NATAL - RN - CEP: 59064-972 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de vinte (20) dias 
Processo:   0849146-55.2015.8.20.5001     Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Autor  EXEQUENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.  Réu: EXECUTADO:  REVENDEDORA DE 
COMBUSTIVEIS M. F. LTDA, FRANCINEIDE AUGUSTA DE MEDEIROS, JOAO ELIAS DO NASCIMENTO FILHO A 

 
     Sua Excelência a Senhora ANDRÉA RÉGIA LEITE DE HOLANDA MACÊDO HERONILDES, Juíza de Direito em 
Substituição Legal da 19ª Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições 
legais, etc. Faz saber, aos que o presente edital virem, dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao determinado no 
comando judicial proferido nos autos em epígrafe, expedido nos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL (159), n.º 0849146-55.2015.8.20.5001, que fica CITADA a Sra FRANCINEIDE AUGUSTA MEDEIROS 
DO NASCIMENTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 490.433.904-53, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no 
prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, no valor de R$ R$ 260.048,13 (duzentos e sessenta mil, quarenta 
e oito reais e treze centavos), acrescido de honorários advocatícios à razão de 5% (cinco por cento). No caso de 
pagamento integral no prazo supra, a verba honorária será reduzida pela metade. A parte executada disporá do prazo de 
15 (quinze) dias para oferecer embargos, independente da garantia do juízo. Ainda, os embargos manifestamente 
protelatórios ensejarão multa de até 20% (vinte) do valor em execução. Não efetuado o pagamento no prazo de 3 (três) 
dias, procederse-á penhora e avaliação de bens da parte executada, tantos quantos bastem para o cumprimento da 
obrigação, observada a ordem de preferência estatuída no art. 655 do CPC, com a lavratura do respectivo auto e intimação 
da parte executada. Se a penhora incidir sobre bens móveis, os mesmos deverão ser removidos ao depósito judicial da 
Comarca, ficando a despesa com a remoção a cargo do executado ou, mediante sua recusa, a cargo do exequente, 
incluindo o valor das despesas nas custas da execução. E, para que chegue ao conhecimento do(a) interessado(a), 
mandou a MM Juíza expedir o presente edital, por ela assinado, o qual será afixado no lugar de costume do Fórum local, 
além de ser publicado no órgão judicial competente na forma da lei. EXPEDIDO em Natal/RN, as 01 de abril de 2020. Eu, 
Geovani Alves de Oliveira, Auxiliar Técnico, digitei e conferi. OBSERVAÇÃO: A visualização das peças processuais, bem 
como as especificações da petição inicial, dos documentos que a acompanham e do despacho judicial que determinou a 
citação (artigo 225, incisos II e V, do Código de Processo Civil), poderá ocorrer mediante acesso ao sítio do Tribunal de 
Justiça na internet, no endereço https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/ConsultaPublica /listView.seam, utilizando o código 
xxxxxxxxxx, sendo considerada vista pessoal (artigo 9º, § 1º, da Lei Federal n. 11.419/2006) que desobriga sua anexação. 
Ressalte-se que este processo tramita em maio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a junta de de quaisquer 
documentos por meio físico quando houver o patrocínio de advogado. É imprescindível que o tamanho de cada arquivo a 
ser inserido tenha, no máximo, 1,5 Mb (megabytes). O único formato de arquivo compatível com o sistema PJe é o ".pdf".  

NATAL/RN, 01 de abril de 2020. 
ANDRÉA RÉGIA LEITE DE HOLANDA MACÊDO HERONILDES 

Juíza de Direito em Substituição Legal 
                                         (documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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RN TEM 52 MIL CASOS 
CONFIRMADOS DE 
INFECÇÃO PELO 
CORONAVÍRUS

O Diretor-assistente da Organiza-
ção Pan-Americana de Saúde 
(Opas), Jarbas Barbosa afirmou 

nesta terça-feira (4) que as medidas 
adotadas até agora na América Latina 
“não conseguiram controlar” a trans-
missão da Covid-19. A entidade acredi-
ta que o pico da transmissão da doença 
nas Américas possa ocorrer em agosto, 
com países trabalhando para conter o 
quadro.

Barbosa explicou que a Opas usa 
modelos a partir dos casos de outros 

países, para fazer essas projeções. 
“Claro que esperamos que agosto seja 
o pico, então os países atingirão o con-
trole da transmissão. Mas só podemos 
ter certeza disso depois”, comentou. 
Nesse quadro, ele disse que a entidade 
encoraja os países a adotar todas as 
medidas e revisar como, por exemplo, 
o distanciamento social pode ser mais 
efetivo.

Durante a coletiva, o diretor-assis-
tente da Opas comentou o fato de que 
o padrão de transmissão da doença na 

América Latina tem se mostrado dis-
tinto da Europa. Em alguns países eu-
ropeus, como Itália e Alemanha, houve 
picos fortes da doença, com cerca de 
quatro ou seis semanas, seguidos de 
tendência de queda nos casos, o que 
configurou uma primeira onda da do-
ença de modo mais claro. “Na América 
Latina, as medidas adotadas foram 
eficientes para reduzir a transmissão, 
mas não alcançaram até agora a efeti-
vidade na maioria dos países para con-
trolar a transmissão”, encerrou.

Esperamos que agosto seja o pico 
da Covid-19 nas Américas, diz Opas

PANDEMIA
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AUTORIZAÇÃO | Nova etapa de retomada das atividades econômicas da capital também liberou reabertura 
das praças de alimentação dos shoppings e as academias de ginástica com serviço de ar-condicionado

A prefeitura do Natal ampliou 
nesta terça-feira (4) a segunda 
fração da fase 3 das ações de 

abertura da economia. A nova autori-
zação permite que os shoppings cen-
ters com sistema de ventilação por ar 
condicionado aumentem a capacida-
de de ocupação para 50%. Além disso, 
o poder público municipal também 
autorizou a reabertura das praças de 
alimentação em todos os dias da se-
mana.

Os centros comerciais permane-
cem permitidos a abrir das 12h até 
às 20h. O mesmo horário vale para as 
praças de alimentação dentro deles. 
Medida está disposta na edição desta 
terça-feira do Diário Oficial do Muni-
cípio (DOM). Em Natal, os shoppings 
estavam com funcionamento limitado 
a 30% da capacidade desde que reabri-
ram em 28 de julho.

O documento também lista o pro-
tocolo geral que deve ser usado pelos 
estabelecimentos que trabalham com 
alimentação. Os funcionários dos es-
tabelecimentos terão de fazer uso de 
máscara. O item só pode ser tirado 
na hora da refeição. Deve haver ainda 
distanciamento de dois metros entre 
mesas e um metro entre cadeiras. A 
higienização deve ser reforçada.

O Município segue adiante com o 

processo de retomada após a avalia-
ção do Comitê Científico de Enfren-
tamento da Covid-19, que observou 
que houve diminuição da ocupação de 
leitos de enfermaria e de UTI na rede 
de Saúde. Além disso, foi registrada a 
diminuição do número de atendimen-
tos de casos na porta de entrada - nas 
unidades de saúde.

As regras publicadas permitem 
a reabertura das academias, clubes, 
associações, box, studios e similares 
com sistema de ventilação por ar-con-

dicionado. 
Os horários permitidos para fun-

cionamento são de segunda-feira a 
sábado, das 5h até as 22h, seguindo as 
regras estabelecidas no protocolo ge-
ral de enfrentamento à Covid-19, sob 
pena de interdição.

 A fiscalização cabe à Semdes, 
Procon, Semurb, Semsur e SMS, que 
poderão, inclusive, interditar o esta-
belecimento que descumprir as regras 
estabelecidas pela Administração Pú-
blica Municipal.

 Shoppings de Natal estão abriram com 30% da capacidade no último dia  28 de julho

Plano de retomada se encerra nesta quarta 

Prefeitura amplia a capacidade
de público dos shoppings de Natal

FUNCIONALISMO

O Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte nomeou 223 
candidatos aprovados no con-
curso público Edital n° 001/2018 
para cargo efetivo da Secretaria 
de Estado da Saúde Pública (Se-
sap) e convocou 317 profissionais 
de saúde aprovados provenientes 
dos editais de Recrutamento para 
Contratação Temporária, totali-
zando mais 540 profissionais de 
saúde. O objetivo da nomeação 
e convocação é fortalecer a es-
trutura da saúde pública do Rio 
Grande do Norte, especialmente, 
para combater a pandemia. 

Já os candidatos convocados 
por meio da Contratação Tempo-
rária irão atuar nas oito Regiões 
de Saúde em todo Rio Grande 
do Norte em atendimento ao 
Plano Emergencial Hospitalar 
para enfrentamento ao Covid-19. 
Entre os convocados estão enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, 
fisioterapeutas, farmacêuticos, 
farmacêuticos bioquímicos ou 
biomédicos, entre outros.

GOVERNO NOMEIA 
E CONVOCA 540 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE OGoverno do Rio Grande do Nor-

te libera nesta quarta-feira (5) a 
terceira e última fase do Plano 

de Retomada Gradual da Atividade 
Econômica. A fração adiada permite 
a abertura de bares e restaurantes de 
maior porte, os shoppings centers e 
academias de musculação com servi-
ço de ar condicionado.

O calendário estadual, no entanto, 
não foi seguido por todos os muni-
cípios potiguares. Natal autorizou a 
reabertura dos shoppings centers no 
último dia 28 de julho. Também libe-
rou os bares e restaurantes vendessem 
bebidas alcoólicas a partir do dia 1º de 
agosto.

Em 27 de julho, data prevista para 
inicia da terceira fração da abertura da 
economia do estado, a governadora 
Fátima Bezerra (PT) adiou a abertura 
para esta quarta-feira após recomen-
dação do Comitê Científico Estadual 
da Covid-19. O colegiado apresentou 
dados sobre a elevada taxa de trans-
missão de 111 municípios potiguares. 
As cidades apresentavam, à época, 
taxa acima de 1,03, o que implica em 
uma falta de controle no contágio da 
doença. Hoje, este índice está estima-
do em 0,98.

Estado libera a última fração 
de reabertura da economia

MEDIDA
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Com a retomada gradual da 
economia, iniciada no mês 
passado, os postos de gasolina 

de Natal, que tiveram uma queda nas 
vendas de 60% no início da pandemia 
do novo coronavírus, já recompuse-
ram em torno de 33% do faturamen-
to perdido, segundo revendedores 
ouvidos nesta segunda-feira (4) pelo 
Agora RN.

“Melhor do que nada, mas uma 
resposta ainda muito tímida”, avalia 
Antônio Sales, presidente do Sindipos-
tos do RN. Segundo ele, muita gente 
ainda está rodando menos do que 
antes, tornando a recomposição das 
vendas na bomba ainda muito lenta.

Desde segunda-feira (3), a gasolina 
vendida em todas as re� narias e pos-
tos do País passou a obedecer o� cial-
mente uma fórmula mais próxima do 

padrão europeu e do americano.
Segundo a resolução da ANP, a ga-

solina com as antigas especi� cações 
ainda pode ser entregue nas distribui-
doras até 3 de outubro e, nos postos, 
até 3 de novembro. Ainda assim, a 
Petrobras a� rma já estar produzindo e 
entregando a nova gasolina.

A nova especi� cação atende a 
Resolução 807/20 da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo), publicada no 
início deste ano, determinando que a 
gasolina comum tenha massa especí-
� ca mínima de 715 kg/m3 e octana-
gem mínima de 92 octanas pela meto-
dologia RON (research octane number 
ou método de pesquisa).

O percentual de etanol anidro foi 
mantido em 27% para as gasolinas 
comum e aditivada e em 25% para a 
gasolina Premium.

As mudanças valem para a gaso-
lina do tipo C (comum) e premium, 

Postos de combustíveis 
buscam recuperar 
perdas da pandemia
ABASTECIMENTO | Postos de gasolina de Natal, que tiveram 
queda nas vendas de 60% no início da pandemia do novo coronavírus, 
já recompuseram em torno de 33% do faturamento perdido

aquela indicada pelas fabricantes de 
carros esportivos. A Petrobras já vinha 
produzindo a nova gasolina há alguns 
meses, mas ainda haverá um prazo de 
90 dias para as distribuidoras e postos 
de combustíveis se adaptarem às mu-
danças.

Diz Antônio Sales que, durante es-
se período, a nova gasolina deverá ir se 
misturando à velha existente nos esto-
ques dos postos, até virar uma só e os 
motoristas sentirem sua resposta nos 
automóveis. “Não sei dizer se esta no-
va gasolina já estava sendo distribuída 
antes ou se começou somente agora, 
isto é algo que não nos comunicam”, 
admite.

Embora a mistura com o etanol 
seja a mesma, o novo combustível traz 
mudanças signi� cativas nas especi� -
cações técnicas - incluindo massa mí-
nima, nível de resistência da gasolina 
à compressão no motor e exigência 

de temperatura - que melhoram a 
qualidade do combustível. Com isso, 
a queima da gasolina é otimizada, per-
mitindo uma economia no consumo.

Já sobre o preço da nova gasolina, 
ainda há dúvidas, embora a informa-
ção é que venha a ser  um pouco supe-
rior à que vinha sendo comercializada 
no país devido à paridade de importa-
ção com o combustível corresponden-
te no exterior. 

Antônio Sales explica que os dois 
últimos movimentos no preço dos 
combustíveis aconteceram em ques-
tão de poucas horas, entre os dias 31 
julho e 1 de agosto. “Houve primeiro 
uma queda de cinco centavos no litro, 
compensada em seguida por uma alta 
de 11 centavos, resultado de uma deci-
são do Confaz (sigla para Conselho Na-
cional de Política Fazendária) sobre o 
valor do ICMS sobre os combustíveis”, 
� naliza ele.

O QUE MUDA 
NA PRÁTICA 
COM A NOVA 
GASOLINA?

Para veículos já em circulação, 
dizem os especialistas, a principal 
diferença está na melhor densida-
de, que pode tornar os carros mais 
e� cientes. Para novos veículos, as 
medidas melhoram também a pos-
sibilidade de ajuste nos motores 
para que tenham um desempenho 
mais adequado à nova gasolina.

MASSA ESPECÍFICA OU DENSIDADE
A legislação brasileira não 

estabelecia limite mínimo de 
densidade, permitindo a produ-
ção ou importação de gasolinas 
mais “leves” ou com compostos 
químicos que reduzem o rendi-
mento. 

A adoção de uma densidade 
mínima signi� ca que a gasolina 
terá uma quantidade maior de 
energia por litro. Testes feitos 
pela Petrobras indicam que a 
nova especi� cação brasileira 
reduz o consumo por litro entre 
4% e 6%.

CURVA DE DESTILAÇÃO
As novas especi� cações de-

� nem uma nova curva de desti-
lação, que indica a temperatura 
em que frações mais leves da 
gasolina evaporam. A Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP) estreitou 
essa curva, o que torna mais 
uniforme o padrão da gasolina 
vendida no país.

OCTANAGEM RON
A ANP estabeleceu tam-

bém um mínimo de 92 para o 
indicador de octanagem RON 

(que mede a resistência a de-
tonação em giro baixo). Antes, 
o Brasil só tinha limites para a 
octanagem do topo MON (cal-
culada com giro alto) e para o 
IAD (Índica Antidetonante), 
que é uma média dos dois.                                                                                                             
A expectativa é que a redução 
do consumo vai compensar esse 
custo maior. Não há consenso 
entre especialistas, mas esse ín-
dice de economia de consumo 
deve variar entre 3% e 6%. Ou 
seja, apesar de o motorista pagar 
mais pelo combustível, o veículo 
rodará mais quilômetros.

90 dias
é o prazo para que os postos 

adotem nova gasolina



A alta de 8,9% registrada pela 
indústria em junho ante maio 
diminuiu a distância entre o 

patamar de produção atual e o ponto 
mais elevado já registrado na série 
histórica da Pesquisa Industrial Men-
sal, divulgada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Ainda assim, o patamar de produção 
em junho estava 27,7% menor que o 
auge alcançado em maio de 2011.

"Claro que é um resultado po-
sitivo, e ele avança (em junho) com 
espalhamento entre as atividades. A 
leitura é de volta gradual da produ-
ção, depois das paralisações, espe-
cialmente no mês de abril. Mas ainda 
são avanços que ocorrem sobre uma 
base de comparação baixa. As perdas 
da pandemia ficam muito evidentes 
quando a gente confronta meses de 
2020 com os meses de 2019. A indús-
tria ainda opera em patamar muito 
baixo", frisou André Macedo, gerente 
da Coordenação de Indústria do IB-
GE.

Os bens de capital operavam 
52,5% abaixo do pico de produção 
registrado em setembro de 2013, en-
quanto os bens intermediários esta-
vam 24,4% aquém do auge registrado 

em fevereiro de 2011. Os bens de con-
sumo duráveis rodavam 56,0% abai-
xo do pico de produção registrado em 
junho de 2013, e os bens de consumo 
semiduráveis e não duráveis estavam 
19,9% aquém do ápice visto também 
em junho de 2013.

Apesar dos avanços, a indústria 
ainda ficou 13,5% abaixo do patamar 
em que estava no mês de fevereiro, 
antes que tivesse início no País a crise 

sanitária provocada pela pandemia 
do novo coronavírus. Entre as cate-
gorias de uso, bens de capital chega-
ram a junho 27,1% abaixo do nível de 
fevereiro, enquanto bens intermedi-
ários estão 9,7% aquém do período 
pré-covid. Os bens de consumo du-
ráveis estão 40,1% abaixo do patamar 
de fevereiro, e os bens de consumo 
semiduráveis e não duráveis operam 
9,4% aquém.

OSistema da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Norte (Fiern) demi-

tiu 80 colaboradores nesta terça-feira 
(4) sob a alegação de quedas de 40% 
nas receitas, medidas de corte e con-
tenção de despesas. A crise econômi-
ca apontada pela Fiern é associada 
aos impactos financeiros ocasionados 
pela pandemia da Covid-19.

Os colaboradores que tiveram os 
contratos encerrados foram, em sua 
maioria, por adesão ao plano de desli-
gamento voluntário ou por possuírem 
algum outro vínculo que gera com-
provada renda.

A federação tornou público, ainda 
no mês de março deste ano, a decisão 
de não desligar colaboradores até o 
mês de julho de 2020. “A frustração 
de receita [em julho], inclusive, foi 
maior que a simulação feita em mar-
ço, quando tudo começou. Por razões 
que todos conhecem a pandemia afe-
tou empresas e organizações”, detalha 
a nota enviada à imprensa.

A decisão na unidade potiguar 
reflexivo do cenário nacional, dado 
que “por razões que todos conhecem 
a pandemia afetou empresas e organi-
zações. O próprio Sistema “S” no Bra-
sil precisou formalizar desligamentos, 
suspender serviços e reposicionar 

metas. Agora, infelizmente, também 
chegou a nossa vez”. A Fiern conclui 
a nota reforçando o compromisso de 
atuação institucional em defesa da 
indústria e do desenvolvimento eco-
nômico.

Em junho, a Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) fez um levantamento 
do impacto do corte de 50% na arreca-
dação no Sistema S. O levantamento 
prevê 10,2 mil demissões até o fim do 
ano em todo o Brasil.
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Queda nas receitas faz com que a 
Fiern demita 80 colaboradores
IMPACTO | Crise econômica decorrente a pandemia do novo coronavírus é a principal causa dos cortes 
anunciados pela Federação das Indústrias do RN; julho foi o pior mês para as finanças da instituição

Fiern registrou queda de 40% nas receitas da instituição desde o início da pandemia

Em junho, de acordo com o IBGE, a indústria brasileira teve alta de 8,9% ante maio

Indústria ainda opera 27,7% abaixo 
do pico alcançado em maio de 2011

RESULTADO

O Sistema “S” no Brasil precisou 
formalizar desligamentos. 
Agora, infelizmente, chegou a 
nossa vez”
“

FIERN
EM NOTA OFICIAL

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

DJALMA FERNANDES, CPF: n° 175.834.974-34, torna Público que requereu ao INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA, de um empreendimento de Carcinicultura, localizado no Município 
de Nísia Floresta-RN.

DJALMA FERNANDES
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Comercial Eloi Chaves LTDA, CNPJ 35.659.234/0001-20, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a Licença Simplificada para instalação de um 
Supermercado na Av. Ayrton Senna, S/N, Lot. Parque do Jiqui I – Quadra 01 – Lote A1 – II, Nova Parnamirim – 
Parnamirim/RN.

Sheilla Fernandes de Oliveira Matoso
Sócia

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOLICA MANGUE SECO 3 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. CNPJ: 
11.643.567/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 
07/07/2026 em favor do empreendimento USINA EÓLICA MANGUE SECO 3, localizada em Fazenda Cumurupim, 
Zona Rural, Município de Guamaré/RN

EOLICA MANGUE SECO 3 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A 
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOLICA MANGUE SECO 1 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A CNPJ: 
11.643.458/0001-85, torna público que está recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 
07/07/2026 em favor do empreendimento USINA EÓLICA MANGUE SECO 1, localizada em Fazenda Cumurupim, 
Zona Rural, Município de Guamaré/RN

EOLICA MANGUE SECO 1 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A 
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. CNPJ: 
11.643.504/0001-46, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 
07/07/2026 em favor do empreendimento USINA EÓLICA MANGUE SECO 2, localizada em Fazenda Cumurupim, 
Zona Rural, Município de Guamaré/RN

EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A 
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

EOLICA MANGUE SECO 4 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. CNPJ: 
11.643.647/0001-58, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 
22/07/2026 em favor do empreendimento USINA EÓLICA MANGUE SECO 4, localizada em Fazenda Cumurupim, 
Zona Rural, Município de Guamaré/RN

EOLICA MANGUE SECO 4 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

JP Incorporadora e Empreendimentos Eireli, 24.941.207/0001-29, torna público que está requerendo à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Extremoz – SEMUR a Licença Simplificada para o 
Loteamento Atlântico, localizado à Rua Ferroviária, Centro – Extremoz/RN. 

José Paulo da Rocha Rasch
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

MADEIREIRA JPA LTDA .  CNPJ: 33.023.734/0001-45  , torna publico que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, licença de Regularização de Operação para comercio de 
madeiras sem beneficiamento, localizada na Estrada Pipa Simbauma SN, Praia de Pipa, Tibau do Sul, Rio Grande 
do Norte.

ANDRESA ALVES DE OLIVEIRA CRUZ
Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

M. DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO, CNPJ 03.813.918/0001-48, torna público que que recebeu do Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS com prazo de validade 
até 04/08/2026, em favor do empreendimento para uma Unidade de confecção de bonés, localizada na RUA 
FRANCISCO DANTAS DE MEDEIROS, N° 05 CASTELO BRANCO, CAICO, CEP: 59.300.000

Maria das Graças Pereira Ribeiro 
Proprietária

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00019/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da concorrência nº 
00019/2020, cujo objeto é a aquisição de material odontologico e ortodontico para tratamento odontológico, na 
especialidade ortodontia, para o SEST - Unidade B29 Natal/RN, conforme Edital e seus Anexos, em favor das 
Empresas E C dos Santso Comercial Eireli (02.136.854/0001-25) R$ R$ 292.815,31 (duzentos e noventa e dois 
mil, oitocentos e quinze reais e trinta e um centavos) e Saúde Doctor Comércio LTDA (11.511.020/0001-43) R$ 
270.388,68 (duzentos e setenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

LICENÇA AMBIENTAL

LAVANDERIA ARCO-ÍRIS LTDA inscrita no CNPJ: 01.840.911/0004-32 torna público, conforme a Resolução 
CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 05/12/2019, através do Processo Administrativo Nº 20191016669, 
a Licença Ambiental de Operação para uma Lavanderia Industrial, com área construída de aproximadamente 
482,07m² em um terreno de 943,87m², situado na Rua coronel Avelino Freire, 153, Bairro Ribeira, CEP 59012-130, 
Natal / RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.
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MEDIDA  | Portaria do Ministério da Educação também autoriza a suspensão das aulas presenciais até o dia 31 de dezembro deste ano em todos 
os institutos federais, que terão que ser repostas até 2021. Unidades podem optar por aulas remotas ou tentar a reposição da carga horária

O Ministério da Educação autori-
zou as instituições federais de 
ensino médio técnico e profis-

sional a suspenderem as aulas presen-
ciais ou substituí-las por atividades à 
distância até 31 de dezembro de 2020, 
em razão da pandemia de covid-19. A 
portaria de autorização entra em vigor 
nesta quarta-feira (5).

 As instituições que optarem pela 
suspensão das aulas presenciais de-
verão repô-las integralmente, para 
cumprimento da carga horária total 
do curso, e poderão alterar os seus 
calendários escolares, inclusive os de 
recessos e de férias. Já aquelas que op-
tarem por atividades não presenciais 
deverão disponibilizar aos estudantes 
o acesso às ferramentas e materiais 
de apoio e às orientações para a con-
tinuidade dos estudos “com maior 
autonomia intelectual”. As atividades 
poderão ser mediadas ou não por tec-
nologias digitais.

Em junho, uma outra portaria 
semelhante autorizou que as universi-
dades federais mantivessem as aulas a 
distância até o fim de 2020. A medida 
também flexibilizava os estágios e as 
práticas em laboratório, que podem 
ser feitos a distância nesse período, ex-
ceto nos cursos da área de saúde.

De acordo com a portaria, os está-
gios e práticas de laboratórios também 

poderão ocorrer à distância desde que 
garantam a replicação do ambiente de 
atividade prática ou de trabalho, pro-
piciem o desenvolvimento das habi-
lidades e competências esperadas no 
perfil profissional do técnico, estejam 

de acordo com a Lei do Estágio sejam 
passíveis de avaliação de desempenho 
e aprovadas pela instituição de ensino.

Os estudantes de cada curso deve-
rão ser comunicados sobre o plano de 
atividades com antecedência mínima 

de quarenta e oito horas da execução 
das atividades. 

O MEC informou que não sabe 
dizer quantos estudantes da rede pú-
blica estão assistindo a aulas pela TV 
ou pela internet durante a pandemia.

Instituições que optarem pela suspensão das aulas presenciais deverão repô-las integralmente, para cumprimento da carga horária total 

MEC autoriza aulas a distância 
em escolas técnicas federais

INUSITADO

O prefeito de Itajaí (SC), Vol-
nei Morastoni (MDB), sugeriu 
mais uma opção de tratamento à 
covid-19 no município: aplicação 
de ozônio, pelo ânus, em casos 
que tiveram diagnóstico do novo 
coronavírus. Não há estudos cien-
tíficos que comprovem a eficácia 
ou segurança desse tipo de terapia 
contra a covid-19 nem recomen-
dação de autoridades de saúde.

Segundo resolução do Con-
selho Federal de Medicina (CFM) 
de 2018, a ozonioterapia não tem 
comprovação científica e deve ser 
usada só em estudos experimen-
tais, com protocolos aprovados 
por Comitê de Ética em Pesquisa.

Morastoni disse, durante live 
no Facebook, que inscreveu o 
município na Conep (Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa), 
vinculada ao Ministério da Saúde, 
para integrar um protocolo de 
pesquisa sobre a ozonioterapia. 
“Com isso, nós vamos ser autori-
zados a ter um laboratório de ozô-
nio. Já estamos definindo o local 
e providenciando os aparelhos”, 
disse o prefeito.

De acordo com Morastoni, 
maiores detalhes serão dados 
depois. “Além da ivermectina, 
da azitromicina, da cânfora, nós 
também vamos oferecer o ozônio. 
É uma aplicação simples, rápida, 
de dois minutos, com um cateter 
fininho e isso dá um resultado ex-
celente”, disse. O paciente deverá 
fazer 10 sessões do tratamento.

O prefeito Volnei Morastoni 
também é médico. Ele graduou-se 
em Medicina pela Universidade 
Federal do Paraná e fez pós-gra-
duação em Pediatria e em Saúde 
Pública. Morastoni iniciou a car-
reira no antigo Hospital Infantil 
Menino Jesus de Itajaí e como 
voluntário da Apae local.

Ainda quando estudante, o 
chefe do Executivo municipal 
despontou na política e foi eleito 
vereador de Itajaí por duas vezes 
consecutivas, a partir de 1989.

Eleito deputado estadual pela 
primeira vez em 1994, se reelegeu 
em 1998, 2002 e 2010, tendo a 
oportunidade de ocupar o cargo 
de presidente da Assembleia Le-
gislativa e ainda o de governador 
interino do Estado de Santa Cata-
rina.

Em 2005, foi eleito prefeito de 
Itajaí e agora exerce o segundo 
mandato à frente do município 
do litoral norte do Estado.

PREFEITO SUGERE 
TRATAR COVID-19 COM 
APLICAÇÃO DE OZÔNIO 
PELO ÂNUS

O ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu dois vetos do 

presidente da República, Jair Bolsona-
ro, na lei que prevê a obrigatoriedade 
do uso de máscaras em espaços e lo-
cais públicos durante a pandemia do 
novo coronavírus. Com a medida, re-
tornam a ser lei o uso do equipamento 
em prisões e centros socioeducativos 
e a presença de cartazes informativos 
sobre uso correto das máscaras dentro 
de estabelecimentos.

A lei foi sancionada por Bolsona-
ro em 3 de julho. Dias depois, em 6 
de julho, o presidente publicou uma 
“retificação” com os  vetos, que foram 
derrubados pelo STF.  Oficialmente, o 
governo explicou que cabe aos gover-
nos municipais e estaduais definirem 
esse tipo de norma.

A decisão liminar foi tomada em 
ação apresentada pelo PDT e Rede Sus-
tentabilidade contra série de vetos do 

presidente, que retirou a obrigatorie-
dade de máscaras em espaços como, 
entre outros, comércios, indústrias, 
templos e escolas. Apesar de não sus-
pender todos os vetos decretados pelo 
presidente, o ministro pontuou que os 
trechos vetados eram meramente ex-

pletivos, ou seja, apenas reforçavam os 
locais onde a máscara era obrigatória. 
A presença do termo “espaços públicos 
e privados acessíveis ao público”, que 
foi mantida na lei, garante a obrigato-
riedade do uso do equipamento nestes 

AGÊNCIA BRASIL

Presídios tiveram alta nos casos  de Covid-19

STF  suspende vetos de Bolsonaro 
e restabelece máscaras em prisões

DERROTA

ambientes
O ministro suspendeu somente 

dois vetos que foram “republicados” 
pelo Planalto - ou seja, após a san-
ção presidencial. Esses dois pontos 
tratavam especificamente do uso de 
máscaras em unidades prisionais e 
a fixação de cartazes em estabeleci-
mentos comerciais sobre o uso do 
equipamento de proteção.

Segundo Gilmar, a “inusitada si-
tuação” de vetos serem republicados 
pelo governo após sanção “gera forte 
insegurança jurídica”. “Dificulta até 
mesmo a identificação de qual é o di-
reito vigente”, afirmou. 

O ministro destacou relatório do 
Conselho Nacional de Justiça, que 
registrou aumento de 83,5% de casos 
confirmados de covid-19 em presídios 
brasileiros entre 29 de junho a 29 de 
julho deste ano. O número de óbitos 
nestas unidades subiu 22%, atingindo 
139 mortes.

139
é o número de presos mortos pela 

Covid-19 no Brasil
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Ultimamente, estamos consumindo com maior frequência produções artísticas 
e culturais como músicas, filmes e demais obras audiovisuais. Percebemos, aliás, a importância destes 

trabalhos para um dia a dia mais leve. A equipe do Agora RN já preparou diversas indicações durante o 
período de quarentena. Hoje, sugerimos documentários e podcasts para ver e ouvir. Confira:  

PARA 
VER E 
OUVIR   

“JANELA DA ALMA”
RETRATA A VIDA DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

QRCODE
Leia o código 

acima e con� ra 
o documentário 

na Net� ix

QRCODE
Leia o código 

acima e 
assista ao 

documentário 
no YouTube

A série documental tem oito epi-
sódios e conta a história do desapa-
recimento de Madeleine McCann. O 
caso ocorreu em 2007 e é um dos mais 
conhecidos de todo o mundo, sendo 
discutido até nos dias atuais.

Britânica, Madeleine tinha três 
anos quando saiu de férias com seus 
pais para a Praia de Luz, em Portugal. 
Os pais dela foram jantar com outras 
famílias que estavam hospedadas no 
local quando a criança sumiu do quar-
to onde foi deixada, que dividia com os 
irmãos. Até a atualidade, não se sabe o 
que aconteceu com ela.

Lançados em 2019, os capítulos 
mostram o passar de doze anos após 
o desaparecimento e também as 
investigações, utilizando como per-
sonagens amigos da família McCain, 
jornalistas, policiais e investigadores 
envolvidos no caso. A série está dispo-
nível na Net� ix.

O documentário “Janela da Alma” é 
dirigido por João Jardim e Walter Car-
valho e foi lançado em 2001. Ele narra a 
vivência de pessoas com algum tipo de 
de� ciência visual. Participam do � lme 
o escritor José Saramago e o músico 
Hermeto Paschoal.

Da miopia à cegueira total, deze-
nove personagens trazem depoimen-
tos sobre como vivem e convivem 
com a de� ciência. Alguns deles traba-
lham em pro� ssões que envolvem o 
audiovisual ou a fotogra� a.

O documentário traz a re� exão 
sobre o que realmente é ver e olhar. É 
como disse José Saramago: “Se podes 
olhar, vê. Se podes ver, repara”. Uma 
das minhas frases favoritas é: “O mun-
do está fora de foco... ou eu estaria?”. 

ANA LOURDES BAL

DOCUMENTÁRIO
“O DESAPARECIMENTO
DE MADELEINE MCCANN”

“BOM DIA, OBVIOUS”

QRCODE
Ouça no Spotify

QRCODE
Leia o código e 
ouça no Spotify

Comecei a ouvir o podcast Donos da 
Razão quando ainda pegava ônibus to-
dos os dias para ir ao trabalho. Lembro 
de sentar ao lado da janela com meus 
fones de ouvido e, rapidamente, me 
transportar para o mundo da Foquinha 
e do André. Quase sempre, soltava gar-
galhadas altas e espontâneas escutando 
as anedotas da dupla.  

Foquinha é apelido para Fernanda 
Catânia. Ela é jornalista e já trabalhou 
nas revistas Capricho e Rolling Stone. 
Admiro há bastante tempo o trabalho 
dela como repórter e acompanhei 
quando decidiu migrar para a inter-
net e virar youtuber. Hoje, Foquinha 
produz conteúdo sobre a cultura pop 
para o próprio canal. André é produtor, 
roteirista e fez carreira trabalhando no 
programa Pânico na TV.  

Os dois namoram e decidiram 
criar o podcast juntos para comparti-
lhar histórias engraçadas do cotidiano 
como casal. Donos da Razão tem epi-
sódios hilários sobre os perrengues da 
dos dois em São Paulo.

Hora do Girl Power! Este podcast é 
quase como uma aula sobre os direitos 
das mulheres e a importância da repre-
sentatividade feminina. De maneira 
didática, os episódios evidenciam pen-
samentos e apresentam dicas sobre 
saúde mental, autocuidado, carreira, 
autoestima, relacionamentos e educa-
ção. 

Criado por Marcela Ceribelli, dire-
tora da Obvious Agency (agência pu-
blicitária em São Paulo), a plataforma 
trabalha com narrativas femininas, 
trazendo novas imagens e representa-
ções simbólicas das mulheres através 
da arte, direção criativa e conteúdo va-
lioso. O podcast já teve a participação 
de várias � guras importantes para o 
universo feminista.  

Um dos meus episódios favoritos 
conta com os relatos de Maisa Silva, 
atriz e apresentadora do SBT, além de 
ícone das redes sociais entre os jovens. 
Na conversa com Marcela, Maisa narra 
como encara a fama e como combate 
críticas machistas.

NATHALLYA MACEDO

PODCAST
“DONOS DA RAZÃO”
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TERRORISMO 
A Ebserh, empresa pública 

que administra os hospitais 
universitários do Brasil, vem 
implantando um verdadeiro 
terrorismo nas administrações 
dessas unidades hospitalares 
importantes do País. 

NOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS  
O dirigente que sugerir 

medidas novas, alterações de 
procedimentos administrativos, 
ou qualquer outra alteração, 
mesmo que seja para melhorar o 
funcionamento desses órgãos, é 
contemplado com uma novidade 
inesperada. Demissão imediata. 
Sem “quê nem mais”. 

O clima anda tenso  até por 
estas bandas. 

CHAMADO 
A ministra Cármen Lúcia, do 

STF, deu 48 horas de prazo para o 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública se explicar sobre dossiê 
sigiloso contra servidores federais 
e estaduais identi� cados como 
antifascistas, depois que a matéria 
assinada por Rubens Valente, 
intitulada “MP do Rio Grande 
do Norte também fez dossiê 
contra ‘policiais antifascismo’”, foi 
publicada com destaque pelo UOL 
nesta terça. 

NÚMEROS 
Segundo informa a reportagem, 

o MP-RN “produziu um relatório 
de 65 páginas com nomes, dados 
pessoais, fotografias e publicações 
em redes sociais de um grupo de 
23 servidores da área de segurança 
pública do movimento Policiais 
Antifascismo” do RN.  

SEM MOTIVO 
O levantamento, datado de 29 

de abril, contém informações sobre 
“20 policiais militares, dois policiais 
civis e um bombeiro”.  Entre eles, 
o policial civil e pré-candidato a 
vereador pelo PT em Natal Pedro 
Chê, que a� rmou que “não há ‘justa 
causa’ para a instauração de um 
inquérito policial para investigar os 
policiais antifascismo”. 

TRANSPARENTES 
“O movimento social de 

Policiais Antifascismo e sua 
respectiva brigada no RN são 
públicos e transparentes, pois 
tem seus princípios, valores e 
manifestos veiculados na internet e 
redes sociais”, a� rmou Chê.  

CARÃO 
Inclusive, a ministra Carmem 

Lúcia a� rmou que a ‘investigação’ 
“escancara comportamento 
incompatível com os mais 
basilares princípios democráticos 
do Estado de Direito” e põe em 
risco a “observância de preceitos 
fundamentais da Constituição da 
República”. 

MOTIVOS 
Quem também comentou sobre o 

episódio foi o senador Jean Paul-Prates, 
que agora é pré-candidato a prefeito 
de Natal. Na opinião do parlamentar, 
o Ministério Público do Rio Grande do 
Norte “precisa esclarecer os motivos 
de elaborar dossiê sobre integrantes do 
movimento Policiais Antifascismo”. 

ARAPONGAS 
“As justi� cativas apresentadas até 

agora sobre a arapongagem contra 23 
servidores da segurança pública do RN 
não se sustentam. O Brasil já sente na 
pele os efeitos nefastos da politização 
de órgãos de controle, como o MP. Essa 
investigação dos policiais antifascistas 
é mais uma aberração decorrente 
dessa prática”, a� rmou o senador. 

QUAL É A VERDADEIRA AMEAÇA 
Do presidente nacional do 

Cidadania (ex-PPS), Roberto Freire, 
sobre as investigações secretas 
promovidas contra o Movimento 
Antifascista: “Bolsonaro resolveu 
criar na ABIN uma unidade para 
fazer o serviço sujo de espionagem 
de adversários políticos � agrado e 
paralisado no Ministério da Justiça. 
Pretexto seriam ‘ameaças à segurança 
do Estado’. A única ameaça à 
sociedade, segurança e a democracia é 
o próprio Bolsonaro. 

SEM LÓGICA 
De acordo com Jean Paul-Prates, 

é “estranho” que um promotor “veja 
risco quando cidadãos se manifestam 
contra atos que atentam contra o 
isolamento social em plena pandemia”. 
“Para o promotor, fazer carreata 
contra o isolamento social é ‘direito 
constitucional de livre manifestação’. Já 
criticar as carreatas e apoiar medidas 
de isolamento social são motivos de 
investigação”. 

OBSTÁCULOS 
O presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido) vetou integralmente 
um projeto de lei que previa uma 
compensação � nanceira para os 
pro� ssionais de saúde que � cassem 
incapacitados para o trabalho 
por terem se contaminado com 
o coronavírus em atendimento a 
pacientes da doença. O benefício 
deveria ser pago pela União. A 
Secretaria-Geral alegou “obstáculos 
jurídico que a impedem de ser 
sancionada”. 

IRRESPONSABILIDADE 
O veto de Bolsonaro à ajuda aos 

pro� ssionais de saúde que adoecem 
na pandemia recebeu críticas do 
deputado federal potiguar Rafael 
Motta. Para ele, “o Congresso Nacional 
cumpriu a sua responsabilidade ao 
aprovar uma indenização às famílias 
e para os pro� ssionais incapacitados 
permanentemente”. “É uma 
irresponsabilidade que o presidente 
da República tenha vetado o benefício 
pra quem deu a vida ao Brasil. Vamos 
derrubar!”, escreveu o parlamentar. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Ministro da Justiça, André 

Mendonça, escolheu delegado 
da Polícia Federal para chefiar 
diretoria que fez relatório sobre 
antifascistas. Thiago Marcantonio 
Ferreira substitui o coronel Gilson 
Libório de Oliveira Mendes no 
cargo de inteligência. 

>>Explosões em Beirute 
afetam navio da ONU e deixam 

com coronavírus. A informação 
foi divulgada pela pasta na tarde 
desta terça. 

O ministro passa bem, seguirá 
em isolamento e despachará 
remotamente. Ele é o oitavo 
integrante do primeiro escalão 
do governo a ser contaminado 
pela Covid-19, sem contar com o 
presidente Jair Bolsonaro.

feridos graves entre capacetes 
azuis. O Brasil também integra 
a Unifil, mas nenhum militar 
brasileiro ficou ferido nas 
explosões. 

>>O ministro-chefe da 
Secretaria-Geral da Presidência, 
Jorge Oliveira, foi diagnosticado 

A bela blogueira Ju Flor 
mantendo a rotina de 
meditação para melhorar a 
qualidade de vida durante a 
pandemia de coronavírus

Ex-governador 
Robinson Faria 
acompanhou o 
filho ministro Fábio 
Faria em audiência, 
nesta terça, com 
o presidente 
Bolsonaro. “Tratando 
de assuntos de 
interesse do RN”, 
comentou. O encontro 
também contou com 
a participação dos 
deputados estaduais 
Galeno Torquato e 
Tomba Farias
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Você pode precisar de mais silêncio e tranquilidade 
para cumprir suas tarefas hoje. A Lua inferniza seu 
astral, tira um pouco a sua concentração e há risco de 
fi car remoendo demais as preocupações. Mas, para 
noooosssaaa alegriaaaa Mercúrio entra no seu paraíso.

Libra, meu cristalzinho, vejo que hoje você vai se preocupar 
mais com o futuro e contará com boa disposição para 
encarar o trabalho e suas obrigações de rotina. A Lua na 
Casa 6 recomenda disciplina e organização para dar conta 
das tarefas sem estresse. 

Assuntos domésticos devem desenrolar melhor a partir 
de hoje. Isso porque nosso reizinho Mercúrio está todo 
pimpão na Casa 4, favorecendo o diálogo e as decisões 
de família em geral. Se você deseja aumentar seus 
ganhos, use a criatividade para descobrir.

Finalmente os humilhados serão exaltados, Escorpião. Pelo 
menos no que depender dos astros, que anunciam uma 
fase de muitas conquistas, alegrias e realizações para você. 
A fada sensata Lua reina no seu paraíso astral e promete 
doses extras de sorte, criatividade e entusiasmo. 

Mercúrio em Leão dá ainda mais poder ao seu carisma 
e dom de comunicação. Com tanta força, autoconfi ança 
e boa lábia, você terá certeza de que pode conseguir 
tudo que quiser nesta fase. Autoconfi ança que fala, né? 
Nunca critiquei! 

Sagita, hoje a Lua reina na sua Casa 4 e faz com que 
os assuntos de casa e família tenham prioridade para 
você hoje. Errado não tá, né? O dia será especialmente 
produtivo para quem trabalha em casa ou num negócio 
com parentes. 

Com Mercúrio na Casa 2, você vai voltar a sua atenção 
para os assuntos práticos do dia a dia, como dinheiro, 
trabalho e segurança para o futuro. Errado não tá, né? O 
astro dará um bom impulso para aumentar seus ganhos, 
principalmente para quem trabalha com comércio.

Simpatia e bom papo serão bons aliados do seu signo 
nesta quarta-feira. A fada sensata Lua brilha na sua Casa 3 
e estimula a comunicação e dará uma forcinha extra para 
você dialogar e se entender com as pessoas. Aproveite 
para negociar e fazer acordos.

Razão e intuição formam um combo perfeito sem 
defeitos e ajudarão você em todos os setores nesta 
quarta. A Lua acentua sua intuição e Mercúrio no seu 
signo acelera sua mente, deixando o raciocínio rápido e 
aumentando o desejo de expressar suas ideias.

 Controlar os gastos pode ser um desafi o para você hoje. 
Pode sentir uma atração irresistível por coisas bonitas, 
presentinhos para a família ou objetos de conforto para 
a casa, mas a Lua pede cuidado para não gastar demais 
com supérfl uos senão pode levar uma surra.

A fada sensata Lua reina na sua Casa 7 e deixa seus 
relacionamentos mais harmoniosos, o que é bom para 
o trabalho em equipe e para as parcerias em geral. Mas 
Mercúrio, na Casa 12, sugere que você vai se sentir 
melhor em ambientes sossegados, longe da multidão.

A Lua em Peixes traz à tona seu lado mais carinhoso e 
encantador. Vai ser fácil cativar as pessoas e demonstrar 
o que sente, mas será preciso cuidado com as mudanças 
repentinas de humor, ainda mais se algo desagradar você: 
tome seu paracetaloka direitinho e controle-se. 

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

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

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

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

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

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

Novo programa das manhãs 
na Band causa antes da estreia

Nota publicada ontem, falando 
do adiamento do novo programa 
das manhãs, desagradou alguns 
diretores da Band.

Um direito indiscutível.
Mas o curioso é que na nota 

em questão nada de ofensivo foi 
colocado, somente a transferência 
da estreia, porque o piloto 
apresentado não � cou bom e o 

outro gravado depois não teve 
tempo de ser assistido.

Daí a mudança. Isso, e só isso, 
embora existam fatos que causem 
estranheza. Por exemplo: realizar 
uma coletiva, ainda que virtual, sem 
ter a certeza que o programa iria 
ao ar.

Por outra, sabe-se que, depois 
da experiência anterior, a do “Aqui 

na Band”, há a obrigação de tentar 
ser melhor e também alcançar 
maiores resultados ao que existiu. 
Tudo bem. Perfeitamente natural 
também.

Agora, onde a coluna errou ou 
foi maldosa? Fácil entender que se 
o piloto tivesse � cado bom, a estreia 
anunciada seria con� rmada para 
esta última segunda-feira. Ou não?

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

NA TRAVE
A informação que circula agora 

entre os sócios da produtora LCA, 
responsável pelo reality de futebol 
“Uma Vida, Um Sonho”, é que o 
programa � cou para o primeiro 
trimestre de 2021, por causa da 
pandemia.

Falta ainda uma comunicação 
o� cial para os jovens atletas e 
familiares. 

PESQUISA
Nota do Sandro Nascimento, 

no Na Telinha, fala da criação do 
Instituto Orbis, dirigido por Fausto 
Camunha e Marcio Pereira, que 
se propõe a aferir a qualidade da 
audiência dos programas no rádio e 
na televisão.

Em curto prazo, segundo a nota, 
eles estudam também entrar na 
medição de audiência.

PARES
A produção do “Lady Night”, da 

Tatá Werneck no Multishow, está 
empenhada em levar vários casais 
famosos da Globo à temporada deste 
ano. Convites disparados.

Como as gravações serão nos 

PRIMEIRA REPORTAGEM
Na noite desta quinta vai ao ar mais um “Repórter Record Investigação”, este 
com reportagem de Adriana Araújo. Matéria gravada na Bahia, que aborda o 
“trabalho degradante, desumano e perigoso nos campos de sisal”. Adriana 
mostra como é a vida de lavradores, que se arriscam no motor por horas 
seguidas até a madrugada e o risco de crianças trabalhando em plantações 
com cobras.

O O Gloob fechou julho com a 
liderança isolada entre crianças...
Um resultado impulsionado 

pelas novidades de programação 
do período e, principalmente, pela 

estreia da 13ª temporada de “D.P.A. – 
Detetives do Prédio Azul”...Ainda 

em relação ao “D.P.A”, a nova edição 
ultrapassou 10 milhões de views 
no YouTube, quase 2 milhões de 
impressões nas redes sociais...E 

mais de 3,5 milhões de visualizações 
do #Desafi oDPA no TikTok.Todo 
o elenco de “Amor Sem Igual”, da 
Record, está passando por testes e 
exames de saúde... A volta das 
gravações está confi rmada para a 

próxima segunda-feira.Atores de 
“Amor de Mãe”, da Globo, passam 

pelos mesmos procedimentos...
Que também volta a gravar na 

segunda-feira.Agências de todo o 
País poderão inscrever seus trabalhos 

na edição deste ano do prêmio 
“Profi ssionais do Ano”, até o dia 19 
deste mês ...O júri será online e 
formado por profi ssionais com os 

diversos perfi s de criativos.

DIVULGAÇÃO

Estúdios Globo, e há a necessidade 
de seguir uma série de protocolos, o 
pessoal ainda aguarda autorização 
para dar início aos trabalhos.

DIFÍCIL CAMINHADA
Nesta quinta-feira, a série 

“Hebe”, na Globo, começa a contar 

história da artista antes da fama, 
quando chegou do interior à grande 
São Paulo.

Hebe encontra em um teste 
para cantar pro� ssionalmente a 
oportunidade de unir a sua paixão 
pela música com a chance de ajudar 
� nanceiramente sua família.



ELENCO ATUAL (PALMEIRA):  

 Goleiros: Geison e Mayke  
 Zagueiros: Geilson, Ruan, Gabriel e Jadiel 
 Laterais:  Renan, Werli, Marcio, Jeferson  
 Volantes: Albert, Ares e Lucas Silva  
 Meias: Shalom, Jonata e Rian  
Atacantes: Vitinho, Kauã, Gabriel, Caça Rato 
e Nino 
Técnico: Hugo Chacon 

ELENCO ATUAL (ASSU): 

Goleiros: Iury e Fabinho 
Zagueiros: Álvaro, Paulo Junior 
Laterais: Nego Potiguar, Ciel, Juninho 
Meias: Diego Assu, Marielson, Pantera, 
Xexeu 
Atacante: Danilo, Jomario, Pedro Arthur  

ELENCO NO INÍCIO (PALMEIRA): 

Goleiros: Adalberto e Evandrizio; 
Zagueiros: Vinicius Sangiorgi, Ruan Pablo, 
Alemão e Paulo Cardoso; 
Laterais: Guilherme, Nego, Pupila, Anderson, 
Araújo e Hugo; 
Meio-campistas: Breno Costa, Lucas Silva, 
Jefferson Belo, Yago Junno, Michel Schmöller, 
Nino, Luiz Henrique, Manoel Chuva e Allan 
Patrick; 
Atacantes: Fábio Faquinha, David Leonardo, 
André, Artur, Lenilson e Gabriel Maia; 
Técnico: João Menezes, o “Barata”. 

ELENCO NO INÍCIO (ASSU): 

Goleiros: Agenor e Yuri; 
Laterais: Renatinho Carioca, Walber, Marcilio, 
Vitinho, Gabriel e André; 
Zagueiros:Weder Silva, Luan e Álvaro; 
Meio-campistas: Lano, Xexéu, Tony, Rafael, Caio, 
Paulinho, Juninho Paraíba, Dieguinho, Eduardo, 
Luzinho, Jeferson e Garcia; 
Atacantes: Manu, Hailtom Jr., Rafinha, Ronald, 
Bill, Juriti, Richardson e Marcelo; 
Técnico: Jocian Bento. 

 JOGOS RESTANTES (PALMEIRA) 

12/08 - Nazarenão - 15h30 
Palmeira x Potiguar de Mossoró 

15/08 - Nazarenão - 15h30 
Palmeira x Santa Cruz de Natal 

18/08 - Arena das Dunas – 20h15 
América x Palmeira

JOGOS RESTANTES (ASSU)  

13/08 - Frasqueirão - 15h30 
Força e Luz X Assu 
  
17/08 - Frasqueirão - 19h30 
ABC X Assu
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FUTEBOL |  Série de reportagens do Agora RN mostra a preparação dos elencos 
dos oito clubes potiguares para retorno do Campeonato Estadual.  
Após quase cinco meses de inatividade, muita coisa mudou para Palmeira e Assu

JUNIOR LINS E KEVIN MUNIZ 

Os times da primeira divisão do 
Rio Grande do Norte já estão 
em fase de preparação para 

o retorno do Campeonato Potiguar. 
Após quase cinco meses de inativida-
de, muita coisa mudou nas equipes. O 
Agora RN, com a colaboração especial 
do produtor do projeto Universidade 
do Esporte, Kevin Muniz, procurou 
os representantes dos oito clubes po-
tiguares para trazer como estão os 
elencos neste período de retorno do 
Estadual. A primeira reportagem traz 
os desa� os para Palmeira, da cidade de 
Goianinha, na região Agreste potiguar,  
e do Assu, da cidade homônima, que 
� ca na região Oeste.

A parada do futebol não mu-
dou o foco do Palmeira. Com uma 
nova identidade nesta temporada, 
o clube ainda tenta renovar o fu-
tebol potiguar, com a promoção 
frequente de jovens atletas. 

Representante do Rio Grande 
do Norte na Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior 2020, junto com o ABC, 
o time aproveita ao máximo da sua 
categoria de base e vive na expec-
tativa de novos talentos revelados, 
sendo transferidos para o cenário 
nacional e até mundial. Prova dis-
to, são os três jogadores de maior 
destaque da equipe: os meias Rian 
e Nino e o atacante João Aleluia, 
todos de 19 anos.    

De acordo com o dirigente do 
clube, Allan Almeida, de 35 anos, 
durante a pandemia, o Palmeira, 
assim como a maioria dos clubes 
do RN, teve que liberar seus atletas 
e contratos tiveram que ser sus-
pensos.  

“A situação foi delicada. Tive-
mos que suspender contratos e 
mandar os atletas para se cuida-
rem nas suas residências. Só agora 
pudemos nos reencontrar. Ainda 
assim, boa parte do elenco é forma-
da por jogadores da base”, contou. 

O comando da equipe nessa 
retomada � ca com por conta de 
Hugo Chacon, de 27 anos. O jovem 
treinador, que teve uma breve pas-
sagem pelo clube antes da parada, 
chega como esperança para tirar o 
clube da última colocação, tanto 
geral, quanto do segundo turno do 
Estadual. Em quatro jogos dispu-
tados na Copa RN, o time somou 
apenas um ponto.  

A luta contra o rebaixamento 
é a realidade atual do Verdão. Três 
pontos atrás do penúltimo coloca-

ELENCOS 
REFORMULADOS

PALMEIRA  ASSU 

do, Assu, na classi� cação geral, o 
time tem mais três partidas para 
retirar a diferença e tentar a manu-
tenção.  

Para o retorno, o clube preci-
sou realizar testagens, assim como 
manda o protocolo de segurança 
sanitária estabelecido pela Fede-
ração Norte-Riograndense de Fu-
tebol (FNF). A própria Federação 
colaborou para que o Palmeira 
pudesse fazer os testes em seus 
jogadores, para que iniciasse a con-
centração.  

“A FNF nos deu o maior apoio 
nas testagens. Estamos cumprindo 
com o protocolo estabelecido e 
pretendemos retornar com força 
total”, a� rmou o gestor.  

O cenário do Assu já não era 
positivo na temporada desde antes 
da pandemia. Tanto dentro quanto 
fora de campo, o Camaleão do Vale 
vinha sofrendo. A paralisação do 
futebol acentuou a crise � nanceira 
do clube, mas o time aposta em um 
“trunfo” no comando da equipe 
para salvar o alviverde do rebaixa-
mento.  Na sétima colocação geral 
e com três pontos de distância para 
o lanterna Palmeira do RN, o time 
“repatriou” o treinador Júlio Tercei-
ro, com a principal missão de man-
ter o alviverde na primeira divisão 
do Campeonato Potiguar. Esta será 
a terceira passagem de Júlio como 
técnico do camaleão.  

Com apenas quatro remanes-
centes do elenco que vinha atu-
ando antes da paralisação devido 
a pandemia do novo coronavírus, 
entre eles, o goleiro Yuri, o zaguei-
ro Álvaro e os meias Diego Assu 
e Xexéu, a diretoria tem buscado 
atuar no mercado local para refor-
çar a equipe. 

“A maior di� culdade que te-
mos no Assu hoje é a � nanceira. 
Porque é difícil você contratar um 
jogador para jogar só de 10 a 15 
dias e dois jogos, e você oferecer 
um dinheiro que o clube já não 
tem, além de uma estrutura míni-
ma com hospedagem, alimentação 
para o atleta tentar desempenhar o 
seu melhor”, destacou o treinador 
Júlio Terceiro.      O Assu ainda tem 
dois compromissos primordiais no 
certame para cumprir, contra ABC 
e Força e Luz, ambos os jogos no 
Frasqueirão. Por isso, a diretoria 
em busca de conter os gastos, trou-
xe os atletas para treinarem na Vila 
Olímpica, na cidade de Macaíba, 
na região metropolitana de Natal.  


