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Com chuvas, 114 cidades saem da 
situação de emergência pela seca
CLIMA. 4 | Em decreto que será publicado na semana 
que vem, Governo do Rio Grande do Norte vai manter 
apenas 18 municípios em situação de emergência. 
Relatório da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

(Emparn) aponta que, nos últimos seis meses, choveu 
acima da média em todas as regiões do Estado. As 
ocorrências de chuvas foram suficientes para melhorar 
consideravelmente as reservas hídricas, inclusive com 

percentual acima de 50% do total da capacidade geral 
de armazenamento de água. Secretaria de Agricultura e 
Pesca aponta recorde de safra, em 2020, sendo a maior 
dos últimos nove anos.

Bolsonaro pede 
“patriotismo” a donos 
de supermercados

Nordeste não é de 
nenhum partido, diz 
Rogério Marinho

“Quando Natal souber 
quem é Álvaro, ele 
derrete”, diz Kelps

Rodrigo Maia a cada
dia mais nervoso;
é o fim do mandato

RN confirma
434 casos e
3 novas mortes
por coronavírus

Governo Fátima 
protesta contra 
intimação a 
“antifascistas”

Ministério da 
Economia prevê 
rombo de R$ 866 
bilhões para 2020

PANDEMIA. 4 | Com isso,
Estado tem agora 2.281
mortes causadas pela
Covid-19 e mais de 63 mil
casos confirmados da doença

POLÊMICA. 4 | Em nota,
secretário do Gabinete Civil, 
Raimundo Alves Júnior, afirma 
que o ato é ilegal e fruto de 
“perseguição política”

FINANÇAS. 3 | Se confirmada a 
estimativa, será o pior resultado 
da série histórica do Tesouro, 
que iniciou em 1997. Resultado 
“consolidado” é ainda pior

APELO. 2 | Temendo inflação, 
presidente cobrou preços 
mais baixos para itens da 
cesta básica

ANÁLISE. 3 | Ministro disse 
que é natural aumento de 
popularidade do presidente 
Jair Bolsonaro na região

ENTREVISTA. 2 | Candidato 
do Solidariedade à Prefeitura 
do Natal faz críticas ao atual 
prefeito, Álvaro Dias
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“Quando Natal souber 
quem é Álvaro, ele 
derrete”, diz Kelps
ENTREVISTA. 2 | Candidato 
do Solidariedade à Prefeitura 
do Natal faz críticas ao atual 
prefeito, Álvaro Dias

PSL Natal vai de Sérgio Leocádio
ELEIÇÕES 2020 | Partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira
que o ex-delegado Sérgio Leocádio será o candidato da sigla à Prefeitura do Natal em 2020
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FALTA DE DRAGAGEM PREOCUPA NO PORTO DE NATAL
SEGURANÇA. 5 | Procedimento consiste na retirada de sedimentos do fundo do rio para manter uma profundidade segura para o trânsito de

embarcações no terminal portuário potiguar. Há 10 anos, não é feito o serviço no Porto de Natal. Codern aponta que obra é complexa e cara

DOSOL
NA TV
CULTURA. 7 | Música potiguar 
ganhou um novo meio de 
divulgação para o País inteiro. 
Na semana passada, estreou no 
canal Music Box Brasil o Dosol 
Sessions – programa carro-chefe 
do DosolTV – com participação 
de Mobomjó e Letto
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MAIA A CADA DIA MAIS 
NERVOSO: É O FIM DO MANDATO

XÔ, DITADURA: ADEPTOS DE 
MADURO SÃO “NON GRATAE”
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O Itamaraty declarou ontem os “representantes diplomáticos” 
do ditador venezuelano Nicolás Maduro “personae non gratae”. Não 
serão expulsos porque estão sob proteção do Supremo Tribunal 
Federal: em abusiva intromissão em prerrogativas do governo, o 
STF anulou a expulsão. É curioso como ministros do STF chamam 
Bolsonaro de “autoritário” e protejam adeptos de um ditador. 
Os venezuelanos podem continuar por aqui, mas sem status 
diplomático e nem imunidades e privilégios. 

PRETEXTO POSTO IPIRANGA
Ao vetar a expulsão dos 

defensores da ditadura, o 
ministro Luis Roberto Barroso 
alegou “isolamento social em 
razão da pandemia”.

SALVO CONDUTO
O ato de Barroso proíbe 

a expulsão dos venezuelanos 

enquanto durar o decreto de 
calamidade da pandemia, em 
vigor até 31 de dezembro.

ESPIÕES DA TIRANIA
A ditadura Maduro tinha 

o número incomum de 34 
“diplomatas” em Brasília, mas 
a suspeita é que são da polícia 
política venezuelana.

Parlamentares de vários partidos frequentes têm observado 
que cresce o nervosismo de Rodrigo Maia (DEM-RJ) com 
a aproximação do � m de sua presidência na Câmara dos 

Deputados, no início de 2021. A quatro meses do recesso de � m de 
ano, e com uma eleição no meio, que paralisa o Legislativo, Maia 
luta contra sua perda de poder. Isso explica o “mimimi” de anunciar 
“rompimento” com o Paulo Guedes (Economia), enciumado com 
o protagonismo do mais importante ministro do governo. Maia não 
fala com o ministro desde que o insultou em abril, mas insistia em 
intrigante rotina de “despachos” com assessores de Guedes. Maia 
desquali� cava o ministro, após dizer que “não é sério”, reunindo-
se apenas com seus assessores. Guedes decidiu acabar com a 
brincadeira.  A atitude desa� adora de Guedes tem a ver com a perda 
de relevância de Maia e o desvio do “eixo de poder” para o “centrão”, 
que o vai substituir. Prestes a entrar na fase em que até cafezinho é 

DUAS DERROTAS
Além da derrota no STF, que 

cassou vergonhosa decisão da 
Justiça de Pernambuco impondo 
censura ao PT, proibindo-o 
de utilizar a expressão 
“respiradores de porco”, o 
prefeito do Recife, Geraldo Júlio 
(PSB) sofreu outro revés: o TRE 
considerou suas postagens 
“propaganda enganosa”.

É A TECNOLOGIA
O ex-ministro da Agricultura 

Roberto Rodrigues, um dos 
maiores especialistas em 
agronegócio no mundo, disse 
que nos últimos 30 anos a 
produção brasileira de grãos 
cresceu 300% sem precisar 
desmatar.

CIÚMES DE VOCÊ
A a� rmação do presidente 

do STF, Dias To� oli, de que 
“não haveria Lava Jato sem 
Supremo”, apenas serviu para 
lembrar como o protagonismo 
da operação que celebrizou 
Sérgio Moro incomodou suas 
excelências.

CADEIA NELES
Um leitor idoso de São 

Paulo, que mora só, recebeu da 
Enel contas de luz que deveriam 
ser usadas como provas de 
tentativas de assalto, nos valores 
de R$6.010 (julho), R$4.205 
(agosto) e R$4.219 (setembro).

TUDO COM SEU DINHEIRO
A Petrobras aumentou o 

preço da gasolina de R$3,90 em 
maio, para R$4,27 em agosto, 
auge da pandemia e da crise, 
mas comemora a doação 
de combustível a estados 
(quebrados), como o Acre.

FIM DE UMA BANCA HISTÓRICA
A pandemia também se 

impôs à tradicional banca de 
jornais e revistas da Rodoviária 
do Plano Piloto, em Brasília, 
uma das mais movimentadas 
do País. A loja se prepara para 
fechar as portas.

PARCERIA
Se Rodrigo Maia é quem 

de� ne a pauta no Legislativo, 
inclusive para esconder projetos 
que extinguem privilégios no 
setor público, são os veículos da 
Globo que pautam a atuação do 
presidente da Câmara. 

HOLOFOTE FAZ SENTIDO
A atenção ao Teto de Gastos 

nas últimas semanas tem 
explicação: o governo Bolsonaro 
apresentou ao Congresso 
esta semana o Projeto de Lei 
Orçamentária Anual (PLOA) 
de 2021, o “esqueleto” do 
orçamento.

PENSANDO BEM...
...pior que a política, só a 

novela Messi.

“Desinchando 
o Estado”“PRESIDENTE JAIR BOLSONARO,   

AO ANUNCIAR A VENDA DE 
11 APARTAMENTOS FUNCIONAIS NO DF

PODER SEM PUDOR

DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL
Do tipo que perde o amigo, mas não a piada, FHC gostava 

de contar uma piadinha envolvendo Antônio Carlos Magalhães. 
A história começava com a morte de ACM, após 120 anos de 
poder. “Toninho Malvadeza? Ele é meu!”, reivindicou o diabo. 
“Também era chamado de Toninho Ternura”, lembra o bondoso 
Deus. 

No dia seguinte tocou o celular de Deus. Era o Diabo: 
“Não aguento mais. O ACM dá palpite em tudo, quer saber as 
maldades, sugere aperfeiçoamentos. Não dá. Leve ele aí pra 
cima.” No dia seguinte, o Diabo telefonou para o Céu para saber 
das novidades: “Deus?” perguntou a quem atendeu. “Qual dos 
dois?”, responderam.

as. Nasci no Alecrim, me criei 
em Dix-Sept Rosado, circulan-
do pela Cidade da Esperança, 
Nazaré. Alguém como eu pode 
mudar esse eixo da política de 
Natal ou a gente terá sempre 
uma Natal só para os ricos que 
tem relação próxima com o 
poder público enquanto nós, 
os � lhos de pobres, � camos só 
com o sobejo.

AGORA RN – O que mu-
dou em Natal de 2016 para 
2020?

KL - Natal � cou pior. Agora 
ela está uma cidade mais cara, 
com aumento de IPTU todos 
os anos, enquanto os serviços 
públicos diminuíram. As linhas 
de ônibus diminuíram, mas as 
passagens aumentaram. Os 
empregos foram embora, mui-
tas lojas fecharam. Em alguns 
setores, se transformou quase 
numa cidade fantasma, onde a 
gente só vê placas de vende-se 
e aluga-se.

AGORA RN – O atual 
prefeito, Álvaro Dias, supe-
rou Carlos Eduardo Alves 
em algum sentido?

KL - Não troco um pelo ou-
tro. Não tenho nada de pessoal 
contra nenhum dos dois. Mas, 
politicamente, a visão deles é 
um obstáculo para Natal bri-
lhar. São homens forjados na 
política antiga da troca de es-
paços na máquina pública por 
votos, no coronelismo do sécu-
lo passado, na subserviência 
social da população ao grupo 
formado por algumas famílias 
políticas. Isso não faz mais 
sentido no mundo moderno 
de inclusão social que vivemos 
hoje. Natal tem uma multidão 
de excluídos que precisa ser 
resgatada. Carlos Eduardo e 
Álvaro Dias são tijolos de um 
muro pesado de centralização 
de poder que atrapalha essa 
inclusão social em uma escala 
gigantesca. Eles precisam ser 
substituídos rapidamente. 
Eles e as mentalidades que os 
cercam.

AGORA RN - A quê o 
senhor atribui a posição 
atual de Álvaro Dias, de li-
derança, nas pesquisas?

KL - Álvaro é o único can-
didato a prefeito de Natal nos 
veículos de comunicação de 
massa desde o início de 2019. 
Só ele teve espaço de mídia. 
A partir de agora mudou. Os 
outros vão poder falar e re-
velar para a cidade quem é o 
verdadeiro Álvaro Dias. A par-
tir de agora ele vai começar a 
derreter.

AGORA RN - Quais se-

rão suas prioridades, caso 
seja eleito prefeito?

KL - Acabar com a poli-
ticagem na máquina pública 
e pro� ssionalizar a gestão. 
Finalizar os vícios que torna-
ram a Prefeitura do Natal um 
organismo atrasado. Vamos 
começar a dar um banho de 
tecnologia nos serviços. Hoje 
pode-se pagar imposto pela 
internet, mas não se pode 
marcar uma consulta no posto 
de saúde. Na cabeça dos políti-
cos antigos, tradicionais, a má-
quina é uma forma de sugar da 
população tudo o que ela pu-
der pagar, enquanto oferecer 
serviços públicos de qualidade 
está em segundo plano.

AGORA RN - O que faria 
de diferente dos últimos 
gestores da cidade?

KL - Tudo. Primeiro, não 
indicaria gente sem o mínimo 
de competência técnica para 
cargos importantes da má-
quina só porque é amigo po-
lítico. Depois, não contrataria 
parentes, para dar o exemplo 
do processo de impessoalida-
de na máquina pública que a 
gestão precisa urgentemente. 
E não pagaria R$ 350 mil a um 
artista de fora para tocar uma 
hora e meia de show enquanto 
o cachê dos músicos locais, os 
artistas da terra, � ca atrasado 
por longos anos.

 AGORA RN – Se fosse 

prefeito, o senhor enviaria 
o Plano Diretor para vota-
ção este ano? Qual a impor-
tância desse projeto?

KL - O Plano Diretor é 
como o manual de instruções 
de uma cidade. Quando você 
compra um eletrodoméstico, 
tudo o que você precisa saber 
para utilizar o equipamento 
com qualidade e segurança 
está no manual de instruções. 
O Plano Diretor de Natal é 
mais ou menos isso e ele 
precisa ser atualizado con-
tinuamente, a partir das ne-
cessidades da cidade. Eu acho 
que Natal travou por causa de 
alguns radicais ambientais e a 
cidade precisa se livrar desse 
radicalismo para poder gerar 
empregos a partir de suas ri-
quezas, pois tem muita gente 
precisando de emprego e ren-
da na cidade.

AGORA RN – Como o 
senhor avalia a demora na 
realização da licitação do 
sistema de transportes?

KL - Carlos Eduardo e Ál-
varo Dias não sabem fazer a 
licitação. Eu sei fazer. Sou es-
pecialista nas duas pontas do 
processo. Tenho mestrado na 
UFRN na área de transporte e 
andei de ônibus muito nesta 
vida. Faço a licitação no pri-
meiro ano de gestão.

 AGORA RN – Como o 
senhor avalia a atual políti-
ca na área do turismo?

KL - Deus deu a Natal uma 
natureza sensacional. Ar puro, 
praias com águas quentes, 
água doce, localização privi-
legiada e um nome único no 
mundo. A classe política anti-
ga vai conseguir destruir isso 
se a gente não a substituirmos. 
Não há uma ação pública de 
qualidade feita pela prefeitura 
para atrair turistas para Natal. 
Em Santa Cruz, a prefeitura fez 
a imagem de uma santa, Santa 
Rita, e isso transformou a vida 
da cidade, gerando emprego 
para muitas pessoas.

AGORA RN - Como ge-
rar emprego na cidade?

KL - Precisamos conven-
cer os empreendedores que 
vale a pena investir em Natal. 
Quer mais empresas e em-
pregos no turismo? Limpe as 
praias, ilumine, coloque segu-
rança. Quer mais empregos 
na construção civil? Altere o 
Plano Diretor sem preconceito 
com a iniciativa privada. Quer 
mais empregos no comércio? 
Melhore o trânsito, crie esta-
cionamentos e dê a segurança 
que o estabelecimento não 
será assaltado.

O deputado estadual 
Kelps Lima agora é o� -
cialmente candidato 

à Prefeitura do Natal nas elei-
ções de 2020. Esta semana, o 
parlamentar teve a candidatu-
ra homologada na convenção 
do Solidariedade – que con-
� rmou, ainda, 44 candidatos 
para vereador.

Exercendo o terceiro 
mandato como deputado na 
Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte, Kelps será 
candidato a prefeito de Natal 
pela segunda vez consecutiva. 
Na primeira, em 2016, ele ter-
minou a disputa em 2º lugar.

Nesta entrevista ao Agora 
RN, Kelps Lima fala sobre o 
projeto que pretende apresen-
tar a Natal e faz duras críticas 
ao prefeito Álvaro Dias. Segun-
do o candidato do Solidarieda-
de, o atual prefeito – que será 
candidato à reeleição – pratica 
o que ele chama de “coronelis-
mo” e foi “forjado na política 
antiga da troca de espaços na 
máquina pública por votos”.

Con� ra:

AGORA RN - Na eleição 
passada, o senhor foi para 
a eleição “com o celular na 
mão” e uma ideia na cabe-
ça. Vai repetir a fórmula em 
2020?

KELPS LIMA - O celular 
na mão não nasceu de uma 
peça de marketing inventada. 
Nasceu como tudo na vida: da 
necessidade de sobrevivência. 
Quem tem menos estrutura 
precisa ser criativo, ou não 
escapa nesse mundo de di� -
culdades. Uma campanha elei-
toral é uma agenda de ações 
e de cumprimento de metas. 
Uma das metas era levar nos-
sa mensagem a mais e mais 
pessoas. Não tínhamos, como 
não temos até hoje, dinheiro 
para gastos milionários com 
produtoras caríssimas, que 
estavam acostumadas a cuidar 
de campanhas pesadas das 
oligarquias. Hoje em dia, os jor-
nalistas da GloboNews fazem 
matérias usando o celular. Nós 
enxergamos isso há anos. Deu 
certo. Acabou, também, viran-
do um pedaço importante da 
comunicação da nossa campa-
nha: com um celular na mão e 
um desejo no coração.

AGORA RN - Por que 
disputar novamente a Pre-
feitura do Natal?

KL - Depois do � m da di-
tatura, Natal nunca teve um 
prefeito fora das oligarquias. 
Alguém que conheça a cidade 
por inteiro, que já tenha usado 
os serviços públicos munici-
pais (ônibus, posto de saúde). 
Um especialista em gestão pú-
blica. O resultado disso é que 
todos os prefeitos eleitos de 
1985 para cá, após as eleições, 
colocaram parentes na políti-
ca logo após tomarem posse. 
Desde Garibaldi Alves Filho, 
que colocou “Valtinho”; de Vil-
ma, que colocou Márcia Maia; 
até o atual, Álvaro Dias, que 
colocou o � lho, Adjuto Dias, 
para ser candidato em 2018. A 
gente precisa de alguém com 
um olhar novo para a cidade. 
Que conheça sua alma, sua 
gente. Hoje a máquina pública 
virou orçamento de manuten-
ção de um pequeno grupo que 
há décadas vive o melhor que 
há em Natal enquanto a maio-
ria da população sofre nas ru-

Kelps: Quando Natal 
souber quem é Álvaro, 
ele derrete nas pesquisas

Alguém como eu pode 
mudar esse eixo ou a 
gente terá sempre uma 
Natal só para os ricos que 
tem relação próxima com 
o poder público enquanto 
nós, os filhos de pobres, 
ficamos só com o sobejo”

“

Classe política antiga 
vai conseguir destruir 
isso se a gente não a 
substituirmos. Não há 
uma ação pública de 
qualidade feita pela 
prefeitura para atrair 
turistas para Natal”

“

JOÃO GILBERTO / ALRN

ENTREVISTA | Candidato do Solidariedade à Prefeitura 
do Natal, deputado estadual Kelps Lima afirma que 
atual prefeito de Natal, Álvaro Dias, não vai resistir à 
campanha eleitoral e será derrotado em novembro
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Com receio do risco de in-
flação, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou, nesta 

sexta-feira 4, que tem buscado as-
sociações de supermercados para 
tentar baixar os preços de produ-
tos que compõem a cesta básica. 
Ele ponderou que não pretende 
dar “canetada em lugar nenhum”, 
nem interferir na área econômica. 
O comentário foi feito durante via-
gem a Registro (SP).

“Está subindo arroz, feijão? Só 
para vocês saberem: já conversei 
com intermediários, vou conver-
sar logo mais com a associação de 
supermercados”, disse o presiden-
te. “Estou conversando para ver 
se os produtos da cesta básica aí... 
estou pedindo um sacrifício, pa-
triotismo para os grandes donos 
de supermercados para manter na 
menor margem de lucro.”

Na mesma conversa, Bolsona-
ro indicou que tem receio do risco 
de inflação. “Não é no grito, nin-
guém vai dar canetada em lugar 
nenhum... porque veio o auxílio 
emergencial, o pessoal começou 
a gastar um pouco mais, muito 

papel na praça, a inflação vem”, 
declarou. “A melhor maneira de 
controlar a economia é não inter-
ferindo. Porque se interferir, dar 
canetada, não dá certo.”

SUPERMERCADOS
Na quinta-feira 3, a Associa-

ção Brasileira de Supermercados 
(Abras) disse que o setor super-

mercadista tem sofrido forte 
pressão de aumento nos preços. 
“Conforme apuramos, isso se deve 
ao aumento das exportações des-
tes produtos e sua matéria-prima 
e a diminuição das importações 
desses itens”, disse a associação, 
em comunicado. “Somando-se a 
isso, a política fiscal de incentivo 
às exportações e o crescimento da 
demanda interna impulsionado 
pelo auxílio emergencial do gover-
no federal”.

A Abras comunicou à Secre-
taria Nacional do Consumidor 
(Senacon), do Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública, sobre os 
reajustes de preços de itens como 
arroz, feijão, leite, carne e óleo de 
soja. A associação afirmou que a 
motivação foi de buscar soluções 
junto a todos os participantes da 
cadeia de fornecedores.

Segundo a Abras, a alta de 
preços tem acontecido de forma 
generalizada e repassada pelas in-
dústrias e fornecedores. “A Abras, 
que representa as 27 associações 
estaduais afiliadas, vê essa conjun-
tura com muita preocupação”.

O Ministério da Economia 
piorou suas projeções e 
estima agora um rombo 

de R$ 866 bilhões nas contas do 
governo em 2020, o equivalente a 
12,4% do PIB.

Se forem consideradas as con-
tas das estatais, dos estados e dos 
municípios, no conceito conheci-
do como “setor público consoli-
dado”, o rombo será maior ainda 
neste ano: de R$ 891,1 bilhões, de 
acordo com as previsões da área 
econômica.

Se confirmado, será o pior 
resultado da série histórica do Te-

souro, que começou em 1997.
O déficit primário acontece 

quando as despesas do governo 
superam as receitas com impostos 
e contribuições. Quando acontece 
o contrário, há superávit. A conta 
do déficit primário não considera 
os gastos do governo com o paga-
mento dos juros da dívida pública.

O valor supera a estimativa 
anterior, divulgada em julho, de 
que o rombo nas contas do go-
verno somaria R$ 787,449 bilhões 
neste ano, o equivalente a 11,3% 
de todas as riquezas produzidas 
no País.

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), minis-
tro Dias Toffoli, disse nesta 

sexta-feira 4 que a decisão de abrir 
o “inquérito das fake news”, para 
investigar ofensas e ataques à Cor-
te, foi a mais difícil que tomou em 
dois anos de gestão.

Segundo ele, isso foi necessário 
para combater a política do ódio e 
defender a democracia. O inquéri-
to, que recebeu críticas de vários se-
tores, levou à realização de busca e 
apreensão em endereços de várias 
pessoas, inclusive apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro.

Por um lado, o processo iden-
tificou ameaças graves, como, por 
exemplo, de morte. Mas também 
já foi usado para censurar dois si-
tes jornalísticos em razão de uma 
reportagem que citava Toffoli. 

“Aqueles que leram ‘Como as 
Democracias Morrem’, aqueles 
que têm consciência dos poderes 
da República sabem e têm noção 
de que não foi uma decisão fácil. 
Foi a decisão mais difícil da minha 
gestão a abertura desse inquérito”, 
disse Toffoli, que encerra a gestão 
como presidente do STF na sema-
na que vem.

Presidente Jair Bolsonaro em um bar com amigos e familiares em Eldorado, no interior de São Paulo

Presidente do STF, Dias Toffoli, passará comando da Corte para Luiz Fux semana que vem

Bolsonaro pede que 
donos de supermercados 
baixem os preços

Economia prevê 
rombo de R$ 866 bi

Inquérito foi decisão 
mais difícil, diz Toffoli

“PATRIOTISMO”EM 2020

SUPREMO

ADRIANO VIZONI / FOLHAPRESS

CARLOS MOURA / STF

OPSL, partido que elegeu o 
presidente Jair Bolsonaro 
em 2018, confirmou nesta 

sexta-feira 4 que o ex-delegado 
Sérgio Leocádio será o candidato 
da legenda para a Prefeitura do 
Natal nas eleições deste ano. Em 
convenção, a sigla confirmou, 
ainda, coligação com o Progres-
sistas, que indicará a candidata a 
vice: a também ex-delegada Deu-
sa Martins.

Durante a convenção, o PSL 
também lançou os nomes e apre-
sentou os números dos candida-
tos a vereador nas urnas. Serão 21 
no total.

O deputado federal Beto Rosa-
do (Progressistas) e o ex-deputado 
Betinho Rosado participaram do 
evento. Beto destacou a impor-
tância da coerência entre candi-
dato e vice. “São duas pessoas sé-
rias, honestas e compromissadas. 
É o que Natal precisa”, disse.

SOBRE O CANDIDATO
Sérgio Leocadio foi delegado 

de Polícia Civil em Natal por mais 

de 30 anos. Em 2009, foi secretário 
municipal de Segurança Pública. 
Na época, foi responsável pela 
criação do Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal e de pro-
gramas de Defesa Civil, como o 
Nudec. Além disso, coordenou a 
instalação das primeiras câmeras 
de segurança para monitoramen-
to na capital, implementou o ar-
mamento não letal para a Guarda 
Municipal e garantiu a reciclagem 
de todo o efetivo.

Com toda expertise na área, 
em 2014 foi o gestor da segurança 
privada da Copa do Mundo Fifa 
em Natal.

Em 2008, concorreu ao cargo 
de vice-governador, pelo PSC. Na 
época, teve mais de 106 mil votos.

Baseado na gestão como se-
cretário de Segurança de Natal, 
tem como objetivo criar softwares 
para modernizar a gestão. “A Pre-
feitura do Natal é um ‘dinossauro 
branco’, permanece na idade da 
pedra. Quero me tornar prefeito 
para implementar uma gestão 
moderna”, enfatizou.

PSL Natal 
lança Sérgio 
Leocádio 
para prefeito
ELEIÇÕES 2020 | Baseado na gestão como secretário de 
Segurança de Natal, candidato tem como objetivo, se chegar 
a ser eleito, criar softwares para modernizar a gestão. “A 
Prefeitura do Natal é um ‘dinossauro branco’”, afirma ele

Convenção nesta sexta-feira contou com presença do deputado federal Beto Rosado e de outras lideranças políticas

Candidato a prefeito de Natal pelo PSL, Sérgio Leocádio foi delegado de Polícia Civil por mais de 30 anos na capital potiguar

RELAÇÃO

MINISTRO

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
voltou nesta sexta-feira 4 
a reclamar do tratamento 
recebido do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. 
O deputado disse que ten-
tar uma reconciliação com 
o ministro “é perda de tem-
po”. As declarações foram 
feitas em entrevista ao SBT.

Ao ser questionado se 
Guedes já o havia procura-
do, Rodrigo Maia reforçou 
que rompeu relações com 
o ministro.

“Nem precisa (mais). 
Agora já fiz todas as mi-
nhas tentativas. Eu sou 
um político paciente, mas 
acho que a gente vai per-
der tempo. De fato, o Paulo 
Guedes não gosta de mim. 
Se a pessoa não tem uma 
boa relação, não adianta 
perder tempo.”

Na quinta 5, Rodrigo 
Maia afirmou que Paulo 
Guedes proibiu a equipe 
econômica de conversar 
com ele. A declaração foi 
feita a emissoras de TV no 
Salão Verde da Câmara e 
ouvida por outros jornalis-
tas depois de ele ter recebi-
do a proposta de reforma 
administrativa do governo.

“Eu não tenho conver-
sado com o ministro Paulo 
Guedes. Ele tem proibido 
a equipe econômica de 
conversar comigo. Ontem 
(quarta), a gente tinha um 
almoço com o Esteves Col-
nago e com o secretário do 
Tesouro para tratar do Pla-
no Mansueto, e os secretá-
rios foram proibidos de ir à 
reunião“, disse Maia.

O ministro do Desen-
volvimento Regional, o 
potiguar Rogério Marinho, 
disse considerar natural o 
aumento de popularidade 
do presidente Jair Bolso-
naro no Nordeste e argu-
mentou que a região “não é 
patrimônio de um partido 
político”.

Em entrevista à CNN 
Brasil, ele foi questionado 
se as políticas recentes, 
que miram a região, foram 
capazes de reverter em 
favor de Bolsonaro uma 
popularidade que tradicio-
nalmente era confiada ao 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e ao PT.

“O Nordeste não é nem 
nunca foi patrimônio de 
um partido político”, disse 
Marinho, argumentando 
que a questão é estrutural e 
que a intenção do governo 
Bolsonaro não é “continuar 
esse processo de depen-
dência”, e sim “emancipar 
a região”.

Ele complementa: “O 
Nordeste é uma região 
que historicamente é aco-
metida por um fenômeno 
climático, que é a seca, em 
função da sua posição geo-
gráfica, que está no semiá-
rido do nosso País”.

“O que acontece é que o 
presidente Bolsonaro enten-
deu e tem essa convicção de 
que nós temos que ter polí-
ticas públicas de emancipa-
ção daquela região e que essa 
emancipação se dá através 
da segurança hídrica.”

“PAULO 
GUEDES NÃO 
GOSTA DE MIM”, 
REFORÇA MAIA

NORDESTE NÃO 
É DE NENHUM 
PARTIDO, DIZ 
ROGÉRIO MARINHO

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Estou conversando para 
ver se os produtos da 
cesta básica aí... estou 
pedindo um sacrifício, 
patriotismo para os 
grandes donos para 
manter na menor margem 
de lucro”

“
JAIR BOLSONARO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PSL-RN / REPRODUÇÃO
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O Governo do Estado autori-
za a realização de eventos 
em formato “drive-in”, em 

que o público permanece em seu 
veículo, através da Portaria Con-
junta 024/2020, assinada pelo Ga-
binete Civil (GAC), Secretaria de 
Estado da Saúde Pública (Sesap) 
e Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Econômico (Sedec). 
O documento será publicado na 
edição deste sábado 5 do Diário 
Oficial do RN. 

A produção de eventos no 
formato drive-in deverá higienizar 
os espaços e equipamentos a cada 
troca de atração; proporcionar o 
distanciamento mínimo de 1,5m 
entre cada veículo estacionado, 
sendo as vagas devidamente de-
marcadas, e no máximo quatro 
ocupantes por veículo; vender in-
gressos exclusivamente de forma 
online; comercializar alimentos 

E m função dos índices plu-
viométricos, recarga dos 
reservatórios hídricos e da 

produção agrícola, o novo decreto 
de Situação de Emergência por 
Seca no Rio Grande do Norte terá 
redução dos atuais 132 para 18 
municípios. A vigência do atual 
decreto em vigor é de seis meses 
e expira na próxima terça-feira (8), 
quando será publicado um novo 
decreto pelo Governo do Estado, 
válido por 180 dias.

A decretação de Situação de 
Emergência é orientada pelo Co-
mitê Gestor de Secas do RN, com-
posto pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Semarh), Secretaria de Esta-
do da Agricultura e Pesca (Sape), 
Defesa Civil Estadual, Instituto 
de Águas do RN (Igarn), Empresa 
de Pesquisa Agropecuária do RN 
(Emparn), Companhia de Águas 
e Esgotos do RN (Caern), Gabinete 
Civil (GAC) e Controladoria Geral 
do Estado (Control). De acordo 
com o coordenador da Defesa 
Civil Estadual, Tenente-coronel 
do Corpo de Bombeiros Militar, 
Marcos de Carvalho, o Comitê 
analisa os relatórios situacionais 
de cada setor para caracterizar as 
condições de emergência.

“A análise do Comitê Gestor 
de Secas é uma decisão técnica e 
repercute os últimos seis meses, 
não faz prognóstico”, explicou. O 
relatório da Emparn se refere aos 
índices pluviométricos e atesta 
que neste período choveu acima 
da média em todas as regiões. A 
Semarh e o Igarn – este monitora 
os reservatórios de água - apon-

tam que as ocorrências de chuvas 
foram suficientes para melhorar 
consideravelmente as reservas 
hídricas, inclusive com percentual 
acima de 50% do total da capaci-
dade geral de armazenamento de 
água. Já a Secretaria de Agricul-
tura e Pesca aponta recorde de 
safra, em 2020, sendo a maior dos 
últimos nove anos.

Os demais 114 municípios 
que estavam no decreto cuja vali-
dade encerra na próxima semana 
— e não contemplados no novo 
decreto — continuarão sendo 
atendidos pela Operação Carro 
Pipa até o dia 31 de dezembro. 
Isso porque, em maio deste ano, a 
Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil orientou ao Exército 
Brasileiro que não suspenda, ou 
exclua, qualquer município desta 
operação em função de atraso 
no Reconhecimento Federal da 
Situação de Emergência. A manu-
tenção está ancorada em Decreto 
Legislativo Federal 6/2020, edita-
do por ocasião da Pandemia do 
Covid-19.

Além dos documentos das 
Secretarias e Órgãos da admi-
nistração estadual, o Comitê 
Gestor de Secas no RN utiliza as 
informações do Monitor de Secas 
da Agência Nacional de Águas 
(ANA). O relatório da ANA registra 
“seca fraca” no RN em 17 municí-
pios da região do Alto Oeste e um 
na Região Seridó.

No município potiguar de Pa-
raná, a situação é agravada pelo 
fato de o reservatório não ter cap-
tado a água das chuvas. Na região 
do Seridó, o Monitor das Secas 

classificou o município de Equa-
dor em situação de “seca fraca”.

POSSÍVEIS ALTERAÇÕES
Diante deste quadro, o Comi-

tê deliberou que haverá redução 
das cidades em emergência. “A 
conjuntura positiva leva à redu-
ção dos municípios em estado de 
emergência que vão integrar o no-
vo decreto a partir de setembro”, 
explica o coordenador da Defesa 
Civil. Ele ressalva que o monito-
ramento continua e, a qualquer 
momento, o Comitê poderá soli-
citar a inclusão de municípios que 
venham a ter agravada a situação 
de abastecimento. Essa avaliação 
é contínua e considera, entre ou-
tros aspectos, que é a partir do 
último quadrimestre do ano que 
ocorre o agravamento dos efeitos 
da estiagem para o Semiárido do 
Nordeste. 

“O mês de agosto é período de 
início da escassez de água no Se-
miárido, situação considerada co-
mo ‘desastre secundário’, inclusive 
com ocorrências de incêndios. 
Portanto, vamos continuar moni-
torando e até a primeira quinzena 
de dezembro”, afirmou Marcos de 
Carvalho. 

Permanecem em Situação de 
Emergência os seguintes municí-
pios: Apodi, Água Nova, Coronel 
João Pessoa, Doutor Severiano 
Melo, Encanto, Equador, Francis-
co Dantas, Luiz Gomes, Paraná, 
Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, 
Rodolfo Fernandes, Riacho de 
Santana, São Miguel, São Fran-
cisco do Oeste, Severiano Melo, 
Taboleiro Grande e Venha Ver.

Governo do RN 
autoriza eventos
em formato drive-in 

RN reduz número 
de cidades em 
emergência pela seca
ESTIAGEM  | E m função das chuvas dos últimos meses, novo decreto de situação de emergência 
por seca no Rio Grande do Norte terá a redução dos atuais 132 para o total de 18 municípios

Cidades potiguares que sairão da situação de emergência pela seca continuarão a receber serviços de caminhão-pipa

Consumo de alimentos e bebidas deverá ocorrer exclusivamente no interior dos veículos e não será permitido o descarte de lixo

SAÚDECONSTRANGIMENTO

Durante coletiva de 
imprensa nesta sexta-feira, 
o comando da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
foi questionado sobre a 
declaração do presiden-
te Jair Bolsonaro de que 
“ninguém pode obrigar 
ninguém a tomar vacina”. 
Representantes da entida-
de evitaram citar o brasi-
leiro nominalmente, mas 
reforçaram a importância 
da vacinação e garantiram 
que um imunizador para 
o coronavírus não será 
aprovado sem passar por 
todas as etapas clínicas ne-
cessárias. “Vacinas salvam 
vidas”, pontuou a cientis-
ta-chefe do órgão, Soumya 
Swaminathan.

A pediatra indiana 
acrescentou que espera 
resultados de algumas pes-
quisas no fim deste ano. 
“Falando de forma realista, 
a segunda metade de 2021 é 
quando podemos começar 
a ver a doses sendo distri-
buídas para os países, para 
que comecem a imunizar 
suas populações”, afirmou.

 O diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, assegurou 
que não endossará vacina 
que não tenha segurança 
e eficácia comprovadas. 
Ele criticou o movimento 
antivacina e destacou a im-
portância da vacinação em 
massa para a erradicação 
da varíola e o combate ao 
ebola. 

  “Todos nós esperamos 
ter uma notícia positiva so-
bre vacina ainda este ano”, 
ressaltou, acrescentando 
que a prioridade inicial será 
a vacinação de profissio-
nais de saúde e grupos de 
risco.

O Governo do Rio 
Grande do Norte criticou 
a intimação de 20 policiais 
ligados ao movimento “Poli-
ciais Antifascismo” para que 
prestem depoimento sobre 
a criação de um grupo para-
militar de viés político-ide-
ológico no Estado. Em nota 
assinada pelo secretário do 
gabinete civil, Raimundo 
Alves Júnior, o ato foi consi-
derado ilegal e fruto de per-
seguição política. 

Segundo o Governo do 
Estado, 14 dos 20 policiais 
intimados são integrantes 
da segurança da governa-
dora Fátima Bezerra (PT). 
“Diante dessa manifesta 
ilegalidade, solicitaremos 
à Procuradoria-Geral do 
Estado que analise a possi-
bilidade de adoção de me-
didas para garantir que per-
seguições por motivações 
políticas não tenham vez 
no Estado do Rio Grande do 
Norte”, afirmou Raimundo 
Alves Júnior, na nota.

A investigação aberta 
pelo Ministério Público 
do Rio Grande do Norte 
(MPRN), em abril, é de au-
toria do promotor Wendell 
Beetoven Ribeiro Agra, que 
atua na 19ª Promotoria de 
Natal. Atualmente, as in-
vestigações são conduzidas 
pela Polícia Civil. 

Raimundo lembrou que 
o Supremo Tribunal Federal 
decidiu, em 20 de agosto, 
que é inconstitucional a 
coleta de informações de 
servidores públicos por seus 
posicionamentos políticos. 
“A questão que verdadeira-
mente merece ser esclare-
cida, diante desse fato, é a 
quem incomoda a luta an-
tifascista desse grupo de po-
liciais militares”, diz a nota.

OMS DIZ QUE 
NÃO APROVARÁ 
VACINAS SEM 
SEGURANÇA 

GOVERNO CRITICA 
A INTIMAÇÃO 
DE “POLICIAIS 
ANTIFASCISMO”

FLEXIBILIZAÇÃO

1,5m
é a distância entre cada 

veículo estacionado, sendo 
as vagas devidamente 

demarcadas, e no máximo 
quatro ocupantes por veículo

e bebidas exclusivamente no for-
mato “delivery” ( feito por serviços 
de entregas) ou “drive-thru” (sem o 
consumidor sair do carro).

O consumo de alimentos e 
bebidas deverá ocorrer exclusiva-
mente no interior dos veículos e 

não será permitido o descarte de 
lixos ou restos de alimentos, assim 
sendo, o ocupante deverá levar 
sacos para lixos, guardanapos etc. 
Os clientes só poderão sair dos 
veículos para irem ao banheiro, 
que deverão ser higienizados após 
cada evento e dispor de álcool em 
gel, papel-toalha, sabonete líqui-
do e lixeira com pedal. O acesso 
aos sanitários deverá ser contro-
lado para evitar possíveis aglome-
rações. Todas as pessoas deverão 
usar máscaras de proteção.

O descumprimento das de-
terminações da portaria constitui 
infração de natureza sanitária, su-
jeitando o infrator às penalidades 
previstas na Lei Complementar 
Estadual nº 31, de 24 de novem-
bro de 1982 (Código Estadual 
de Saúde), e nas demais normas 
estaduais de combate ao novo 
coronavírus.

PANDEMIA

O Rio Grande do Norte 
chegou a 2.281 mortes cau-
sadas pela Covid-19 até esta 
sexta-feira 4, segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(Sesap). O Estado também 
soma 63.289 casos de pes-
soas infectadas pelo novo 
coronavírus. Nas últimas 
24 horas, de acordo com a 
Sesap, foram 434 casos e 3 
novos óbitos.

A taxa de isolamento da 
população está em 35,2%. O 
percentual ligou o sinal de 
alerta para os gestores pú-
blicos quanto ao avanço da 
doença. O secretário estadu-
al de Saúde, Cipriano Maia, 
recomendou a manutenção 
das medidas de prevenção 
contra a Covid-19. “Chama-
mos a atenção para a neces-
sidade de manutenção das 
medidas de distanciamento 
social, evitar aglomerações 
e usar máscaras. O número 
de casos continua em de-
clínio, mas temos que ter 
consciência com a cidada-
nia e responsabilidade, de 
cada um fazer sua parte”.

Os dados desta sexta-
-feira revelam que a ocu-
pação dos leitos críticos 
cadastrados no Regula RN 
está em 44%. Há 96 pacien-
tes internados em leitos 
críticos e outros 144 em lei-
tos clínicos. Doze pacientes 
aguardavam transporte.

Em todo o País, já são 
mais de 125 mil mortes em 
decorrência do novo coro-
navírus. Balanço do Minis-
tério da Saúde publicado 
nesta sexta apontou 888 
novos óbitos, levando o total 
de vítimas fatais a 125.052. 
No mesmo intervalo, foram 
notificados 50.163 casos. O 
País soma 4.091.801 infecta-
dos por Covid-19. 

RN 2.281 MORTES 
PELA COVID-19; 
BRASIL PASSA 
DAS 125 MIL



EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA EM QUE SÃO PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE E KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, ATUAL DENOMINAÇÃO DO ANTIGO 
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, PROCESSO Nº 0129528-38.2012.8.20.0001, 
PARA INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS.

Por ordem da Dra. Renata Aguiar de Medeiros Pires, Juíza de Direito Titular da Décima 
Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, 
faz saber a todo quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por sentença 
proferida por este Juízo, em 10 de julho de 2017, foi julgada procedente a Ação Civil Pública 
nº 0129528-38.2012.8.20.0001, nos seguintes termos: (b) a suspensão da aplicação das 
cláusulas 8, 53, 82.4, 86.2 e 122 dos contratos de cheque especial referentes às condições 
gerais aplicáveis à proposta de abertura e movimentação de conta corrente e adesão a produtos 
de crédito e serviços financeiros, bem como a proposta contratual global de relacionamento, 
em suas cláusulas 18 e 19 do contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo rotativo 
integrada, e o contrato de empréstimo pessoal, em suas às cláusulas 12 e 13 do contrato de 
empréstimo de crédito pessoal, que cumulam a comissão de permanência com juros moratórios 
e multa moratória. (c) que se abstenha de cobrar as despesas extrajudiciais dos consumidores 
que já firmaram ou venham a firmar contratos com o réu; (d) a anexar novos contratos com as 
exclusões das cláusulas abusivas no prazo máximo de 60 dias; (e) a obrigação de fazer, para 
que seja publicada em dois jornais de grande circulação, nesta Comarca, durante quatro finais 
de semana seguidos, da parte dispositiva desta sentença, em tamanho não inferior a 1/8 da 
página (fonte mínima 12), informação relativa à suspensão das cobranças, devendo colocar tais 
informações sobre a referida publicação em local de fácil visualização, tanto no site do banco 
como na agência. Condeno ainda a parte demanda ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 
do CPC), a ser revertido ao respectivo fundo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 
uma vez que eventual instauração de procedimento de cumprimento de sentença deverá ser 
efetivado via P.J.E. P.R.I. Natal, 10 de julho de 2017.
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MARCELO HOLLANDA

Uma novela moderna de 
televisão dura em média 
seis a sete meses. Uma 

série da HBO ou da Net� ix, se for 
bem-sucedida, pode levar 10, 12 
temporadas. Para dar certo, pre-
cisa ter um pouco de tudo: sus-
pense e aventura, principalmen-
te. A dragagem do rio Potengi, no 
acesso ao porto de Natal, é uma 
dessas tramas que não passam 
na TV ou nos  serviços de strea-
ming, mas é garantia de emoção 
toda vez que alguém da pratica-
gem orienta um navio a entrar ou 
sair do terminal. 

Só para deixar claro, o   “prá-
tico” portuário é aquele pro� ssio-
nal que opera diretamente com 
as tripulações das embarcações 
durante o trânsito nas chamadas 
Zonas de Praticagem (ZPs), regi-
ões onde ocorrem as manobras 
de atracação e desatracação.

Embora o capitão tenha au-
toridade absoluta sobre tudo o 
que acontece em seu navio, ao 
entrar no porto, ele geralmente 
abdica de tudo para colocar sua 
nau aos cuidados do prático, 
que é quem conhece, por expe-
riência diária, todas as pequenas 
armadilhas do lugar.  A novela 
que dará emoção a essa trama é 

que há pelo menos 10 anos – um 
pouco menos porque o trabalho 
foi executado em duas opor-
tunidades – a área de entrada 
e saída do porto de Natal não 
recebe uma dragagem, baseada 
numa batimetria, para manter a 
profundidade segura ao trânsito 
dos navios. A batimetria nada 
mais é do que a ciência do men-
suramento da profundidade das 
massas de água (oceanos, mares, 
lagos etc.) para determinação da 
topogra� a do seu leito”.

A partir desse estudo é que 

se conduz a dragagem das áreas 
que oferecem perigo de encalhe 
dos navios, o que seria uma tra-
gédia para qualquer operação, 
sem mencionar, uma mácula 
irreparável para qualquer porto 
que se preze do planeta.

 O Diretor-Presidente da 
Companhia Docas do Rio Gran-
de do Norte (Codern), Almirante 
Elis Treidler Öberg,  reconhece 
que “realmente, 10 anos é muito 
tempo para que se mantenham 
as condições batimétricas, espe-
cialmente numa foz de rio, onde 

o � uxo das águas normalmente 
possui uma alta densidade de 
detritos que vão se acumulando”. 

Segundo ele, “a própria pra-
ticagem tem informado que 
alguns pontos do canal se encon-
tram alterados, mas a principal 
necessidade é a bacia de mano-
bras (área onde os navios giram 
para sair do Porto) que precisa 
ter um diâmetro compatível com 
o comprimento dos navios que o 
visitarão”. 

Almirante de esquadra, com 
larga experiência, Öberg, sabe 

– tanto que ele mesmo a� rma – 
que “há uma tendência mundial 
no aumento do comprimento 
dos cargueiros e, em função da 
carga, do calado dos navios”. 

Nesse caso, acrescenta, “o 
assoreamento é fator risco per-
manente em todos os portos”. E, 
nesse caso, a primeira providên-
cia “seria fazer um levantamento 
hidrográ� co para se ter ideia da 
situação atual e, em seguida, pla-
nejar toda a dragagem antes de 
executá-la. É um serviço comple-
xo e de alto custo”.

No entanto, ele tranquiliza 
os usuários do porto: “o proces-
so de assoreamento não foi tão 
intenso como se podia esperar e 
considerando a alta quali� cação 
dos pro� ssionais da praticagem, 
ainda não temos sentido efeitos 
signi� cativos”. 

E acrescenta: “Isso nos per-
mitiu priorizar uma série de ser-
viços que eram imprescindíveis 
para o funcionamento imediato 
da planta portuária”, ao respon-
der um breve questionário envia-
do pelo Agora RN.

Mas o almirante sabe que, 
para alimentar os seus planos 
de construir um quarto berço 
no porto de Natal, muita água 
terá que correr por debaixo da 
ponte Newton Navarro, cuja 
falta de proteção das pilastras e 
sinalização, trava há anos o fun-
cionamento do terminal à noite, 
retirando dele mais um fator im-
portante de competitividade. 

“Contudo, graças ao sanea-
mento � nanceiro da Companhia, 
já se pode iniciar planejamento 
para efetuar um levantamento 
hidrográ� co preliminar”, pro-
mete Öberg. “O resultado deste 
levantamento, bem como as 
perspectivas de construção do 
quarto berço, devem ser levadas 
em conjunto. Este último nada 
mais é que o prolongamento do 
berço três, permitindo então que 
navio de comprimento maior 
venham a atracar em Natal. As-
sim, será necessário se observar 
um compromisso entre o diâ-
metro da bacia de manobras e o 
prolongamento do berço três. A 
primeira, ditará o comprimento 
máximo possível de ser operado 
no Porto”, a� rma. 

CRÍTICA | Presidente da 
Codern, almirante Elis Treidler 
Öberg, reconhece que 
“realmente é muito tempo 
para que se mantenham as 
condições” da profundidade 
da foz do Potengi

Codern estuda iniciar planejamento para 
efetuar um levantamento hidrográfico 

preliminar da foz do Potengi

A obra de dragagem do 
Porto de Natal, iniciada em 
2010 com pompa ainda na 
administração Iberê Ferreira 
de Souza, vice da governa-
dora Wilma de Faria, conso-
lidou o calado do porto de 
Natal aos necessários 12,5 
metros. 

Graças à dragagem ante-
rior, de 1997, que o terminal 
saiu do calado anterior de 8 
metros de profundidade das 
águas para 10 metros. 

Mas quem pensa que as 
coisas foram fáceis na época 
certamente não está se refe-
rindo ao porto de Natal, onde 
nada é fácil e muito menos 
simples. 

A draga La Belle, que deu 
início aos trabalhos, chegou 
ao porto em maio de 2010, 
começou a operar no mês 
seguinte e acabou encalhada 
em agosto, sendo substituída 
só em setembro. 

A própria ponte Newton 
Navarro, construída para de-
safogar a ponte velha que faz 
a ligação para a Zona Norte, 
tornou-se um limitador para 
o porto, já que seu vão cen-
tral de 55 metros, limita a 
entrada de grandes navios de 

passageiros com mais de mil 
passageiros. 

A conclusão da draga-
gem seria, já naquela época, 
um passo decisivo para a 
implantação da cabotagem 
no Porto de Natal, anuncia-
da diversas vezes nos anos 
anteriores, mas que ainda 
não saiu de cartaz.  Agora 
mesmo, com o programa BR 
do Mar, o governo Bolsonaro 
volta à mesmíssima história 
nesse eterno “Vale a Pena Ver 
de Novo”.

Uma história recheada
de aventuras náuticas

SÁBADO E DOMINGO, 5 E 6 DE SETEMBRO DE 2020  |CIDADES 5

JÁ SE PASSARAM 
10 ANOS DA ÚLTIMA 
DRAGAGEM NO PORTO
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CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Imunizadora e Limpadora Potiguar Eireli, CNPJ nº 08.292.401/0001-74, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a concessão da Renovação da Licença de Operação (RLO nº 2020-148108/
TEC/RLO-0005, validade: 01/09/2026), para Base de Apoio e Escritório da Imunizadora e Lim-
padora Potiugar, instalada em um terreno de 3.505,00 m², sendo 1.830,00 m² de área coberta, 
localizado na Rua Santa Clara, nº 140, Lote 125, Quadra 08, Felipe Camarão, Natal RN.

Edson Bezerra de Oliveira
DIRETOR

CONCESSÃO DE  LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

IVANALDO DA CUNHA ME, CNPJ: 13.954.404/0001-66, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
o pedido de Licença de Regularização de Operação - LRO, com validade: 02/09/2022, para 
Fábrica de tintas (a base de água) a amaciantes têxteis, em uma área de 206,65m2, localiza-
do na Rua Comandante Ezequiel, 774, Bloco A, Paraíba, Caico/RN.

IVANALDO DA CUNHA
PROPRIETÁRIO

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MG CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.189.896/0001-67, torna público que está 
requerente ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA a Licença de Simplifi cada - LS, para EXTRAÇÃO DE AREIA numa 
área de 40,00 (há), com volume mensal de 1.500 m³ no município de Alto do Rodrigues 
e Carnaubais RN.

MG CONSTRUÇÕES EIRELI 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

SETA ENGENHARIA S.A., CNPJ 76.359.785/0001-55 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Autorização Especial com validade até 31 de agosto de 2021 para a construção 
e utilização do Alojamento em apoio as obras de implantação do Complexo Eólico Afonso 
Bezerra, que abrigará 208 funcionários, em uma área de 3,11 ha, localizado na Fazenda 
Juazeiro, Zona Rural, Município de Afonso Bezerra/RN.

SAIONARA PINTO BIEZUS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

SMP EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 30.914.142/0001-25, torna 
público que está requerendo junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença Simplifi cada - (LS) para o Condo-
mínio Residencial Búzios, zona urbana Tibau/RN.  

Pedro Augusto da Escóssia Chaves
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, CNPJ: 12.030.596/0001-
51, torna público que está requerendo a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Ur-
banismo - SEMURB a LICENÇA PRÉVIA – LP para a instalação do LOTEAMENTO 
CENTRAL PARK localizada no bairro Jardins em São Gonçalo do Amarante/RN.

Gizelia Dantas de Sousa
Representante legal

REPRODUÇÃO

NATHALLYA MACEDO  

Há quase seis meses, 
a pandemia da Co-
vid-19 se tornou uma 

realidade para os brasileiros e 
afetou a rotina da maioria da 
população. Com as medidas 
de isolamento social para 
tentar conter a disseminação 
do vírus, muitos começaram 
a trabalhar de casa e precisa-
ram adotar novos hábitos no 
cotidiano.   

Algumas práticas, no 
entanto, foram prejudiciais. 
Segundo a nutricionista 
potiguar Alessandra Viana, 
as mudanças bruscas que 
aconteceram no dia a dia 
causaram problemas tanto 
para a saúde física quanto 
para a mental. “Todos esta-
vam acostumados a executar 
atividades e ter momentos 

de lazer. Quando isso foi pa-
ralisado, o estado psicológico 
das pessoas foi comprometi-
do”, a� rmou. 

Especialista em com-
portamento alimentar, 
Alessandra observou que 
a fome emocional foi uma 
das principais queixas dos 
últimos tempos. “A comida 
passou a ter um valor maior, 
já que comer foi o único ato 
prazeroso que restou duran-
te o distanciamento. Então 
algumas pessoas acabaram 
ganhando peso – mais do 
que gostariam”.  

A conduta de comer com-
pulsoriamente para “descon-
tar” a ansiedade, a tristeza e o 
estresse gerou o descontrole 
da imunidade. “Houve tam-
bém a queda da concentra-
ção, além da diminuição do 
rendimento. Em contrapar-
tida, houve o aumento do 
uso das tecnologias e redes 
sociais, que em excesso inter-
fere na manutenção de uma 
rotina saudável”  

Ao Agora RN, a nutricio-
nista revelou ainda que a ali-
mentação afeta diretamente 
a qualidade do sono. Con� ra:  

AGORA RN – Quais os 
grandes danos causados para 
a alimentação durante a pan-
demia? 

ALESSANDRA VIANA 
– Em casa, as pessoas pre-
cisaram lidar com emprego, 
família e atividades domésti-
cas, além de preocupações � -
nanceiras. Esse acúmulo foi a 
razão do impacto mais forte 

para uma dieta equilibrada. 
Durante os � ns de semana, 
por exemplo, percebemos 
que cresceu o consumo de 
carboidratos e bebidas alcoó-
licas para “preencher” a falta 
das horas de lazer.  

AGORA RN – O sono des-
regulado foi motivo de recla-
mações em consultórios e até 
mesmo nas redes sociais. O 
que ajudou a piorar a quali-
dade do descanso? 

AV – Os pedidos de deli-
very durante a noite aumen-
taram e, em consequência, o 
sono foi prejudicado devido à 
falta de nutrientes em lanches 
de fast food. Se você não dor-
me bem, já acorda querendo 
consumir algo calórico. Isso 
acontece porque, quando o 
descanso não é reparador, o 
organismo busca alimentos 
ricos em energia, encontrada 
na gordura e no açúcar, para 
manter o corpo funcionando. 

AGORA RN – A falta de 
exercício físico também cola-
borou para o desequilíbrio da 
saúde geral? 

AV – Fazer exercício físi-
co não é só ir para a academia 
para praticar a musculação: 
é também o movimento. 
Antes da quarentena, nós 
estávamos em constante 
locomoção e, assim, o gasto 
energético era superior. O 
que conseguiu melhorar a 
situação foi o treino em casa, 
que evitou o sedentarismo 
e estimulou a sensação de 
bem-estar. 

Fome emocional e sono 
desregulado são queixas
comuns durante a pandemia 
ALIMENTAÇÃO | Com as 
medidas de isolamento 
social para tentar conter 
a disseminação do novo 
coronavírus, muitas pessoas 
começaram a alterar a rotina 
cotidiana, prejudicando os 
hábitos alimentares e o sono 
de muita gente. A nutricionista 
Alessandra Viana dá dicas 
para retomar uma alimentação 
diária mais saudável e, assim, 
recuperar o sono perdido 

1. Planejar as compras do mercado  

2. Incluir alimentos frescos e variados durante a semana 

3. Organizar opções de congelamento para uma maior praticidade 

4. Retornar à prática da atividade física mais intensa  

5. Respeitar os horários de dormir e acordar  

6. Beber muita água para manter a boa hidratação 

Saiba como planejar a retomada 
da alimentação saudável 

Segundo Alessandra, 
a etapa de consciência 
acerca da saúde começou. 
“Não só pela estética. Com 
a retomada do trabalho 
e de outras atividades, as 
pessoas estão procurando 
recuperar uma alimenta-
ção vigorosa para evitar 
adoecer com facilidade. 
Mas sem dietas restritivas 
neste momento”. Ela 
enumerou algumas dicas 
para o retorno: 

Aproxime a câmera do seu smartphone, leia o código 
acima e siga para o Instagram de Alessandra Viana

“Fazer exercício físico não é só ir para a 
academia de musculação: é também 
o movimento. Antes da quarentena, 
estávamos em constante locomoção”

“
ALESSANDRA VIANA
NUTRICIONISTA

Quando o descanso não é reparador, 
o organismo busca alimentos ricos em 
energia, encontrada na gordura e no 
açúcar, para manter o corpo funcionando”



BATE-REBATE

>>A campanha “Criança 
Esperança” completa 35 anos...

>>O show será exibido dia 28, 
após a novela ”A Força do Querer”.

>>A cenografia é só mais um 
detalhe à parte em “A Fazenda 12”, 
que estreia amanhã...

>> ”Tá mais bonita do que 
nunca”, afirma Rodrigo Carelli, 
diretor do núcleo de realities da 
Record...

>>Por causa da “Fazenda”, 
Marcos Mion barrou todos os seus 
demais compromissos...

>>Ano passado, ele 
comandou o programa e ainda 
fez teatro.

>>Chamado a se manifestar 
sobre Aguinaldo Silva, Paulo 
Betti só fez elogios ao autor...

>>”Devo muito ao 
Aguinaldo”, destacou Betti...

>>Já sobre o momento 
da classe teatral, por causa da 
paralisação, Betti definiu assim: 
“nós estamos entubados”.

>> Band e Ivan Moré 
seguem conversando, mas até 
agora só isso

Remake de “Amor Com Amor 
Se Paga” estreia em 2023

A teledramaturgia da Globo programou para 2023, na faixa 
das 18h, a exibição do remake de “Amor Com Amor Se Paga”, 
novela escrita por Ivani Ribeiro e exibida em 1984. A missão de 
revisitar esse sucesso foi destinada a Alcides Nogueira, que teve 
a sinopse aprovada e já escreve os primeiros capítulos. Aliás, um 
quiz: sabe de quem foi a última novela estrelada por Ana Paula 
Arósio, que voltou à mídia, depois de dez anos, em comercial de 
um banco? Pois é, do Alcides! “Ciranda de Pedra”, em 2008.         

No original de “Amor Com Amor Se Paga”, a história era 
ambientada em Monte Santo, uma � ctícia cidade do interior em 
desenvolvimento. Como protagonista, Nonô Corrêa (Ary Fontoura, 
foto), personagem inspirado em “O Avarento”, de Molière.

Pão duro ao extremo, ele colocava cadeados na geladeira e 
nos armários da despensa para evitar que os � lhos, Elisa (Bia 
Nunes) e Tomaz (Edson Celulari), comessem mais do que ele 
considerava necessário. Proibia ainda os jovens de repetirem as 
refeições, desligava a luz da casa a partir de determinada hora 
da noite e andava com roupas velhas. Sua maior preocupação 
na vida era fazer economia. Nonô era muito rico e escondia de 
todos a sua fortuna.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL
ESTEVAM AVELLAR

POR AQUI
O original de “Amor Com 

Amor Se Paga” reuniu na sua 
equipe de direção, Atílio Riccó, 
que por mais de uma década 
trabalhou na televisão de 
Portugal. Atílio voltou ao Brasil no 
� nal do ano passado.  

GRAVAÇÕES
As gravações do “Canta 

Comigo Teen”, quadro do 
programa “Hora do Faro”, estão 
previstas para começar quarta-
feira e vão se estender até o dia 
30. Estreia programada para 4 
de outubro, em 12 episódios. O 
prêmio será de R$ 200 mil. 

IMPROCEDENTE 
Circularam informações no 

SBT de que o diretor Reynaldo 
Boury, afastado por pertencer ao 
grupo de risco da Covid-19, havia 
deixado a casa. A assessoria da 
emissora nega.

MECÂNICA
O “Game of Clones”, novo 

programa da Sabrina na Record, 
formato de namoro, terá sete – e 
não oito – “clones” na disputa de 
um solteiro ou solteira. E cada 
um deles terá três minutos para 
impressionar a pessoa desejada. 
No encerramento, os três 
� nalistas vão aguardar em um 
ponto diferente da cidade para 
saber quem foi o escolhido. E a 
expectativa � ca em torno de onde 
o solteiro(a) irá aparecer.     

CONSTATAÇÃO
Nivea Maria (73) prevê 

di� culdades para atores 
pertencentes ao grupo de risco da 
Covid-19 em futuras escalações de 
novelas e séries. 

Na verdade, mais di� culdades. 
A atriz que tem apostado muito 
em projetos independentes para 
o cinema.

REGISTROS
O� cialmente, a Band registrou 

“Nossa Manhã”, “Bom te ver” e 
“Vem com a gente” para o futuro 
programa de Mariana Godoy nas 

suas manhãs. Mas e o “Melhor 
Agora”? Não está valendo mais?

PREOCUPAÇÃO
Como houve casos de 

Covid-19 na redação, a BandNews, 
em São Paulo, passa a ter nesta 
semana uma escala diferente 
visando menos contato entre os 
pro� ssionais. 

VOLTA PRA CASA
“Mesmo sem a transmissão 

das corridas [de Fórmula 1, 
a partir de 2021]”, a Globo 
prometeu fazer a cobertura 
da categoria em suas diversas 
plataformas. Cobertura 
jornalística, claro. 

DIFERENTE
As estrelas da Globo estão 

cada vez mais ampliando o 
período de férias, diferentemente 
dos demais trabalhadores.

Descanso de um ano ou até 
mais. Reynaldo Gianecchini, 
Paolla, Grazi, Juliana Paes, entre 
muitos outros nomes.

ANOTE Valentina Herszage, 
Hebe Camargo na fase jovem 
da série, chamou atenção da 
Globo.Já terá uma personagem 
de destaque em “Quanto Mais 
Vida, Melhor”, novela na fi la 
das sete, e não vai parar por aí. 

DIVULGAÇÃO GLOBO

A música potiguar ganhou 
um novo meio de divul-
gação para o País inteiro. 

Na última quarta-feira 2, estreou 
no canal de TV por assinatura 
Music Box Brasil o Dosol Ses-
sions – programa carro-chefe do 
DosolTV – com a participação 
da banda Mobomjó e do músico 
Letto.

O Dosol Sessions existe no 
YouTube desde 2010 e é uma das 
sessões ao vivo mais tradicionais 
da plataforma, com mais de 140 
artistas do Brasil e do mundo re-
gistrados. “Também somos artis-
tas e amamos esses takes, guar-
dam um pouco da história da 
música independente brasileira. 
Estamos muito felizes de chegar 
na TV, ajuda ampliar ainda mais 

MÚSICA  |  Nesta semana, 
o Festival Dosol ganhou 
espaço em um canal de TV 
para promover a divulgação 
de artistas potiguares 

o resultado do projeto”, a� rmou 
Anderson Foca, produtor do Do-
sol.

O novo programa tem meia 
hora com estreia inédita às quar-
tas-feiras, a partir das 19h, com 
reprise quintas, às 7h. O lineup 
da primeira temporada come-
çou com Mobomjó e Letto, se-
guindo nesta ordem:

Dosol 
na TV

Dosol Sessions
Episódio 2: Tuyo/Luísa e os Alquimistas

Episódio 3: Disaster Cities/Molho Negro

Episódio 4: Demonia/Potyguara Bardo

Episódio 5: Vieira/Bex

Episódio 6: Boa Hora/Orquestra Greiosa

Episódio 7: Soul Rebel/Bob 
Marlon & Rastabrotheres

Episódio 8: Luaz/Rieg

Episódio 9: Galactic Gulag/Koogu

Episódio 10:Sinta a Liga Crew/ Bratislava

QRCODE
Aproxime a câmera do seu 
smartphone, leia o código e 

siga para o YouTube do Dosol

REPRODUÇÃO

Luísa e os Alquimistas (esq.) e Tuyo são as  atrações do programa de estreia do Dosol Sessions no canal Music Box Brasil. Programa Dosol Sessions existe no YouTube desde 2010 e é uma das sessões ao vivo mais tradicionais da plataforma com mais de 140 artistas do Brasil e do mundo registrados

C’EST FINI
O que era uma suspeita, já pode ser dado como certeza. Vai mesmo 

haver mudanças no time de participantes do reality “Shark Tank Brasil 
– Negociando com Tubarões”. Sony e produtora Floresta ainda buscam 
essas novidades no mercado.  

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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DECISÃO | Principal fator 
que fez Messi continuar no 
clube foi o entendimento por 
parte dele de que deveria 
pagar uma multa. O contrato 
assinado entre as duas partes 
previa que para sair de graça 
do clube, o argentino deveria 
avisar a diretoria até 10 de 
junho

Em decisão anunciada nes-
ta sexta-feira 4, o atacante 
Messi informou seus fãs 

que vai cumprir seu contrato 
com o Barcelona até o fim da 
temporada, que se encerra em 
junho de 2021. Dessa forma, o 
jogador argentino permanece 
no clube que o lançou no fute-
bol 16 anos atrás. Seu desejo era 
deixar o clube juntamente com 
alguns de seus companheiros 
após a contratação do técnico 
holandês Ronald Koeman. “Eu 
vou continuar no clube porque o 
presidente me disse que a única 
forma de sair era pagar 700 mi-
lhões de euros (R$ 4,3 bilhões”, 
disse o argentino em entrevista 
ao site Goal.

Messi havia enviado um pe-
dido de rescisão oficial ao Bar-
celona na semana passada, em 

caráter irrevogável. Mas teve de 
mudar de opinião ao ser ques-
tionado sobre multa rescisória 
de R$ 4,3 bilhões. O jogador e seu 
estafe queriam romper o acordo 
sem qualquer ônus. Mas como 
seria necessário entrar numa 
briga jurídica com o clube, o ca-
misa 10 repensou. “Nunca iria a 

tribunal contra o Barça porque 
é o clube que amo”, contou. E 
completou: “Vou continuar no 
Barça e a minha atitude não vai 
mudar, por mais que queira sair. 
Eu farei o meu melhor”.

Também pesou para a deci-
são do jogador ver a reação da 
família. “Quando eu avise que 

desejava ir embora para minha 
mulher e meus filhos, foi um 
drama brutal”, disse Messi. “To-
dos começaram a chorar. Meus 
filhos não queriam deixar Bar-
celona nem queriam mudar de 
escola”, comentou. O argentino 
é casado com Antonella Rocuz-
zo e tem três filhos: Thiago, Ma-

teo e Ciro.
No entanto, o principal fa-

tor que fez Messi continuar no 
clube foi o entendimento por 
parte dele de que deveria pagar 
uma multa. O contrato assinado 
entre as duas partes previa que 
para sair de graça do clube, o 
argentino deveria avisar a di-

retoria até 10 de junho. Porém, 
baseado em um entendimento 
de que a temporada se estendeu 
por causa da pandemia do novo 
coronavírus e o prazo poderia 
ser modificado, o argentino só 
fez a comunicação ao Barcelona 
em agosto.

Messi admite que ao ser 
avisado e convencido da mul-
ta, decidiu ficar. “Eu pensava e 
tinha certeza que estava livre 
para sair. O presidente (Josep 
Bartomeu) sempre dizia que no 
final da temporada eu poderia 
decidir se ficava ou não. Agora 
eles se agarram ao fato de que eu 
não disse isso antes de 10 de ju-
nho”, explicou. Depois, avisado 
do valor da multa, o argentino 
repensou a escolha por sair.

“E é por isso que vou conti-
nuar no clube. O presidente me 
disse que a única maneira de 
sair era pagando a cláusula de 
700 milhões de euros e que isso 
é impossível”, comentou Messi, 
que apesar de todo o problema 
encarado, garante ter um gran-
de amor pelo clube. “Eu amo 
Barcelona e não vou encontrar 
lugar melhor do que aqui em 
qualquer lugar. Mesmo assim, 
tenho o direito de decidir. Eu 
iria procurar novos objetivos e 
novos desafios. E amanhã posso 
voltar”, finalizou.

Atacante argentino Lionel Messi informou seus fãs que vai cumprir seu contrato com o Barcelona até o fim da temporada, que se encerra em junho de 2021

ALBERT GEA/REUTERS

“Minha atitude não vai mudar, por mais 
que queira sair”, afirma Lionel Messi

O Pyramids, do Egito, acio-
nou o Cruzeiro na Fifa em 
decorrência de uma dívida 

que envolve a negociação do meio-
-campista potiguar Rodriguinho, 
que hoje joga no Bahia. O clube 
egípcio requer que os mineiros 
paguem US$ 3 milhões (R$ 16 
milhões na cotação). Entretanto, 
esse não é o valor total da dívida 
e o departamento jurídico, apesar 
de estar ciente do problema, não 
deve dar prioridade para este caso 
no atual momento. Mas é mais um 
processo contra o time de Minas 
Gerais que pode atrapalhá-lo em 
sua tentativa de voltar para a elite 
do Campeonato Brasileiro.

“Tem o Rodriguinho, do Pyra-
mids, mas esse começou agora e 
é um processo que vai mais para 
frente. É um problema que eu 
espero resolver, se continuarmos 
aqui, quem sabe até o ano que 
vem ou algo assim. Tenho algumas 
questões imediatas e mais im-
portantes para resolver”, revelou 
Flávio Boson, responsável pelo 
departamento jurídico do clube 
mineiro, em entrevista coletiva 
por videoconferência na noite de 
quinta-feira.

Ao todo, a transferência de 
Rodriguinho foi firmada em US$ 
7 milhões (R$ 40 milhões) e o 
Cruzeiro pagou, até o momento, 
somente US$ 1 milhão (R$ 5,3 
milhões). O valor requisitado pelo 
Pyramids é referente a parcelas 
vencidas e não pagas pelo clube 
mineiro. Resta ainda uma parcela 
a ser quitada no valor de US$ 3 mi-
lhões, que vence em 2022.

O Cruzeiro deu como garantia 
de pagamento dessa última parce-
la 20% dos direitos econômicos do 
zagueiro Murilo e dos atacantes 
Raniel e Vinícius Popó ao Pyra-
mids. De acordo com a legislação 
da Fifa e da Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF), essa operação 
é irregular. Esses jogadores já não 
atuam mais pelo clube mineiro.

O Cruzeiro ainda aguarda o 
recebimento de outras cobranças. 
O clube não quitou as dívidas de 
negociações de Arrascaeta (com 
o Defensor, do Uruguai), Riascos 
(com o Monarcas Morelia, do Mé-
xico) e com o treinador português 
Paulo Bento e sua comissão técni-
ca.

“A palavra mais importante 
que trazemos, assim com o presi-
dente Sérgio Santos Rodrigues, é 
otimismo. Muitos falaram que o 
Cruzeiro não teria condições de 

acertar nada, que seria rebaixado 
e perderia até 12 pontos como 
punição da Fifa. Chegamos em 
setembro e estamos trabalhando 
para resolver todas as pendências. 
É tudo fruto de episódios chatos e 
injustos que não gostaríamos de 
ver, mas mantemos o otimismo 
porque o clube não vai deixar de 
honrar com suas responsabilida-
des”, completou Boson.

Os débitos cobrados na Fifa 
tem causados problemas sérios 
para o Cruzeiro. O clube iniciou 
a disputa da Série B do Brasileiro 
com menos seis pontos e, por isso, 
está perto da zona de rebaixamen-
to da competição. Além disso, na 
última quarta-feira foi impedido 
de registrar novos jogadores em 
uma ação do Zorya, da Ucrânia, 
que cobra 1 milhão de euros (cerca 
de R$ 6,3 milhões) pela transferên-
cia do atacante Willian.

Meia potiguar Rodriguinho saiu do Cruzeiro, no início de 2020, para assinar com o Bahia 

Cruzeiro é acionado por dívida 
na negociação de Rodriguinho

COBRANÇA

CRUZEIRO

O Aeroclube e Sesi Clube vão 
oferecer 18 modalidades 
para cerca de 800 atletas, 

com toda a infraestrutura física 
que o Sesi oferece: piscina olímpi-
ca, ginásio coberto, pista de atletis-
mo, campo de futebol.

“Vamos inserir na nossa estru-
tura de clube novas modalidades 
esportivas, ampliando nosso pú-
blico, além de gerir competições 
que voltarão a acontecer no Sesi. 
Estou muito otimista, tenho cer-
teza de que será uma gestão muito 
profissional”, diz Juliano Freire, su-
perintendente do Sesiclube.

No Aeroclube, no Tirol, ficarão 
o tênis, beach tenis, pilates e cros-
sfit. “Já todas as nossas equipes de 
competição e iniciação esportiva 

passam a treinar na sede do Sesi 
Clube desfrutando de uma estru-
tura de ponta e adequada para me-
lhorar a performance”, comemora 
Matheus Moreira, gestor esportivo 
do Aero, clube filiado ao CBC – Co-
mitê Brasileiro de Clubes.

Matheus explica ainda que o 
clube filiado ao CBC trabalha em 
3 eixos de formação de atletas: que 
vão desde o fornecimento de pas-
sagens e hospedagens para atletas 
e técnicos, além de materiais es-
potivos e permanentes de treinos, 
e disponibilidade de uma equipe 
multidisciplinar no clube para os 
atletas.

A parceria envolve além de 
melhorias na infraestrutura do 
clube, cursos de capacitação dos 

profissionais e implantação de no-
vas modalidades. Os treinamentos 
acontecerão na sede do Sesi Clube 
de uma forma integrada e geren-
ciada pelo Aeroclube. Em breve, 
os clubes também irão lançar o 
programa Atleta do Futuro, de ini-
ciação esportiva.

“Nosso clube já é referência 
nacional em formação de atletas, 
estando entre os Top 100, segun-
do a Fenaclubes – Confederação 
Nacional de Clubes. Para nós do 
Aeroclube, essa parceria com uma 
instituição como o Sesi representa 
um grande salto para o desenvol-
vimento do esporte no RN, e só vai 
consolidar o trabalho que já esta-
mos fazendo nos últimos anos”, 
diz Matheus Moreira.

O belo trabalho desenvolvido 
pelas categorias de base do 
ABC segue dando frutos. 

Na quarta-feira 3, a diretoria abe-
cedista fechou a negociação de 
empréstimo do zagueiro Ítalo para 
o Flamengo.

Ítalo, 16 anos, tem contrato 
profissional com o ABC até o final 
de junho de 2023. Destaque das 
divisões inferiores do Alvinegro, 
o defensor segue por empréstimo 
para o clube carioca até o final de 
dezembro de 2021.

Ao término do período do 
empréstimo, o Flamengo/RJ terá 

a preferência de compra de 50% 
dos direitos econômicos do atleta. 
Antes disso, até julho de 2021, o 
Rubro-negro carioca pode optar 
pela compra de mais 20%, por 
uma valor já estipulado e maior do 
que os 50% do fim do empréstimo. 
Se assim fizer, terá que em julho do 
próximo ano realizar o pagamento 
dos 70% completo.

O zagueiro chegou ao ABC no 
meio da temporada 2019. Foi cam-
peão estadual Sub-15, vice-cam-
peão estadual Sub-17, disputou 
como titular grandes competições 
em categorias acima da sua, como 

a Copa do Brasil Sub-17 e a Copa 
São Paulo de Futebol Junior 2020 
Sub-19, e foi um dos destaques, 
também como titular, da conquis-
ta da Copa Carpina Sub-16, em 
Pernambuco. Nesta competição, 
o defensor despertou o interesse 
do Flamengo, que passou a moni-
torá-lo.

Por último, com a volta das 
atividades do futebol na pande-
mia, Ítalo foi integrado ao elenco 
profissional do Mais Querido e 
vinha treinando com o grupo que 
disputa a reta final do Campeona-
to Potiguar.

eroclube e Sesi Clube vão oferecer 18 modalidades para cerca de 800 atletas dentro da infraestrutura física que o Sesi oferece

Ítalo, 16 anos, destaque das divisões inferiores do ABC, o defensor segue por empréstimo para o clube carioca até o final de 2021

Aeroclube e Sesi se unem para 
fortalecer esporte potiguar

ABC anúncia empréstimo do 
zagueiro Ítalo ao Flamengo
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