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INVESTIGAÇÃO. 6 | Giovani Gabriel foi 
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encontrado nove dias depois

RECURSOS HÍDRICOS. 8 | Estudos 
preliminares apontam para um valor 
de 0,73 centavos o metro cúbico, o 
que custaria aproximadamente R$ 60 
milhões por ano aos cofres públicos

PREJUÍZO. 12 | Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos aponta que em 2020 
foram furtados mais de 16 mil metros de 
cabos em alamedas da capital potiguar; 
criminosos buscam peças de cobre
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passa a ser avaliada e acompanhada 
de perto pelo conselho técnico de 
maratonas aquáticas e pode participar 
de outras ações

FINANÇAS. 3 | Projeto eleva a contribuição previdenciária dos servidores para o regime previdenciário. Hoje, o contracheque do funcionalismo tem desconto de 11% sobre a
remuneração bruta para a Previdência. Pela proposta da prefeitura, essa taxa subiria para 14%, independentemente da faixa salarial. Vereadores querem alíquotas progressivas
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POLÊMICA. 3 | Proposta obrigava 
mulheres a assistir cenas de 
“destruição, fatiamento e sucção do 
feto” antes de fazer procedimento

FINANÇAS. 3 | Ministério da 
Economia calcula que a derrubada 
da medida compromete economia 
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“destruição, fatiamento e sucção do 
feto” antes de fazer procedimento
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AVENIDA NEVALDO ROCHA?
HOMENAGEM. 5 | Vereadores marcaram para a próxima semana a votação 
de um projeto de lei que altera o nome de uma das principais avenidas 
da cidade: a Senador Salgado Filho. Proposta é para que a via passe a 
homenagear o empresário Nevaldo Rocha, que morreu em junho, aos 91
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ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

TIAGO REBOLO

A Câmara de Natal marcou para 
esta quinta-feira (20) a votação 
em segundo turno da Reforma 

da Previdência Municipal.
No dia 28 de julho, a reforma foi 

aprovada em primeiro turno na Casa, 
por unanimidade. Agora, na segunda 
votação, os vereadores vão decidir se 
mantêm o texto original – enviado 
pelo prefeito Álvaro Dias – ou se fazem 
modi� cações.

O projeto enviado pela prefeitura 
eleva a contribuição previdenciária dos 
servidores para o regime previdenciá-
rio. Hoje, o contracheque do funciona-
lismo tem um desconto de 11% sobre a 
remuneração bruta para a Previdência. 
Pela proposta da prefeitura, essa taxa 
subiria para 14%, independentemente 
da faixa salarial.

Vereadores da oposição, no entan-
to, querem que a Câmara aprove o pro-
jeto incluindo um sistema de alíquotas 
progressivas. Por esse formato, servi-
dores que recebem os maiores salários 
contribuem mais para o regime.

Na terça-feira (18), o Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Na-
tal (Sinsenat) entregou aos vereadores 
um estudo que propõe taxas variando 
entre 10% e 16%. O levantamento, feito 

pela atuária Cristiane Silva Corrêa, in-
dica que a adoção dessas alíquotas não 
vai interferir na estimativa de arreca-
dação com a reforma, em comparação 
com os 14% lineares propostos pela 
prefeitura.

Além dessa, o Agora RN teve aces-
so a outras 11 propostas de modi� ca-

ções no texto sugeridas pelos próprios 
vereadores. A maioria dessas emendas 
também propõe alíquotas progressi-
vas, com taxas variadas, mas sem indi-
car impactos � nanceiros.

A Reforma da Previdência seria 
votada em segundo turno pela Câmara 
Municipal no dia 31 de julho. O projeto, 

porém, foi retirado de pauta depois que 
o Ministério da Economia estendeu o 
prazo para que estados e municípios 
se adequem ao regime geral de Previ-
dência, reformado no � m de 2019 pela 
Emenda Constitucional 103.

Com o novo prazo, governos esta-
duais e prefeituras que têm regime pró-

prio de previdência precisam aprovar 
suas reformas até 30 de setembro. Se 
não o � zerem, governadores e prefei-
tos podem sofrer penalidades, como 
a proibição de receber repasses de 
verbas federais, de � rmar convênios e 
de contratar empréstimos com aval da 
União.

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

Além de atender à determinação 
federal, a reforma tem o objetivo de 
reduzir o dé� cit do regime próprio de 
previdência em Natal.

Todos os meses, a Prefeitura do Na-
tal precisa aplicar uma média de R$ 15 
milhões para cobrir a diferença entre o 
que foi arrecadado e o que precisa ser 
pago de benefícios previdenciários.

Em todo o ano de 2019, foram R$ 
195,5 milhões extraídos do Tesouro Mu-
nicipal para cobrir o dé� cit � nanceiro.

A Previdência Municipal encerrou 
2019 com 4.417 aposentados e 1.120 
pensionistas.

Reforma da Previdência Municipal 
vai à votação nesta quinta-feira (20)
FINANÇAS | Projeto eleva a contribuição previdenciária dos servidores para o regime previdenciário. Hoje, o contracheque do funcionalismo tem desconto de 11% sobre a
remuneração bruta para a Previdência. Pela proposta da prefeitura, essa taxa subiria para 14%, independentemente da faixa salarial. Vereadores querem alíquotas progressivas

Por causa da pandemia do novo coronavírus, maioria dos vereadores vai votar projeto por meio do sistema remoto de deliberação

Bolsonaro tinha vetado a obrigatoriedade do uso de máscaras em igrejas, comércios e escolas

O Congresso derrubou nesta 
quarta-feira (19) veto do presi-
dente Jair Bolsonaro à lei sobre 

uso de máscaras de proteção durante a 
pandemia de Covid-19.

Bolsonaro tinha vetado a obrigato-
riedade do uso de máscaras em igrejas, 
comércios e escolas. Com a decisão, os 
congressistas retomaram a determina-
ção para uso do equipamento em esta-
belecimentos comerciais e industriais, 
templos religiosos, estabelecimentos 
de ensino e outros locais fechados em 
que haja reunião de pessoas.

O projeto tinha sido aprovado no 
Congresso no início de junho e vetado 
por Bolsonaro no mês seguinte. Para 
justi� car os vetos aos dispositivos, o 
Palácio do Planalto argumentou que 
a expressão “demais locais fechados 

em que haja reunião de pessoas” era 
abrangente demais e abriria brecha pa-
ra uma possível violação de domicílio, 
o que seria contra a Constituição.

Agora, os textos que haviam sido 
vetados seguem para promulgação. 
As votações ocorreram de forma vir-
tual na Câmara e no Senado, em duas 
etapas.

Ao chegar ao Palácio da Alvorada 
na tarde desta quarta e conversar com 
apoiadores que se queixaram sobre o 
uso de máscaras de proteção, Bolsona-
ro disse que a e� cácia dos equipamen-
tos é “quase nula”. “Tem algum médico 
aí? A e� cácia dessa máscara é quase 
nula. E� cácia dela é quase nula”, disse 
o presidente.

Apesar da sua a� rmação, especia-
listas a� rmam que o utensílio é, sim, 

e� caz em reduzir os riscos de transmis-
são da Covid-19.

Os congressistas também derru-
baram os vetos para hipóteses de apli-
cação de multas por descumprimento 
de normas sanitárias ditadas na lei, 
inclusive para caso a máscara não seja 
usada nesses locais.

Também será passível de multa a 
não utilização de máscaras em trans-
portes por aplicativos, táxis, ônibus, 
aviões e outras embarcações de uso 
coletivo fretado.

A lei prevê que o valor das multas 
sejam de� nidas pelos entes federados. 
Caso não existam regras municipais 
ou estaduais que estabeleçam multas 
em casos semelhantes, caberá ao ente 
federado de� nir e regulamentar a apli-
cação.

Congresso derruba veto que desobrigava uso de máscara
CORONAVÍRUS

MARCOS CORRÊA / PR
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Após receber críticas de mo-
vimentos de mulheres, o 
deputado estadual Kléber 

Rodrigues (PL) retirou da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte um projeto de lei que ele havia 
proposto em março que obrigava 
mulheres vítimas de estupro — e que 
pretendiam recorrer ao aborto legal 
— a assistirem “demonstração de téc-
nicas de abortamento”.

Além desta, o texto proposto pelo 
deputado traz uma série de medidas 
que serviriam como uma forma de 
“dissuadir” as mulheres da prática do 
aborto legal.

O projeto indicava que as mulhe-
res que pretendessem fazer o aborto 
legal fossem obrigadas a assistir ce-
nas “com demonstração de técnicas 
de abortamento com explicações so-
bre os atos de destruição, fatiamento 
e sucção do feto, bem como a reação 
do feto a tais medidas”.

O assunto voltou a ser discutido 
após a polêmica envolvendo religio-
sos de Pernambuco que tentaram 
impedir o aborto legal de uma meni-

na de apenas 10 anos em Recife (PE). 
A criança engravidou após ser estu-
prada pelo tio no estado do Espírito 
Santo. Os abusos ocorreram ao longo 
dos últimos quatro anos.

Após a repercussão do assunto, o 
deputado Kléber Rodrigues afirmou 
nesta quarta-feira que desistiu do pro-

jeto de lei antes mesmo da tramitação 
nas comissões. Segundo ele, um erro 
da assessoria do parlamentar fez cons-
tar no projeto recomendações com as 
quais o deputado não concorda e re-
pudia.  A proposta originária, segundo 
ele, era oferecer segurança psicológica 
e saúde física a mulher. No entanto, 

diz ele, com termos equivocados na 
redação, a matéria traz “imperfeições 
severas”, motivo pelo qual ele optou 
pelo arquivamento.

“O parlamentar tem, sobretudo 
como cidadão, compromisso em 
contribuir para dignidade do ser hu-
mano e construção da cidadania. Co-
mo integrante do Poder Legislativo, 
o deputado mantém postura inarre-
dável com projetos e propósitos para 
qualidade de vida do povo do Rio 
Grande do Norte”, disse a assessoria 
do deputado, em nota.

O projeto de lei tinha o objetivo 
de dificultar o aborto legal no Estado 
e sujeitar mulheres a técnicas que 
sugerem tortura psicológica para que 
desistam da interrupção da gravidez.

“Ao ser expedido alvará por au-
toridade judiciária permitindo o 
aborto, antes de realizá-lo, a gestante 
aguardará o prazo mínimo de 15 dias 
em que se submeterá obrigatoria-
mente a atendimento psicológico 
com vistas a dissuadi-la da ideia de 
realizar o abortamento”, previa o 
projeto.

Deputado retira projeto que 
buscava dificultar aborto legal
POLÊMICA | Texto proposto pelo deputado estadual Kléber Rodrigues trazia uma série de medidas que serviriam como uma forma de
“dissuadir” as mulheres da prática do aborto legal, entre elas a obrigação de assistir cenas de “destruição, fatiamento e sucção do feto”

Deputado estadual Kléber Rodrigues (PL) atribuiu polêmica a erro na elaboração do projeto

EDUARDO MAIA / ALRN

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

PEDRO FRANÇA / SENADO

OGoverno Federal estuda per-
mitir que os acordos de sus-
pensão temporária de contra-

to de trabalho e de corte de jornada e 
de salário tenham um prazo maior. A 
prorrogação deve ser de 60 dias.

Com isso, o período máximo 
para que essa medida seja adotada 
passaria a ser de 180 dias, ou seja, seis 
meses a contar a partir da assinatura 
do acordo entre patrão e empregado.

O programa que visa evitar demis-
sões em massa durante a pandemia 
da Covid-19 foi criado em 1º de abril.

Até esta quarta-feira, mais de 
16,3 milhões de acordos de redução 
de jornada e suspensão temporária 
de contratos foram assinados.

Pelas contas da equipe econômi-
ca, a medida deveria alcançar 24,5 
milhões de trabalhadores com car-
teira assinada, mais de 70% de todos 
os empregados formais do país.

Foram reservados para esse pro-
grama R$ 51,2 bilhões a serem gastos 
neste ano. Mas o balanço mais recen-
te mostra que cerca de R$ 20 bilhões 
foram desembolsados.

Assim, ainda há espaço no Orça-
mento para que a medida seja esten-
dida. A prorrogação deve ser feita por 
decreto a ser assinado pelo presiden-

te Jair Bolsonaro.
Essa ampliação do prazo do pro-

grama já foi feita. Em julho, Bolsona-
ro publicou um decreto permitindo 
que os acordos tenham validade por 
até 120 dias. Esse é o período máxi-
mo, portanto, atualmente em vigor.

Quando o programa foi criado, em 
abril, a ideia era que a suspensão de 
contrato fosse válida por até dois me-
ses. Portanto, esse limite já foi dobrado, 
com o ato do presidente em julho.

A redução proporcional de jor-
nada e salário foi desenhada inicial-
mente para ter um prazo de três me-
ses e, em julho, ganhou um período 
adicional de 30 dias.

O Senado decidiu nesta quarta-
-feira (29), por 42 votos a 30, 
derrubar o veto do presidente 

Jair Bolsonaro à medida que permite 
reajuste salarial para algumas cate-
gorias do funcionalismo público até 
o final de 2021.

A proposta foi aprovada pelo Con-
gresso dentro do socorro financeiro a 
estados e municípios, mas acabou bar-
rada pelo Palácio do Planalto. O conge-
lamento dos salários é tido como uma 
“contrapartida” ao auxílio financeiro.

O governo foi pego de surpresa 
com a votação do Senado e pediu 
mais tempo para negociar. Com isso, 

a análise da proposta pelos depu-
tados federais foi adiada para esta 
quinta-feira (20). Para um veto ser re-
jeitado, a decisão precisa ser tomada 
pelas duas Casas do Congresso.

O Ministério da Economia calcu-
la que a derrubada compromete uma 
economia fiscal entre R$ 121 bilhões 
e R$ 132 bilhões, que poderiam ser 
poupados em 12 meses.  “Não estava 
previsto isso (o veto) vir para a Câ-
mara. Agora, ganhamos tempo para 
dialogar com os líderes e articular a 
manutenção do veto”, disse o líder do 
governo na Câmara, Ricardo Barros 
(Progressistas-PR).

Ministro da Economia, Paulo Guedes

Por 42 votos a 30, senadores decidiram autorizar reajustes para servidores. Falta aval da Câmara

Governo avalia prorrogar  
programa de corte de salário

Senado derruba veto e 
“descongela” salários

ECONOMIA SERVIDORES

Depois de travar uma que-
da de braço nos bastidores, o 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério 
Marinho, que vem defendendo 
aumento do gastos públicos,  se 
reuniu com o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, na noite 
desta quarta-feira (19), para 
tratar de projetos  que podem 
atrair investidores estrangeiros 
– obras que teriam certificado 
“Verde”.

Depois do encontro, Mari-
nho, saiu em defesa da austeri-
dade fiscal e reiterou que o go-
verno fará apenas a alocação de 
recursos dentro do orçamento já 
aprovado para este ano.

Para isso, será um enviado 
um projeto ao Congresso Nacio-
nal que vai liberar R$ 5 bilhões 
para vários ministérios.  

“A disciplina fiscal que carac-
terizou esse governo permane-
ce. Isso é a espinha dorsal dessa 
nossa ação enquanto governo”, 
disse Marinho. 

Ele não detalhou quanto 
o ministério dele receberá do 
montante a ser liberado. Disse 
apenas que fez a sua parte ao 
apresentar ao Ministério da 
Economia e à Casa Civil a ne-
cessidade de recursos e lembrou 
que o presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que as obras não serão 
paralisadas. 

“Nós fizemos a nossa par-
te, enviando ao Ministério da 
Economia e à Casa Civil a nossa 
necessidade de recursos para 
que não sejam paralisadas obras 
de saneamento e de recursos 
hídricos. Cada Ministério fez a 
sua parte e cabe ao Ministério 
da Economia consolidar isso”, 
enfatizou. 

Marinho disse também que,  
na próxima terça-feira (25),  o pre-
sidente Jair Bolsonaro lançará o 
novo programa habitacional que 
vai substituir o Minha Casa Minha 
Vida, com redução de 0,5% dos ju-
ros cobrados dos mutuários, além 
de redução dos custos da Caixa 
Econômica Federal.

Segundo ele, as medidas vão 
permitir a inclusão de um milhão 
de famílias que estão fora do siste-
ma habitacional.

TETO DE GASTOS

ROGÉRIO MARINHO 
DIZ QUE A DISCIPLINA 
FISCAL É A ESPINHA 
DORSAL DO GOVERNO

PEDRO FRANÇA / SENADO
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SEM VOTOS, REDE “GOVERNA” 
COM A AJUDA DO SUPREMO

APESAR DO PESSIMISMO, 
HÁ QUEM CRESÇA NA CRISE

redacaoch@gmail.com
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PROTESTO ARMADO NÃO PODE
No julgamento do caso do “dossiê”, 

o procurador-geral Augusto Aras 
lembrou que a Constituição permite 
a livre manifestação, mas a segurança 
pública e até a segurança nacional 
� cam ameaçadas “quando pessoas 
armadas se reúnem em protesto 
político, como o grupo “antifa”.

PARA A VÍTIMA, NADA
O ministério público move ação 

para que uma blogueira irresponsável 
pague indenização de R$1,3 milhão 
a um “fundo”, por divulgar nome e 
endereço da menina estuprada de 10 
anos. Para a garotinha, nada.

VAI ENTENDER
O Imperial College de Londres, 

que perdeu credibilidade ao projetar 
1 milhão de mortos por covid-19 
no Brasil até agosto, agora diz que 
a tendência é de desaceleração de 
infectados e de óbitos. Descon� e.

FORTALEZA REDUZ ÓBITOS
Mais uma má notícia para o 

jornalismo de funerária: Fortaleza 
chega a 14ª semana com tendência 
de queda consistente no número 
de mortes por covid-19. Segundo o 

prefeito Roberto Cláudio a capital 
cearense saiu do pico de 87,6 óbitos 
por dia, em média, para 1,1 na última 
semana. 

PAPO MOTOQUEIRO
Campeão de votos, o deputado 

estadual Capitão Contar (PSL) fez 
sua campanha em uma motocicleta 
por todo o Mato Grosso do Sul. 
“Cadê a moto?”, gritou o motociclista 
Bolsonaro, ao vê-lo no aeroporto terça 
(18).

FUNDAMENTAL
O chanceler Ernesto Araújo 

reiterou apoio do Brasil à realização 
de eleição do presidente do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
nos próximos dias 12 e 13. O Brasil 
defende o banco reforçando o papel na 
recuperação econômica do continente 
em torno de valores democráticos.

OMS CHINESA
Enquanto na Inglaterra, jovem 

foi multada e proibida de receber 
visitas por três meses após festa 
para 100 pessoas, o festival de 
música em Wuhan, origem da 
pandemia, na China, sequer foi 
criticado pela OMS.

Apesar das previsões catastró� cas de apenas alguns meses atrás, 
incluindo o chute criminoso de “1 milhão de mortos no Brasil” até este 
mês por covid-19, a economia tem apresentado sinais importantes de 
recuperação, mesmo com o cenário muito desfavorável para outros setores. 
Apesar da pandemia, supermercados (5,4%) e farmácias e perfumarias 
(2,8%) devem faturar em 2020 mais que no ano de 2019.

QUEDA INEVITÁVEL
Ainda assim, das 

noves atividades do varejo 
pesquisadas pela Fecomercio-
SP, sete devem encerrar o ano 
com baixa nas vendas.

PIOR CENÁRIO
Lojas de vestuário, tecidos 

e calçados lideram as perdas, 

com previsão de -25,2% no 
faturamento, em relação a 2019. 

VIÉS DE ALTA
O setor de materiais 

de construção também 
deve apresentar queda no 
faturamento (-17,6%), mas 
já apresentou sinais de 
recuperação em julho.

O partido Rede nada de braçadas em um Supremo Tribunal Federal (STF) 
disposto a criar embaraços ao atual governo. Sem votos, o Rede tem só 
um deputado. No caso do “dossiê”, que afinal não é “dossiê”, segundo a 

Procuradoria Geral da República (PGR), é a 8ª ação do Rede no STF que cancela 
prerrogativas do presidente, cassa atos, governa sem votos. O partido consegue 
tudo, anulando medidas provisórias e até nomeação de auxiliares, apesar de 
ações limitadas e de advogados não se mostram nem mesmo bons leitores de 
texto, na sustentação oral. Além dessa história do “dossiê, o Rede anulou no 
STF a extinção do DPVAT, cartório indecoroso que enriquece alguns poucos 
empresários. O Rede também conseguiu do STF a suspensão do ato presidencial 
que transferia a demarcação de terras indígenas para a área de Agricultura. Outra 
medida do presidente, que dispensava órgão públicos de publicar editais em 
jornais, também foi revertida pela parceria Rede/STF. O veto à MP sobre punição 
de agentes públicos em ações contra covid-19 e o abusivo inquérito “contra fake 
news” também estão nessa conta. 

MARCOS OLIVEIRA / SENADO

O senador Jean Paul Prates, pré-
-candidato do PT à Prefeitura 
do Natal, cobrou nesta quar-

ta-feira (19) do Governo Federal o pa-
gamento de emendas parlamentares 
que ele destinou para investimentos do 
setor turístico do Rio Grande do Norte.

Segundo o senador, mais de R$ 1,6 
milhão foram empenhados, porém, o 
recursos ainda não chegaram ao Esta-
do pois o dinheiro ainda aguarda libe-
ração do governo Jair Bolsonaro.

“Desse montante, R$ 1 milhão 

será destinado para os municípios do 
interior investirem em infraestrutura 
turística e R$ 600 mil serão enviados 
para o Governo do RN”, a� rmou, em 
publicação nas redes sociais.

Segundo Jean Paul, da verba que 
seria destinada ao RN, R$ 500 mil serão 
para ações de divulgação e promoção 
do turismo do estado no mercado na-
cional e R$ 100 mil terão como destino 
a sustentabilidade, formalização, posi-
cionamento e apoio à comercialização 
de produtos turísticos regionais. Senador Jean Paul Prates (PT-RN)

Jean Paul Prates cobra que governo 
destrave emendas para o turismo

INVESTIMENTO

AUXÍLIO | Dinheiro previsto na nova lei é para que estados e municípios cubram perdas com arrecadação
de FPE e FPM, e se soma ao socorro financeiro para cobrir perdas de arrecadação de impostos em geral

TIAGO REBOLO

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou uma lei que confirma a 
liberação de R$ 16 bilhões para 

estados e municípios cobrirem as perdas 
de arrecadação com os seus respectivos 
fundos de participação: FPE e FPM. O 
texto foi publicado na edição desta quar-
ta-feira (19) do Diário Oficial da União.

Este auxílio � nanceiro já está em 
vigor desde abril, quando uma medida 
provisória foi editada autorizando a 
transferência do dinheiro, mas, para o 
benefício continuar valendo, precisa-
va da con� rmação do Congresso e de 
posterior sanção presidencial. Agora, 
o benefício está previsto em uma lei 
especí� ca.

Até agora, segundo o Tesouro 
Nacional, foram repassados para esta-
dos e municípios R$ 9,86 bilhões, em 
quatro parcelas depositadas em abril, 
maio, junho e julho. No Rio Grande 
do Norte, o Governo do Estado foi o 
principal bene� ciado, com um aporte 
de R$ 201,5 milhões ao todo. Entre os 
municípios, só a Prefeitura do Natal 
recebeu R$ 14,9 milhões.

O texto original da medida provi-
sória estabelecia que o socorro � nan-
ceiro duraria até julho, para cobrir o 
que os estados e municípios deixaram 
de receber entre março e junho de FPE 
e FPM, por causa da retratação eco-
nômica provocada pela pandemia do 
novo coronavírus.

No Congresso, contudo, houve 
uma extensão do benefício. Segundo 
o que � cou de� nido pelos deputados 
e senadores, e sancionado por Bol-
sonaro, o auxílio � nanceiro vai durar 
até dezembro, com a transferência de 
cinco novas parcelas. Os próximos pa-
gamentos serão feitos com os R$ 6,14 
bilhões que “sobraram” das quatro pri-
meiras parcelas, com um limite mensal 
menor.

Apesar de a sanção ter sido publi-
cada nesta quarta-feira, a próxima par-
cela do auxílio para cobrir FPE e FPM 

deverá ser creditada para os estados e 
municípios apenas em setembro. No 
mês que vem, porém, o Tesouro Nacio-
nal depositará uma verba para cobrir 
perdas de dois meses (julho e agosto).

A nova lei teve apenas um veto do 
presidente Jair Bolsonaro. Ele excluiu o 
dispositivo que obrigava a União a dis-
tribuir aos entes federados eventuais 
sobras de recursos do auxílio � nancei-
ro após novembro.

O presidente alegou que a medi-
da, ao impedir o retorno dos “saldos 
sobressalentes do apoio � nanceiro” 

aos cofres da União, extrapola o objeto 
da lei. A� rmou ainda que a regra faria 
com que os repasses � nais � cassem 
acima das perdas do FPE e FPM.

O veto será analisado agora pelos de-
putados e senadores, em sessão conjunta 
a ser marcada. Os parlamentares po-
derão manter a decisão presidencial ou 
derrubá-la, incluindo o dispositivo na lei.

SOCORRO FINANCEIRO
A transferência de recursos para 

que estados e municípios cubram as 
perdas com FPE e FPM se soma ao 
socorro � nanceiro pago pelo Governo 
Federal para que os entes minimizem 
as baixas de arrecadação de impostos 
de modo geral.

No caso do socorro � nanceiro, 
previsto na Lei Complementar 173, o 
Governo Federal já transferiu três de 
quatro parcelas. Ao todo, neste auxílio, 
estados e municípios receberão R$ 60 
bilhões de repasse direto.

Deste auxílio, o Governo do Rio 
Grande do Norte recebeu até agora R$ 
440,4 milhões. Ao todo, o Estado deve-
rá receber aproximadamente R$ 597 
milhões. O próximo repasse, segundo 
a Secretaria do Tesouro Nacional, está 
previsto para acontecer em 11 de se-
tembro.

Com sanção presidencial, próxima parcela do auxílio para cobrir FPE e FPM entrará em setembro

Bolsonaro sanciona lei que
libera mais verba para estados

R$ 201,5 milhões

R$ 440,4 milhões

NÚMEROS

FOI O QUE O GOVERNO DO RN 
RECEBEU ATÉ AGORA PARA COBRIR 

PERDAS COM FPE E FPM

FOI O QUE O GOVERNO DO RN 
RECEBEU ATÉ AGORA PARA COBRIR 

PERDAS COM ARRECADAÇÃO DE 
IMPOSTOS

ALAN SANTOS / PR
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HOMENAGEM | Projeto chegou a entrar na pauta de votações da sessão desta terça-feira (19), mas
um acordo entre as bancadas de governo e oposição empurrou a análise para o dia 27 de agosto

TIAGO REBOLO

A Câmara Municipal de Natal 
marcou para a próxima semana 
a votação de um projeto de lei 

que altera o nome de uma das prin-
cipais avenidas da cidade: a Senador 
Salgado Filho. A proposta, enviada à 
Câmara pelo prefeito Álvaro Dias, é 
para que a via passe a homenagear o 
empresário Nevaldo Rocha, que mor-
reu em junho, aos 91 anos.

O projeto chegou a entrar na pauta 
de votações da sessão de terça-feira (19), 
mas um acordo entre as bancadas de 
governo e oposição empurrou a análise 
para o dia 27 de agosto (quinta-feira da 
semana que vem). O pedido do adia-
mento foi feito pelo vereador Maurício 
Gurgel (PV) e foi aprovado pelos demais 
parlamentares após intenso bate-boca.

Segundo Maurício Gurgel, antes de 
ser votado, o projeto precisa ser melhor 
discutido com a população, principal-
mente com os moradores e comercian-
tes da avenida.

“O prefeito faz o que quer nessa 
cidade e ninguém diz nada. Imagine 
consultar o povo em uma mudança 
de rua. Jamais ele vai consultar. Mas 
é uma avenida extensa, relevante. Ele 
escutou alguém? O povo está sabendo 
dessa votação? As pessoas precisam 
ser consultadas. É um absurdo o que 
está acontecendo aqui”, enfatizou o 
parlamentar.

A vereadora Ana Paula Araújo (PL) 
também criticou a pressa da bancada 
governista para aprovar o texto e se dis-
se surpresa com a inclusão do projeto 
na pauta de votações, de última hora. 
Ela defendeu que a análise do tema seja 
postergada porque não é urgente e pe-
diu que a Câmara priorize a votação de 
temas ligados à atual crise. Ela chamou, 
ainda, atenção do Ministério Público 
para possível motivação eleitoral para a 
mudança do nome da rua. “É necessário 
calma e bom senso”, declarou.

O líder do governo na Casa, Kléber 
Fernandes (PSDB), ressaltou que o pro-
jeto para mudança do nome da aveni-
da está sob análise da Câmara há cerca 

de um mês e que, regimentalmente, já 
pode ir à votação porque passou por 
todas as comissões. Ele frisou, ainda, 
que a Câmara comumente vota mu-
dança em nomes de ruas e minimizou 
a necessidade de um debate mais am-
plo sobre a matéria.

“Nós vereadores somos as pessoas 
legitimamente escolhidas pelo povo 
para decidir acerca dessas questões. 
Somos porta-vozes da população. 
Estamos legitimados para fazer a al-
teração do nome da rua, até porque é 
uma questão de justiça ao trabalho, ao 
legado, ao histórico, à dedicação e ao 
serviço prestado de Nevaldo Rocha”, 
complementou.

A vereadora Júlia Arruda (PCdoB) 
também criticou a rapidez com que o 
projeto apareceu para votação em ple-
nário. Ela sugeriu a existência de um “lo-
bby” para que os vereadores governistas 
aprovassem a matéria de forma célere.

“Causa estranheza. O que tem por 
trás desse projeto? Que tipo de lobby, que 
tipo de articulação? Beneficiar quem? 
Essa articulação dos bastidores causa es-
tranheza. Em plena pandemia, que tanto 
interesse tem por trás dessa votação? 
Estamos aqui dando celeridade, fazendo 
todas as piruetas e malabarismos para 
votar nome de rua? É lamentável. Se for 
dessa forma, açodada, com rolo com-
pressor… A gente tem que usar do bom 

senso. Somos minoria (oposição), mas 
precisamos ser respeitados como qual-
quer vereador aqui”, ressaltou.

A vereadora Nina Souza (PDT) re-
pudiou a fala da colega e pediu respeito 
aos parlamentares da base de Álvaro 
Dias. “Gostaria que Vossa Excelência 
nos respeitasse, ou pelo menos me 
respeitasse. A senhora não pode acusar 
de lobby, não pode usar os termos que 
Vossa Excelência usou. A senhora me 
respeite. Eu não aceito isso”, comple-
mentou Nina. “Respeito é bom e tudo 
mundo gosta”, rebateu Júlia.

O prefeito Álvaro Dias quer home-
nagear Nevaldo Rocha com a mudança 
do nome da avenida porque a Salgado 
Filho é hoje a principal via de acesso ao 
shopping Midway Mall – construído 
pelo grupo empresarial de Nevaldo, o 
Grupo Guararapes.

A avenida Salgado Filho tem apro-
ximadamente 4 quilômetros de exten-
são. É a prorrogação da BR-101, co-
meçando nas imediações do conjunto 
Mirassol, na Zona Sul, terminando no 
cruzamento com a Avenida Alexandri-
no de Alencar, no Tirol. Depois desse 
trecho, ela se transforma em Avenida 
Hermes da Fonseca.

Natural de Porto Alegre (RS), Salga-
do Filho morreu em 1950, aos 62 anos. 
Ele foi, além de senador, o primeiro mi-
nistro da Aeronáutica.

Vista da Avenida Senador Salgado Filho do estacionamento do shopping Midway Mall

Câmara discute rebatizar Salgado 
Filho de “Avenida Nevaldo Rocha”

A ministra Carmen Lúcia, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
votou nesta quarta-feira (19) pe-

la suspensão da produção de qualquer 
tipo de dossiê por parte do Ministério da 
Justiça sobre a vida pessoal e política de 
servidores públicos. Segundo a minis-
tra, fabricar documento com esse tipo 
de informação é desvio de finalidade da 
atividade de inteligência do Estado.

“Nem a órgão estatal nem sequer 
a particulares não compete fazer dos-
siês contra quem quer que seja, nem 
instaurar procedimentos de cunho in-
quisitorial. No Direito Constitucional, o 
uso ou abuso da máquina estatal para 
colheita de informações de servidores 
com postura contrária ao governo 
caracteriza sim desvio de finalidade”, 
disse a ministra.

Dossiês contra opositores configuram 
“desvio de finalidade”, afirma Carmen

JULGAMENTO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Ministra Cármen Lúcia, do STF

NELSON JÚNIOR / STF
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

SUPERMERCADO PONTO KENTE LTDA CNPJ: 07.973.007/0001-39, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE 
REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO para a um SUPERMERCADO, localizada no município de ARES/RN, R. JOSE 
EUCLIDES CHACON, Nº 90 – CENTRO.

 
SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO

CPF 031.673.794-13

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

VILA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 16.791.166/0001-03 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-
LS, com validade: 06/02/2026, para um Cemitério com área construída de 4,0ha distribuídos em: 3.040 Lóculos, 
7.840 Jazigos e 11.716 Ossuários, localizado na Rodovia RN 117, S/N, Sítio Picada, Mossoró/RN.

 
JOSÉ EDUARDO VILA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

VIOLÊNCIA | Giovani Gabriel foi visto pela última vez na manhã do dia 5 de junho, quando saiu de casa no 
bairro Guarapes, em Natal, para ir de bicicleta à casa da namorada. Corpo foi encontrado nove dias depois

A Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte prendeu nesta quarta-fei-
ra (19) um policial militar que 

é apontado como o principal suspeito 
de matar Giovani Gabriel de Souza 
Gomes, de 18 anos. Na operação, uma 
viatura da PM também foi apreendida.

Giovani Gabriel foi visto pela úl-
tima vez na manhã do dia 5 de junho, 
quando saiu de casa no bairro Gua-
rapes, em Natal, para ir de bicicleta à 
casa da namorada, em Parnamirim. Na 
semana seguinte ao desaparecimento, 
os policiais civis chegaram a encontrar 
as sandálias do jovem e a bicicleta em 
uma área de vegetação em Parnami-
rim, próxima à casa da namorada.

O corpo do jovem Gabriel foi en-
contrado no dia 14 de junho, em uma 
região de mata na comunidade Pau 
Brasil, em São José de Mipibu - a 30 Km 
de Natal e a 20 Km de Parnamirim. A 
perícia inicial apontou marca de tiro e 
braços atados.

As investigações indicam que Ga-
briel foi confundido com um assaltante 
de carros, que horas antes havia assal-
tado o veículo de um parente do mili-
tar que supostamente teria executado 
o jovem. Segundo o delegado Márcio 
Lemos, um dos envolvidos no roubo 
era muito parecido fisicamente com a 
vítima do homicídio, o jovem Gabriel.  

“O crime de roubo, segundo as in-

vestigações, teria sido muito violen-
to. Um dos suspeitos teria apontado 
uma arma de fogo para a cabeça de 
uma criança de um ano”, destacou o 
delegado.

Segundo o coronel Castelo Branco, 
do Comando do Policiamento do Inte-
rior, o processo interno de investigação 
(no âmbito da Polícia Militar) está 
ocorrendo de forma célere para que 
os devidos responsáveis sejam puni-
dos, caso seja comprovada a autoria e 
materialidade da prática do crime que 
vitimou o jovem Gabriel. O policial mi-
litar, que possuía mandado de prisão 

temporária em seu desfavor, está preso 
no quartel da PM, onde permanecerá 
à disposição da Justiça. A identidade 
dele não foi revelada.

A morte de Gabriel teve repercus-
são nacional e envolveu até mesmo um 
pedido de empenho feito pela governa-
dora Fátima Bezerra nas redes sociais. 
Ela pediu à Delegacia de Homicídios 
e Proteção à Pessoa para uma célere 
elucidação do homicídio. A morte de 
Giovanne Gabriel, jovem negro e mo-
rador da periferia de Natal, ocorreu em 
meio aos atos mundiais do movimento 
Black Lives Matter.

Moradores do Guarapes, onde Gabriel morava, chegaram a fazer protesto quando corpo foi localizado

Polícia Civil prende PM acusado de 
matar jovem de 18 anos por engano

O Brasil confirmou nesta quarta-
-feira (19) mais 49.298 casos de 
Covid-19, elevando o número 

total de infectados pelo novo corona-
vírus para 3.456.652. Os dados foram 
computados até as 18h30 de ontem 
pelo Ministério da Saúde.

Além disso, foram notificadas 
1.212 novas mortes. Com isso, o total 
de óbitos subiu para 111.100.

O Ministério da Saúde estima que 
2,6 milhões de pessoas que contraíram 
a doença já se recuperaram. Outras 
730,3 mil estão em acompanhamento.

MORTES
Das 1.212 mortes notificadas em 

24 horas, 279 ocorreram nos últimos 3 
dias. O Ministério da Saúde ainda não 
divulga diariamente as mortes por da-
ta de ocorrência, conforme anunciado 
na primeira quinzena de junho pelo 
ministro interino Eduardo Pazuello.

Há outras 3.173 mortes em investi-
gação para determinar se a causa foi o 
novo coronavírus.

SITUAÇÃO NOS ESTADOS
Em 2 estados (Amazonas e Goiás) 

e no Distrito Federal, a média móvel de 
mortes por Covid-19 em 7 dias está em 
trajetória de alta. Outras 11 unidades 
da Federação estão em situação de es-
tabilidade, e 13 registram queda.

Para saber a situação de cada Es-
tado, é feita a comparação da média 
móvel de mortes nos 7 dias anteriores 
com o mesmo número há 14 dias.

Se essa variação for de até 15%, para 
mais ou para menos, as mortes na unida-
de da Federação estão estáveis. Se o núme-

ro for maior de 15%, em alta. E quando for 
negativo e menor que -15%, em queda.

O Rio Grande do Norte apresenta a 
segunda maior queda na média móvel 
entre os estados do País, com redução 
de 46%, atrás apenas de Roraima, com 
queda de 48,7%.

Nesta quarta, o Estado confirmou 
360 casos confirmados de coronaví-
rus e 24 mortes. Com isso, subiu para 
58.667 o número de infectados e para 
2.126, o total de óbitos no RN.

Profissional de saúde faz teste para Covid-19 em paciente na Zona Norte de Natal

Brasil ultrapassa 3,45 milhões de 
casos de Covid, com 111 mil mortes 

CORONAVÍRUS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A Promotoria de Infância de 
Juventude do Ministério 
Público do Espírito San-

to ingressou com uma ação civil 
pública contra a extremista Sara 
Giromini, por ter tido acesso ilegal 
a detalhes do caso da menina de 
10 anos, vítima de estupro no mu-
nicípio de São Mateus, no Espírito 
Santo, e ter divulgado o nome da 
criança e do hospital onde ela seria 
atendida para procedimento de 
aborto. Os promotores pedem que 
ela seja condenada a pagar R$ 1,320 
milhão, a título de indenização por 
danos morais coletivos.

Os promotores afirmam que a 
divulgação de vídeo em rede social  
expôs a criança a perigo, por chamar 
seguidores a se manifestar, “em fron-
tal ofensa à legislação protetiva da 
criança e do adolescente”.

O valor da indenização, segundo 
o Ministério Público, deve ser reverti-
do ao Fundo Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Com a divulgação do local onde 
seria realizado o procedimento da 
interrupção da gravidez da menina, 
houve protestos de grupos conseva-
dores na porta do hospital, em Recife. 
O estado de saúde dela, após o proce-
dimento, é estável.

Nesta quarta-feira (19), a menina 
teve alta. Na terça (18), o tio dela, que 
foi o autor do estupro, foi preso em 
Betim, em Minas Gerais.

O ritmo de transmissão da Co-
vid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus, está em 

desaceleraçao no Brasil pela primeira 
vez desde abril. Segundo dados do 
centro de controle de epidemias do 
Imperial College, a taxa de contágio 
(Rt) registrada no País, na semana 
que começou no domingo (16), foi de 
0,98 (o número indica para quantas 
pessoas, em média, cada infectado 
transmite o vírus).

O valor significa que cada 100 
pessoas contaminadas contagiam 
outras 98, que por sua vez passam a 
doença para 96, em seguida para 94, 
etc, levando a uma desaceleração 
do contágio. A boa notícia demanda 
cautela, já que a situação brasileira 
ainda não está classificada como es-
tabilizada e pode voltar a subir, caso 
medidas de prevenção nao sejam 
tomadas.

Em julho, o País apresentou taxa 
de 1,01, uma situação definida como 

“fora de controle”.
O Chile é o único outro país na 

América Latina que apresentou nú-
mero abaixo de 1 no cálculo da Impe-
rial College: 0,85. O Paraguai passou a 
ser monitorado, registrando taxa de 
1,95. Bolívia e Equador, que haviam 
reduzido os seus índices, voltaram a 
subir.

Extremista de direita Sara Winter

Taxa de transmissão caiu para 0,98

MP cobra R$ 1,3 milhão de 
extremista por expor menina

Contágio de coronavírus no 
País entra em desaceleração

CASO DO ESTUPRO

TAXA DE TRANSMISSÃO

AGÊNCIA BRASIL

JOÉDSON ALVES / EFE

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



O Rio Grande do Norte restrou 
96,87% do território sem seca 
entre junho e julho, apontou o 

Monitor da Seca da Agência Nacional 
de Águas e Saneamento Básico (ANA). 
O resultado é o melhor índice desde 
2014, quando as avaliações sobre a si-
tuação da estiagem foram iniciadas em 
todo o Nordeste.

Segundo a ANA, o quadro positivo 
é causado pelas chuvas observadas em 
julho que ficaram dentro ou acima da 
média, principalmente na porção leste 
potiguar. O histórico de precipitações 
acima da média nos últimos meses 
explica a extinção da área de seca fra-
ca que atuava em parte do centro e 
Agreste Potiguar. Entre junho e julho, o 
Estado teve um aumento significativo 
da área sem seca, que saltou de 73,23% 
para 96,87% do território.

Ainda de acordo com a ANA, julho 
foi um mês seco na maior parte do 
Sudeste e do Nordeste, além do Distri-
to Federal, Goiás e em Tocantins. No 
restante dos locais, as chuvas ficaram 
inferiores a 20 milímetros, como no 
Piauí, Tocantins, Goiás, Distrito Fede-
ral, grande parte do Ceará e de Minas 
Gerais, centro-sul do Maranhão, oeste 
da Paraíba e de Pernambuco, centro-o-

este da Bahia e norte de Mato Grosso 
do Sul.

Por outro lado, julho é considerado 
período chuvoso no litoral leste do Nor-
deste, na faixa que se estende desde o 
Rio Grande do Norte até a Bahia, com 
valores de precipitação mensal acima 
de 200mm.

Segundo a ANA, Mato Grosso do 
Sul passou a integrar o Monitor de Se-

cas a partir deste mês, o que dá ao Esta-
do melhores condições para se prepa-
rar para a mitigação dos impactos da 
seca e antecipar ações de resposta. De 
acordo com o Mapa, Mato Grosso do 
Sul registra seca em todo seu território 
com os graus moderado (51,28%), gra-
ve (47,44%) e extremo (1,28%), sendo o 
único estado a ter o fenômeno em todo 
seu território em julho.
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A greve dos funcionários na-
cional dos Correios pode ser 
encerrada nesta sexta-feira 

(21), caso o Supremo Tribunal Federal 
(STF) suspenda uma liminar que trata 
da validade do Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT).

Caso a decisão dos ministros do 
Supremo seja por prorrogar por mais 
um ano as cláusulas decididas na ne-
gociação do ano passado, os funcioná-
rios da empresa terão mantidos todos 
os benefícios existentes.

O fim de auxílios como o que cus-
teia a creche de funcionárias mães ou 
de ajuda a filhos com problemas de 
saúde é uma das principais razões da 
paralisação. Entidades que represen-
tam os trabalhadores dos Correios 
apontam 70% da categoria aderiu ao 
movimento em todo o país.

Segundo os Correios, a rede de 
atendimento dos Correios está aberta 
em todo o país, com a oferta do por-
tfólio completo de serviços e produtos 
da empresa. Levantamento parcial, 
realizado na manhã desta quarta-fei-
ra (19), mostra que 83% dos 99 mil 
empregados prosseguem trabalhando 
regularmente.

Nas agências, serviços como con-
sulta Limpa Nome Serasa, Achados e 

Perdidos, e agora, mais recentemente, 
a consulta para o Auxílio Emergencial, 
estão disponíveis à população. A pos-
tagem de cartas e encomendas  con-
tinua sendo feita re as entregas estão 
ocorrendo em todos os municípios.

Nesse período de pandemia, as 
unidades estão seguindo as devidas 
medidas de segurança. Todas as agên-
cias têm controlado o fluxo de aten-
dimento e organizado os clientes de 

acordo com a distância recomendada.
Para minimizar os impactos à po-

pulação, diante a paralisação parcial 
dos empregados, a empresa reitera 
que já colocou em prática seu Plano de 
Continuidade de Negócios. Medidas 
como o deslocamento de empregados 
administrativos para auxiliar na ope-
ração, remanejamento de veículos e 
a realização de mutirões estão sendo 
adotadas.

Decisão do STF pode encerrar a 
greve dos funcionários dos Correios
PARALISAÇÃO | Supremo Tribunal Federal pode suspender uma liminar que trata da validade do Acordo 
Coletivo de Trabalho. Funcionários cobram manutenção benefícios trabalhistas; Correios reformula serviços

Correios apontam que 83% dos 99 mil empregados trabalharam regularmente nesta quarta

RN teve alta significativa da área sem seca, que saltou de 73,23% para 96,87% do território

RN tem o menor registro de área 
de seca desde 2014, indica ANA

ESTIAGEM

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAMPOS E CAMPOS LTDA , CNPJ 07.448.838/0001-91, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, para um 
Posto Revendedor de Combustíveis, localizado na Rodovia RN 120, Km 08, Nº 71, Nossa Senhora Aparecida, São 
Paulo do Potengi /RN, CEP: 59.460-000. 

JOSÉ ZENILDO DIAS CAMPOS
Sócio - Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Construtora Oliveira e Melo LTDA, 14.022.963.0001-09, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada para a Estação de Tratamento de Esgoto, localizada no Sítio Belo Monte, S/N, Zona Rural, Assu-RN. 

Jorgean Melo 
Sócio Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FLOR E OLIVEIRA LTDA, CNPJ 12.689.295/0002-15, torna publico que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LO para Licença de Operação 
para transporte de cargas perigosas, localizada na Av Governador Tarcísio de Vasconcelos Maia, 1450 – Candelária 
- Natal/RN.

Wellberson F de Oliveira
Sócio

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

João Gonçalves de Medeiros, inscrito no CPF 041.256.574-91, torna público conforme a Resolução CONAMA 
Nº237/97, que requereu a SEMURB em 17/09/2018, através do Processo Administrativo 033855/2018, a Licença 
Ambiental de Operação para o funcionamento de uma Clínica Médica sem procedimentos com área construída de 
293,16m² em um terreno de 324,18m² situado na Rua Monsenhor Honório 211, bairro Tirol , CEP 59.020-290 nesta 
Cidade, ficando estabelecido um prazo de 05 dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

OSMAN ALVES DO NASCIMENTO, CPF: 413.372.984-68, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-
LS, com validade: 10/08/2026, para Transporte de dejetos sanitários, sucção/limpeza de fossas e sumidouros, com 
capacidade 8m3, localizado na Rua Antônio Pereira de Lima, 45, Liane, Bom Jesus/RN.

OSMAN ALVES DO NASCIMENTO
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

S PEREIRA DO NASCIMENTO, CNPJ. 02.661.878/0001-01, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO  
DE OPERAÇÃO para a um DEPOSITO DE GÁS CLASSE III, localizada no município de ARES/RN, R. CONRADO 
ANTONIO CAVALCANTE, Nº 126, CENTRO.

SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF 031.673.794-13
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ANDERSON BARBOSA

Ver as águas do Velho Chico dan-
do alegria ao sertanejo potiguar 
ainda vai levar algum tempo. 

No início do segundo semestre de 2021, 
quem sabe, é a previsão mais otimista 
para que os efeitos da transposição 
do Rio São Francisco cheguem ao Rio 
Grande do Norte. Porém, reduzir o 
impacto que esta água vai causar nos 
cofres do governo estadual é algo que 
o Executivo espera conseguir o mais 
rápido possível.

Segundo João Maria Cavalcanti, ti-
tular da Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Semarh), uma aná-
lise preliminar aponta para o valor de 
R$ 0,73 o metro cúbico do precioso lí-
quido, o que custaria aproximadamen-
te R$ 60 milhões por ano ao governo 
de Fátima Bezerra. “Este valor é impa-
gável. Reduzir este valor pela metade 
seria o mais justo”, a� rma o secretário.

Em entrevista ao Agora RN, João 
Maria Cavalcanti explicou que a gover-
nadora Fátima Bezerra e os governa-
dores dos outros estados nordestinos 
bene� ciados pelo Eixo Norte da trans-
posição (Paraíba, Ceará e Pernambu-
co) vêm dialogando com o Ministério 
do Desenvolvimento Regional para 
tentar baratear o custo da água que 
virá do São Francisco.

“Nas reuniões que tivenos, se che-
gou a este valor, de R$ 0,73. Pensamos 
que entre R$ 0,30 e R$ 0,35 seria mais 
viável. Caso contrário, sozinho, o go-
verno não terá como pagar. É uma 
facada no cofre do estado. Precisamos 
que o governo federal ajude a custear 
este valor. Esta análise ainda não fe-
chou, mas existe uma ideia. Todos os 
estados estão pensando nisso, de se fa-
zer um subsídio cruzado, que quando 
se divide com toda a população, o valor 
� ca bem baixo, em torno de R$ 3, R$ 4 
ou R$ 5 por usuário”, acrescentou João 
Maria.

Já o Ministério do Desenvolvimen-
to Regional, que também aguarda que 
estas questões sejam esclarecidas, ex-
plica que a quantidade de água a ser 
utiliza e o valor dela deverão ser esta-
belecidos por meio do Plano de Ges-
tão Anual e validados pelo Conselho 
Gestor do Sistema, mas já antecipou 
que as medidas necessárias à operação 
comercial do PISF estão sendo discuti-
das com os governadores dos estados 
contemplados.

Por � m, o MDR lembra que o Eixo 
Leste, que já está em funcionamento 
há mais de dois anos – abastecendo 
38 municípios pernambucanos e pa-
raibanos – ainda não gerou custos aos 
governos estaduais dos dois estados.

NOVA PREVISÃO
A previsão da chegada das águas 

do Rio São Francisco ao RN é o início 
do segundo semestre de 2021. 

“A água chegará pelo Eixo Norte 
da transposição, que depende da con-
clusão de um canal que vai abastecer 
a Barragem Engenheiro Ávidos, na 
Paraíba. Até onde nós sabemos, este 
serviço deve estar sendo iniciado ago-
ra, já nos próximos dias. Ém um canal 
de seis quilômetros que vai abastecer a 
Barragem Engenheiro Ávidos, e que de 
lá solta para o Rio Piranhas. E de lá vem 
até a Barragem Armando Ribeiro, já 
aqui no RN, e depois ainda segue para 
a Barragem de Oiticica, garantindo o 
abastecimento permanente de prati-
camente todas as cidades das regiões 
Central e Seridó”, detalhou João Maria.

Ainda de acordo com o secretário 
da Semarh, esta é uma das duas ma-
neiras de as águas do Velho Chico aju-
darem o sertanejo potiguar a aliviar o 
drama vivido nos momentos de longas 
estiagens. 

Vale lembrar que o Rio Grande 
do Norte passou os últimos sete anos 
pela seca mais severa de sua história, 

segundo o próprio governo estadual. 
Os prejuíso com a falta de água para a 
agricultura e para o sustento de pecu-
ária, por exemplo, passaram dos R$ 4 
bilhões neste período.

A segunda forma de o São Francis-
co ajudar o RN a amenizar os efeitos da 
falta de chuvas também é por meio das 
obras do Eixo Norte da transposição. 
Desta vez, pelo chamado Ramal Apodi, 
no município potiguar de Major Sales. 
Pelo Rio Apodi, as águas do São Frans-
cisco devem chegar a Pau dos Ferros e 
também a Mossoró, abastecendo boa 
parte dos municípios das regiões do 
médio e alto Oeste.

A transposição do São Francisco
O Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR) diz que o Projeto de 
Integração do Rio São Francisco (PIRS) 
deve bene� ciar 12 milhões de pessoas 
em 390 municípios nos estados de Per-
nambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande 
do Norte. Em território potiguar, 106 
municípios devem ser agraciados 
quando o projeto estiver em plena ope-
ração.

Os dois eixos, Norte e Leste, somam 
477 quilômetros de canais e estruturas. 
O Eixo Leste foi entregue em março de 
2017, e desde então vem abastecendo 
cerca de 1 milhão de pessoas em 38 
municípios da Paraíba e de Pernambu-
co. Já o Eixo Norte, no qual o RN está 
inserido, está atualmente com 96% das 
obras concluídas.

Custo da água do São Francisco “é impagável”, diz Semarh
ÁGUA CARA | Estudos preliminares 
apontam para um valor de 0,73 
centavos o metro cúbico, o que 
custaria aproximadamente R$ 
60 milhões por ano aos cofres 
públicos. Para João Maria 
Cavalcanti, titular da Semarh, 
reduzir este valor pela metade 
seria o mais justo

 João Maria Cavalcanti, titular da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh)

1) Na primeira, a água do 
São Francisco que passa por 
Cabrobó (PE) deve seguir até 
o reservatório Engenheiro 
Ávidos, em Cajazeira (PB), e 
depois será levada natural-
mente pelo Rio Piranhas-Açu 
até entrar no Rio Grande do 
Norte pelo município de Jar-
dim de Piranhas, no Seridó. 
Na sequência, a água deverá 
ser armazenada na Barragem 
de Oiticica, em Jucurutu, para 
depois seguir o curso do rio 
até ser novamente represada 
na Barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves (maior reservatório 
do RN), bene� ciando dezenas 
de municípios e milhares de 
pessoas nas regiões Seridó, 
Oeste e Central potiguar.

2) Já a segunda entrada, de-
ve acontecer por meio da cons-
trução do chamado Ramal 
do Apodi, por meio de canais 
que irão levar a água do reser-
vatório Caiçara, na Paraíba, 
passando por major Sales, já 
no RN, até a barragem de Pau 
dos Ferros, no alto Oeste poti-
guar. Depois, essa água deve 
seguir até a Barragem de Santa 
Cruz, no município de Apodi, 
também bene� ciando milha-
res de pessoas nas regiões do 
alto e médio Oeste. É nesta 
região, inclusive, onde � cam as 
maiores fazendas de produção 
de melão do estado. O RN é o 
maior exportador deste tipo de 
fruta do país.

Projeto de 
transposição 
prevê duas 
entradas de água



Além da transposição do São 
Francisco e da Barragem de Oi-
ticica, apontados como soluções 
de� nitivas para a seca que castiga 
e devasta, o governo do estado tem 
ainda mais uma aposta. Trata-se 
do Projeto Seridó. Incluso no Plano 
Nacional de Segurança Hídrica, 
ele consiste em um sistema de 
adutoras que interligará grandes 
reservatórios. O objetivo, é claro, é 
garantir o suprimento de água pa-
ra consumo humano e atividades 
produtivas.

Ao todo, o projeto prevê a 
construção de uma rede com sete 
adutoras, totalizando 300 km de 
extensão, capaz de dar sustentabi-
lidade hídrica para o abastecimen-
to humano da população do Seridó 
pelos próximos 50 anos.

João Maria Cavalcanti explica 
que o projeto, que foi � nalizado 
pela pasta no início do ano, prevê 
a implantação de dois eixos adu-
tores entre Seridó Norte e Seridó 
Sul. “O valor total do projeto é 
de R$ 280 milhões, mas nesse 
primeiro momento o Ministério 
do Desenvolvimento Regional  
só disponibilizou um montante 

de R$ 160 milhões para o estado 
entrar com uma contrapartida 
de R$ 18 milhões. Planejamos, 
então, iniciar a implantação do 
Eixo Norte, que tem a captação 
na Barragem Armando Ribeiro 
e leva água para Florânia, São 
Vicente, Cruzeta, Currais Novos 
e Acari, que são as cidades mais 
castigadas pela estiagem”, desta-
cou o titular da Semarh.

Já o Eixo Seridó Sul, é compos-
to por vários trechos dispostos no 
território, cada um exercendo uma 
função especí� ca no contexto da 
solução conjunta, e que considera 
o aporte do sistema operacional 
do Projeto de Integração do São 
Francisco (PISF) na bacia do rio 
Piranhas/Açu e um reforço com a 
utilização das águas da futura Bar-
ragem de Oiticica.
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Custo da água do São Francisco “é impagável”, diz Semarh

Governo do RN espera receber as águas da transposição no segundo semestre de 2021

Projeto Seridó: barragens interligadas e 
abastecimento garantido por 50 anos

A Barragem de Oiticica � ca 
no município de Jucurutu, dis-
tante 260 quilômetros de Natal. 
Inicialmente orçada em R$ 311 
milhões, o valor total da obra foi 
sendo reajustado ao longo do 
tempo, até chegar aos atuais R$ 
550 milhões. Com capacidade 
para 556 milhões de metros cúbi-
cos de água, será o terceiro maior 

reservatório do estado. Quando 
pronto, bene� ciará 800 mil pes-
soas em 43 municípios.

A barragem vai represar 
águas do rio Piranhas/Açu, que 
deve ser perenizado com a trans-
posição do São Francisco. Porém, 
em razão da pandemia do coro-
navírus, que causou novas parali-
sações nas obras, a conclusão do 

reservatório foi adiada mais uma 
vez. A previsão agora é junho de 
2021. Atualmente, a obra está 
com 83% dos serviços � naliza-
dos, segundo a Semarh.

Na terça-feira, 18, Fátima 
Bezerra e o secretário João Maria 
Cavalcanti visitaram Oiticica. A 
governadora foi fazer a entrega 
do novo projeto urbanístico da 

Terceira maior barragem potiguar, 
Oiticica só deve ficar pronta em 2021

Nova Barra de Santana, comuni-
dade que está sendo erguida para 
as famílias que precisaram aban-
donar suas antigas moradias, que 
serão inundadas quando a barra-
gem for inaugurada.

Ao todo, 240 famílias serão re-
alocadas em 217 novas moradias. 
A construção da nova localidade 
conta com praças, escola, creche, 
cemitério, réplica da igreja cató-
lica, lotes para desenvolvimento 
de atividades industriais e infra-
estrutura com água, energia, sa-
neamento básico, pavimentação e 
acessibilidade.

HISTÓRICO DE ATRASOS
A Barragem de Oiticica pas-

sou por inúmeras etapas e estudos 
de viabilidade. A primeira delas 
teve início em 1950 pelo Departa-
mento Nacional de Obras Contra 
as Secas, o Dnocs. A segunda, teve 
início em 1989, realizado por um 
convênio entre o governo do Rio 
Grande do Norte e o próprio Dno-
cs, tendo sido novamente parali-
sada em 1993.

Os estudos foram novamen-
te recomeçados e o projeto, que 

até então previa um reservatório 
com 1 bilhão de metros cúbicos 
de capacidade, bene� ciando mu-
nicípios potiguares e também 
algumas cidades da Paraíba, foi 
alterado. Foi quando a barragem 
passou a contar com a metade 
da capacidade original. Em 2007, 
após licitação para a escolha da 
empreiteira que deveria trans-
formar o sonho em realidade, o 
Tribunal de Contas da União con-
testou o resultado da licitação por 
enxergar irregularidades no pro-
cesso. Em 2013, Oiticica foi desen-
gavetada e incluída no Programa 
de Aceleração do Crescimento, o 
PAC 2, passando a bene� ciar ape-
nas municípios do RN. Naquele 
ano, então, as obras � nalmente 
foram iniciadas. Na época, a previ-
são era de que o reservatório fosse 
inaugurado em dois anos. Porém, 
constantes interrupções em razão 
dos retardos e queda dos valores 
repassados pelo governo federal, 
além da falta de solução para os 
projetos sociais (desapropriações, 
cemitério e novas moradias), le-
vou a novas paralisações. Os tra-
balhos continuam.
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NATHALLYA MACEDO

AA pandemia da Covid-19 pegou 
a humanidade de surpresa. Em 
pouco tempo, o coronavírus se 

espalhou, levando o medo do desco-
nhecido a todos os países. Até agora, 
são mais de 20 milhões de casos da do-
ença con� rmados, além de quase 800 
mil mortes no mundo. A situação cala-
mitosa ainda é uma realidade no Bra-
sil, apesar das medidas de retomada 
econômica que estão sendo adotadas 
gradualmente e que levam a sensação 
de normalidade.  

Neste contexto, a rotina dos pro-
� ssionais de saúde foi transformada 
radicalmente. Aqueles que seguem na 
linha de frente no combate ao vírus 
depositam tempo e energia em longos 
plantões nos hospitais. Foi pensando 
especialmente nos heróis e heroínas 
da saúde que um grupo de uma igre-
ja de Natal decidiu escrever um livro 
digital – um ebook – repleto de men-
sagens de esperança e alento aos que 
mais precisam de palavras de encora-
jamento.   

 Os idealizadores do projeto fazem 
parte da Igreja Batista Esperança, que 
� ca no bairro Cidade da Esperança, 
na Zona Oeste da capital potiguar. Há 
cerca de dois meses, o pastor Renildo 
Diniz convidou alguns membros para 
a colaboração. “Nosso livro devocional 
é uma re� exão da vida de cada um dos 
participantes, trazendo os impactos da 
Covid nas nossas rotinas. Além disso, 
pedi que escrevessem sobre como a fé 
ajudou a enfrentar o medo. Conhecer 
os relatos de outros é importante pa-
ra não se sentir sozinho durante uma 
tempestade”, contou ao Agora RN.   

Além do pastor Diniz, nove jovens 
que frequentam a igreja aceitaram 
o desa� o de colocar em palavras 
sentimentos árduos, mas com uma 
linguagem con� ante e positiva. Para 
o jornalista Rafael Araújo, de 24 anos, 
o processo de escrita foi um exercício 
nítido de fé. “Consigo apenas imaginar 
como o dia a dia dos trabalhadores da 
saúde está sendo exaustivo. Se hoje 
os casos de coronavírus estão apre-
sentando redução em todo o estado, 
parte da responsabilidade vem dos 
nossos médicos, enfermeiros e demais 
pro� ssionais. Eles não pararam e, mes-
mo abalados psicologicamente, ainda 
cumprem a missão de salvar vidas”, 
relatou.  

Rachel Souza, de 24 anos, escreveu 
o próprio texto pensando no poder do 
discurso otimista. “Me permiti estar 
sensível, ouvir a Deus e expressar tudo 
que passou pelo meu coração. Acho 
que consegui retratar um pouco sobre 
a maneira que encontrei de me susten-
tar nesse tempo de incertezas. Espero 
que haja uma identi� cação”.  

O livro � cou pronto no início desta 
semana. É possível receber uma cópia 
do arquivo através do WhatsApp da 
igreja. “Depois de cinco meses com as 
portas fechadas, voltamos aos encon-
tros presenciais. Estamos seguindo to-
dos os protocolos de segurança e nos-
so foco agora é clamar por um futuro 
livre da doença. Com fé, sairemos des-
sa situação delicada alimentados pela 
força e resiliência”, a� rmou Rafael.  

SERVIÇO:
Adquira cópia do livro através
do WhatsApp da Igreja Batista Esperança

PROJETO  | Para levar força aos 
profissionais da linha de frente 
contra a Covid-19, um grupo de 
uma igreja de Natal escreveu um 
livro digital com mensagens de 
coragem e perseverança para 
melhorar os dias difíceis 

FÉ PARA ENFRENTAR A 
PANDEMIA E ESPERANÇA 
POR DIAS MELHORES 

PEÇA O LIVRO:
Receber uma cópia do arquivo através 

do WhatsApp da igreja 

Idealizadores do projeto fazem parte da Igreja Batista Esperança, que fica no bairro Cidade da Esperança, na Zona Oeste da capital potiguar. Grupo produziu obra repleta de mensagens de esperança e alento aos que precisam de encorajamento

Projeto faz parte da Igreja Batista Esperança, 
que fica no bairro Cidade da Esperança, na 
Zona Oeste de Natal



As compras realizadas com car-
tões de crédito, débito e pré-pa-
gos cresceram 3% no primeiro 

semestre do ano, somando R$ 876,4 
bilhões em transações, de acordo 
com dados divulgados hoje (19) pela 
Associação Brasileira de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs). Ao longo do 
semestre os brasileiros movimentaram 
R$ 540,4 bilhões (+0,8%) com cartões 
de crédito, R$ 323,2 bilhões (+5,7%) 
com cartões de débito e R$ 14,7bilhões 
(+68,4%) com cartões pré-pagos, totali-
zando 10,5 bilhões de transações.

“No primeiro semestre já houve al-
gum impacto no uso das maquininhas 
da poupança social digital, o auxílio 
emergencial aprovado pelo governo 
federal. Foi um aporte na ordem de um 
pouco mais de R$ 4 bilhões, que se for 
acrescido aos números do semestre 
teríamos um crescimento de 3,5% e no 
débito um crescimento de 6,3%. Tira-
mos o auxílio do volume total porque 
entendemos que é um valor atípico e 
só vai acontecer este ano e não gostarí-
amos de ter esse efeito nas análises se-
guintes”, explicou o o diretor-executivo 
da Abecs, Ricardo de Barros Vieira.

Segundo os dados da Abecs, as 
compras não presenciais, principal-

mente pela internet, somaram R$ 173,5 
bilhões, o que corresponde a um cres-
cimento de 18,4% na comparação com 
o mesmo período do ano passado. No 
fim de junho, as compras remotas res-
ponderam por 35,5%de todo o volume 
transacionado com cartão de crédito. 
“Esse movimento é reflexo da mudan-
ça de hábito do consumidor e também 
dos setores de comércio e serviços”, 
disse Vieira.

Os pagamentos por aproximação 
(aqueles em que não há contato físico 
com a máquina de cartão) cresceram 
330% no 1° semestre, chegando aos R$ 
8,3bilhões. O uso da função débito nes-
sa modalidade foi o que mais cresceu, 
com alta de 792%. Além disso, subiu 
para 18% o número de pessoas que 
realizam pagamentos com essa tecno-
logia, três vezes mais do que em junho 
de 2019. 
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AVALIAÇÃO | Índice de Confiança do Empresário Industrial do Rio Grande do Norte passou de 43,7 para 58,9 
pontos entre julho para agosto, mostrando retomada da confiança após quatro meses de pessimismo

O Índice de Confiança do Empre-
sário Industrial (ICEI) do Rio 
Grande do Norte passou de 43,7 

para 58,9 pontos na passagem de julho 
para agosto, mostrando que os empre-
sários potiguares retomaram a con-
fiança, após quatro meses apontando 
pessimismo, segundo levantamento 
feito pela Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte (Fiern).

A pesquisa aponta, no entanto, que 
este aumento da confiança se deve, 
principalmente, ao maior otimismo 
dos empresários com relação aos 
próximos seis meses. No que tange às 
condições atuais, a Sondagem revela 
situação menos desfavorável do que a 
vigente nos últimos seis meses.

Executivos dos dois segmentos 
pesquisados (indústria da construção 
e indústrias extrativa e de transforma-
ção) registraram indicadores acima de 
50 pontos, o que significa confiança. As 
médias e grandes empresas reportam 
confiança, enquanto as pequenas de-
monstram menor falta de confiança.

 Comparando-se o ICEI do Rio 
Grande do Norte com o do Brasil, di-
vulgado em 12 de agosto pela CNI, e o 
da região Nordeste, observa-se plena 
convergência, e confiança puxada por 
expectativas otimistas em relação aos 

próximos seis meses. No caso nacional, 
a confiança foi recuperada após quatro 
meses registrando falta de confiança.

 O ICEI nacional atingiu 57,0 pon-
tos em agosto, 9,4 pontos frente ao 
índice de julho (47,6 pontos). Com 
esse aumento, o índice encontra-se 
3,6 pontos acima de sua média histó-
rica (53,4 pontos) e 2,4 pontos abaixo 
do observado em agosto de 2019 (59,4 
pontos).

 Ressalte-se ainda que, o indicador 

nacional acumula crescimento de 22,5 
pontos no período de maio a agosto, 
porém insuficiente para recuperar a 
queda de 25,8 pontos registrada em 
abril, reflexo da forte contração na ati-
vidade e elevada incerteza em razão da 
pandemia de Covid-19. Em relação ao 
Nordeste, o ICEI atingiu 56,5 pontos, 
8,6 pontos sobre o valor observado em 
julho (47,9 pontos) e 3,1 pontos aquém 
do indicador de agosto de 2019 (59,6 
pontos).

Levantamento mostra empresários confiante em relação aos próximos seis meses

Ao longo do semestre os brasileiros movimentaram R$ 540,4 bilhões com cartões de crédito

Empresários potiguares retomam 
confiança em agosto, aponta Fiern

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Compras com cartões de débito e 
crédito têm alta de 3% em 2020

COMÉRCIO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 

Rua Dr. Lauro Pinto, n. 315, 6º andar, Lagoa Nova, Natal/RN - CEP: 59.064-972 - Telefone: 3616-9530 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - 30 (trinta) dias 
Processo n. 0840466-47.2016.8.20.5001 Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Autor: CARBOX LTDA - ME Réu: 
AUGUSTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA NETO e outros Citandos: AUGUSTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA NETO e 
SUZANA ERICA SANTOS DA SILVA, o primeiro inscrito no CPF/MF n. 034.145.604-70, o segundo não consta CPF na 
exordial, que se encontram em lugar incerto e não sabido. Finalidade: A CITAÇÃO de AUGUSTO NASCIMENTO DE 
OLIVEIRA NETO e SUZANA ERICA SANTOS DA SILVA , para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentarem 
contestação a exordial, sob pena de revelia. Advertência: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e será 
nomeado um curador especial, art. 257, IV do CPC. 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 
250, 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/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam, utilizando os códigos 
1609081646101120000000715073, para petição inicial, e 16091509234445500000007169386, para decisão ulterior, 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 meio eletrônico através do sistema PJe, sendo vedada a juntada 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". Mister se faz lembrar que 
o prazo de contestar conta-se a partir do prazo previsto neste Edital – 30 (trinta) dias, correndo da data da primeira publicação, 
conforme petição inicial, cuja cópia se encontra na Secretaria da 13ª Vara Cível desta Comarca de Natal a disposição do 
interessado acima citado. Natal, aos 15 de julho de 2020. 

Rossana Alzir Diógenes Macedo Juíza de Direito 
(documento assinado digitalmente na forma da Lei n. 11.419/06)  

 

 

 

 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Juízo de Direito da 2 3 Vara Cível da Comarca de Parnamirim 

EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20 (vinte) dias. 
A Doutora Tatiana Lobo Maia, Juíza de Direito da 2 a Vara Cível, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. FAZ SABER, para 
conhecimento público, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Usucapião, Processo de n. 0803092-49.2014.8.20.0124, 
proposta por Emilson Santos e sua esposa a Sra. Elizabeth Maria Nascimento Santos contra Espólio de João Aureliano de Lima e 
Inês Irene de Lima tendo sido determinada a CITAÇÃO dos RÉus E OS EVENTUAIS INTERESSADOS, para que os mesmos, 
querendo, contestem a referida ação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do fim do prazo deste edital, sob pena de revelia e 
confissão. DESCRIÇÃO DO BEM: UM TERRENO COM A ÁREA DE 1.354,27M2, SITUADO A RUA MARIA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA, PRAIA DE PIRANGI DO NORTE, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIMIRN, COM AS SEGUINTES LIMITAÇÕES: AO LESTE, 
COM A RUA JOÃO BATISTA DE LIMA, COM 28,15M; AO SUL; COM OS CONFINANTES SRA. MARIA DE FÁTIMA LOPES. DE 
FEITAS, COM 20,00 M; E SR. ANTÔNIO ELIDIO DANTAS, COM 20,42M; AO OESTE, COM A RUA ANTÔNIO DE SOUZA, COM 
12,70M; E AS CONFINANTES SRA. MARIA LÚCIA SILVA DE LIMA, COM 7,30M, E A SRA. EDILEIDE BALBINO SILVA DE LIMA, 
COM 9,20M; AO NORTE COM A RUA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, COM 56,13M. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a 
ação no prazo legal, serão presumidas verdadeiras as alegações contidas na petição inicial. Eu, Beatriz Nunes Torres, Estagiária, 
digitei, e eu, Claudemir Bazante, Chefe de Secretaria, conferi e assino 

PamamirimIRN, 16 de março de 2020. 
 

Tatiana Lobo Maia Juíza de Direito

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 720.001/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020, tendo como objeto: à aquisição 
de veículo, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social – SEMTHAS, diante da pandemia do novo Corona vírus (COVID-
19). LOCAL DE REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no 
link – Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 20 DE 
AGOSTO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 26 DE AGOSTO 
DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 26 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-
se disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel 
Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 
1 3 h s 0 0 m i n ,  d e  s e g u n d a  a  s e x t a - f e i r a ,  c o m o  t a m b é m  n o s  s i t e s : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações 
serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 19 de agosto de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

SENADO FEDERAL
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MANUTENÇÃO | Secretaria Municipal de Serviços Urbanos aponta que em 2020 foram furtados mais de 16 mil 
metros de cabos em alamedas da capital potiguar; criminosos buscam peças de cobre e de aluminío

Além de buracos nas ruas, um 
dos problemas estruturais mais 
recorrentes em uma cidade é a 

falta de iluminação pública. Vias escu-
ras dificultam a vida de motoristas e 
causam um maior número de aciden-
tes, assim como propiciam assaltos a 
pedestres. Em Natal, nos últimos dias, 
a gestão municipal tem buscado me-
lhorias para a situação. No entanto, a 
ação de grupos criminosos dificulta a 
manutenção e prejudica o serviço.

O repórter fotográfico do Agora 
RN, Ney Douglas, flagrou problemas 
de iluminação na ponte Newton Na-
varro na noite de terça-feira (18), o que 
provocou um trânsito mais lento na re-
gião. A Secretaria de Serviços Urbanos 
da cidade (Semsur) afirmou que vai 
verificar se houve alguma interferência 
externa na rede.

De acordo com a secretaria, o furto 
de fios e demais equipamentos tem 
gerado um alto custo para a prefeitu-
ra. Somente em 2020, foram roubados 
16.132 metros de cabos em duas ala-
medas de importantes avenidas da ci-
dade, quantidade equivalente à distân-
cia entre Natal e Parnamirim. Além do 
desfalque financeiro, a ocorrência leva 
insegurança aos comerciantes e aos 
moradores, assim como sobrecarrega 
as empresas operadoras do serviço.

Devido ao cabeamento subterrâ-
neo, os trechos mais visados pelos cri-
minosos são as alamedas de grandes 
avenidas, como as da Afonso Pena e 
Campos Sales, na Zona Leste e, ainda, 
Maranguape, Guadalupe e Marinho 
Chagas, avenidas da Zona Norte. Na 
alameda da Av. Afonso Pena, por exem-
plo, foram registradas três ocorrências 
este ano, somando 9.272 metros de ca-

bos furtados. Já na alameda da Maran-
guape, o furto totalizou 6.860 metros.

Segundo a Semsur, o material e 
equipamentos mais visados pelos la-
drões são os cabos de cobre e alumínio, 
luminárias e refletores. Aliás, uma das 
preocupações da secretaria é com as 
novas luminárias de LED que estão 
sendo instaladas nas vias públicas, pois 
estas possuem maior valor de mercado 
do que as comuns. No comércio ilegal, 
os equipamentos roubados pelos cri-
minosos são reciclados e reutilizados 
em diferentes setores. 

MEDIDAS
Andrea Paula, chefe de Operações 

de Iluminação da Semsur, afirmou que 
a secretaria está adotando medidas 
preventivas que visam coibir a ação 
dos bandidos, dificultando furtos e 
consequentes danos à rede de ilumi-
nação pública. “Uma das providências 
foi a mudança de toda a rede de fiação, 

substituindo os fios de cobre por alu-
mínio – que não têm valor de mercado. 
Outra providência foi a concretagem 
da tubulação subterrânea. Também co-
laboramos com os órgãos de segurança 
pública, fornecendo informações que 
possam auxiliar investigações e regis-
trando os casos em delegacias locais”. 

DENÚNCIAS 
Os moradores podem colaborar 

com a solução do problema. “É neces-
sário uma postura de vigilância. Quan-
do se deparar com uma ação suspeita, 
é preciso denunciar à Guarda Munici-
pal ou à Polícia Militar. A denúncia será 
anônima”, afirmou Andrea. Além disso, 
a Semsur também disponibiliza o Dis-
que Iluminação, para que a população 
da cidade possa comunicar situações 
de apagões relacionadas ao roubo de 
cabeamento. O número do serviço é 
0800 281 8980 e o atendimento ocorre 
de segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h.

Uma das áreas mais visadas pelos criminosos é a alameda da Avenida Campos Sales

Roubos de fios prejudicam  serviço 
de iluminação pública de Natal   

NEY DOUGLAS /AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Rio Grande do Norte registrou 
queda de 25,1% no número de 
multas de trânsito aplicadas no 

primeiro semestre de 2020, segundo 
dados do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), ao se comparar com 
o mesmo período de 2019. Ao todo, nos 
primeiros seis meses deste ano, foram 
registradas 13.299 multas, contra as 
16.641 do ano anterior.

Segundo o Detran, a redução do 
número de multas está relacionada 
com a pandemia do novo coronavírus. 
Os decretos estaduais delimitando re-
gras de isolamento social para a popu-
lação, bem como as diversas restrições 
às atividades econômicas, reduziram o 
tráfego diário e o número de infrações.

De acordo com o Detran, todas as 
multas foram registradas por agentes 

de trânsito – Comando de Polícia Ro-
doviária Estadual (CPRE). Não houve 
notificações por meio de equipamento 
eletrônico de fiscalização para o perío-

do analisado.
Com o uso dos equipamentos ele-

trônico o número de multas poderia 
ser ainda maior. Um dos trechos mais 
perigosos entre as rodovias estaduais, 
a Avenida Governador Dinarte Mariz, 
mais conhecida como Via Costeira, 
localizada na Zona Sul de Natal, está 
há 10 anos sem equipamentos de fisca-
lização eletrônica.

Ainda segundo o Detran, não há 
previsão para que seja feita a licitação 
de radares eletrônicos para fiscalizar 
a Via Costeira. “As forças estão dire-
cionadas para o retorno gradual das 
atividades presenciais do Detran em 
todo Estado. Porém essa pauta é uma 
prioridade logo que essa situação de 
pandemia aliviar e o Detran voltar a 
normalidade”, informou o Detran.

Via Costeira está há 10 anos sem radares

RN registra queda de 25,1% nas 
multas trânsito no primeiro semestre

FISCALIZAÇÃO
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CORES 
DO NOSSO 

SAMBA
MÚSICA | Voz marcante da música potiguar, Valéria Oliveira 

vai comandar uma roda de samba virtual no próximo dia 28. 
Repertório vai contar com clássicos do gênero, além de canções autorais 

NATHALLYA MACEDO

A   cantora Alcione entoa, desde 
1975, o seguinte pedido: “não 
deixe o samba morrer, não deixe 

o samba acabar”. E é para manter viva a 
tradição, mesmo em tempos de distan-
ciamento social, que o grupo mais colo-
rido de Natal vai promover uma roda de 
samba virtual no próximo dia 28. 

A artista potiguar Valéria Oliveira 
vai comandar a primeira edição exclu-
sivamente online da roda “Cores do 
Nosso Samba” que será transmitida 
pelo canal da cantora no YouTube. A 
cantora está feliz pela oportunidade de 
reencontrar, mesmo que virtualmente, 
o público que se fez presente nas edi-
ções passadas da roda, ao longo dos 6 
anos de existência.

Valéria Oliveira nasceu na capital 
potiguar e viveu a infância no bairro 
das Rocas, reduto do samba raiz e re-
gião portuária da cidade. Ela cresceu 
ouvindo cantores populares como 
Luiz Gonzaga e Clara Nunes. Durante 
a adolescência, passou a ouvir ícones 
da MPB como Elis Regina, João Bosco, 
Edu Lobo, Chico Buarque, Gilberto Gil, 
Caetano, Maria Bethânia, Gal Costa e 
bossa-novistas como o poeta Vinícius 
de Moraes, Toquinho, João Gilberto e 
Nara Leão.

Rosto já conhecido pela cidade e 
pelo Brasil todo, a cantora está anima-
da com a possibilidade de contemplar 
novos públicos por meio da live. A ban-
da que participará da transmissão terá 
a participação de Raphael Almeida na 
direção musical e cavaco, Jubileu Filho 
no violão de 7 cordas e bandolim, Jane 
Eyre na � auta e Kelliney Silva e Ninho 
Brasil nas percussões. 

No repertório, entre sambas e pa-
godes tradicionais e também da nova 
geração, a artista pontua também 
composições autorais. A cantora Si-
mona Talma - que compôs com Valéria 
“Injúrias” e “Lá vem ela” (esta última 
junto com Luiz Gadelha) e é a composi-
tora de “Volta” (parceria com Khrystal), 
gravada por Valéria no CD “Leve só as 
pedras” - será uma das participações 
especiais da live. 

Simona também escolheu sambas 

de outros autores para apresentar em 
sua estreia na roda. Outra presença 
con� rmada é Danilo Matos, vocalista 
da Família Além do Normal, que traz 
para a roda sambas fruto das suas re-
ferências e dividirá um deles com a an-
� triã. Valéria e Danilo se encontraram 
pela primeira vez no programa Ginga, 
transmitido pela TVU em dezembro de 
2019, e agora terão a oportunidade de 
repetir a parceria. 

DOAÇÕES
A roda “Cores do Nosso Samba” 

terá contrapartida social para a Central 
Única das Favelas do RN, que tem atu-
ado em diversas ações para minimizar 
os efeitos causados pelas pandemia da 
Covid-19 nas comunidades do Estado; 
e para a Casa Durval Paiva de Apoio 
À Criança Com Câncer, que atua há 
mais de duas décadas combatendo o 
câncer infantojuvenil e contribuindo 
para o resgate da cidadania, dignidade 
e qualidade de vida de seus pacientes e 
acompanhantes. 

Durante toda a exibição, serão dis-
ponibilizadas as contas bancárias das 
duas instituições para que o público 
apoie e realize doações. A edição virtual 
da roda Cores do Nosso Samba tem re-
alização da Arte e Inovação, com apoio 
do Sebrae RN, através do edital de eco-
nomia criativa.

QRCODE DA LIVE
Aproxime a câmera 

do seu celular do 
código acima e 
inscreva-se no 

canal de Valéria 
para acompanhar a 

live no dia 28

ORIGENS
Valéria Oliveira nasceu na 
capital potiguar e viveu a 
infância no bairro das Rocas, 
reduto do samba raiz e 
região portuária da cidade
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VISITA EM DESTAQUE 
A primeira visita do presidente 

Jair Bolsonaro ao Rio Grande do 
Norte, que ocorrerá no próximo 
dia 21, pautou a sessão remota da 
Assembleia Legislativa nesta quarta-
feira (19). E se tivesse presenciado as 
discussões, o presidente da República 
� caria satisfeito com tantos elogios. 

 ELOGIO I 
“Indiscutivelmente, é o presidente 

que mais transferiu recursos para 
os mais carentes do RN”, a� rmou 
o tucano José Dias, que abordou a 
programação de Bolsonaro no Estado 
e destacou o “alto investimento” feito 
pelo Governo Federal em território 
potiguar nos últimos meses.  

ELOGIO II
Quem também comentou em 

tom positivo a vinda de Bolsonaro 
foi o deputado Vivaldo Costa (PSD), 
que é � liado ao partido de um dos 
ministros preferidos do presidente, o 
potiguar Fábio Faria. Ele falou sobre 
a sua expectativa com a conclusão 
das obras da barragem de Oiticica, 
no Seridó potiguar, ressaltando que 
o governo federal está dando as 
condições necessárias para que o 
projeto seja concluído pelo governo 
do RN.  

SURPRESA 
Aliás, a vinda de Bolsonaro ao 

Rio Grande do Norte foi citada com 
surpresa e como exemplo de sinal 
de mudança no comportamento 
político do presidente da República. 
“Ele vai a um estado comandado por 
uma mulher do PT, Fátima Bezerra!”, 
ressaltou a apresentadora Daniela 
Lima, da CNN Brasil.

PERGUNTA 
Alguns criticam o fato de a Via 

Costeira estar há sete anos sem radar 
para aplicar multas por velocidade 
acima de 70 Km/h. Por curiosidade, 
alguém já se preocupou em pesquisar 
se houve aumento de acidentes de 
veículos na via durante esse período 
sem radar?  

COMPARAÇÃO 
Quantos acidentes e quantos 

óbitos ocorreram nestes últimos 
sete anos (sem radar) e quantos 
aconteceram nos sete anos 
anteriores, quando os radares 
estavam funcionando? Seria bom 
mostrar à sociedade. 

SÓ ISSO? 
Fato noticiado nacionalmente, 

a ação da Polícia Federal que 
desarticulou uma quadrilha 
envolvida no trá� co internacional 
de drogas, usando o Porto de Natal 
para escoar cocaína, teve ampla 
repercussão na imprensa.

Informações sobre envolvido 
do RN, que exibia abertamente 
riqueza ostensiva, com direito a 
haras? “Empresário do ramo de 
combustíveis”.  

FALTA DE CURIOSIDADE 
Uma pergunta: ninguém 

teve a curiosidade de saber com 
quem os criminosos acertavam 
para inserir a droga dentro das 
caixas de frutas remetidas ao 
porto para embarque pelas 
fazendas produtoras? 

APOIO 
Uma frente parlamentar 

de apoio às micro e pequenas 
empresas do estado do Rio 
Grande do Norte será criada 
na Assembleia Legislativa a 
pedido do presidente da Casa, 
deputado Ezequiel Ferreira. 
O objetivo? Dar apoio aos 
segmentos que são as maiores 
fontes geradoras de emprego e 
renda e de inclusão. 

NECESSÁRIO 
A frente, que será composta 

pelos deputados Kleber 
Rodrigues (PL), Gustavo 
Carvalho (PSDB), Galeno 
Torquato (PSD), Francisco do 
PT e Hermano Morais (PSB), 
“terá caráter suprapartidário 
e o ideal de acompanhar os 
processos legislativos e outras 
atividades que apresentem 
relação, direta ou indireta, com 
a questão das microempresas, 
empresas de pequeno porte, 
e aos microempreendedores 
individuais”. 

SURPREENDENTE 
O Senado derrubou nesta 

quarta veto de Bolsonaro e 
passa a permitir aumento a 
servidores que combatem 
pandemia. “A derrota foi 
surpreendente para o governo, 
que agora depende da decisão 
a ser tomada na quinta-feira 
pela Câmara dos Deputados”, 
revelou o El País Brasil.  

CONTRA DOSSIÊ 
“Estado não pode ser 

infrator”. Foi o que a� rmou a 
ministra do STF Carmén Lúcia 
ao votar por proibir o governo 
de monitorar servidores 
“antifascistas”. Ela é relatora 
de ação da Rede contra a 
elaboração de um dossiê contra 
579 servidores identi� cados 
como “antifascistas”. O 
julgamento continua nesta 
quinta-feira à tarde .

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Má fama: O Banco Central 

dos EUA abordou a desvalorização 
do real e a turbulência política 
no Brasil em reunião. A ata do 
Fed também cita queda na Selic e 
casos crescentes de coronavírus 
no país. 

>>Deu na Folha que a noiva de 

do PT. 
>>Autoridades de Wuhan 

esconderam surto de coronavírus 
de Pequim. É o que diz relatório 
da CIA. Segundo contaram fontes 
ao jornal NYT, governos locais 
reteram informações do poder 
central por medo de represálias. 

Lula tem falado sobre casamento 
com o ex-presidente. Mais do 
que falado, ela tem planejado. A 
informação do jornal é de que até 
o modelo do vestido já está sendo 
visto por Janja. O buquê terá a cor 

Deputado estadual 
Gustavo Carvalho apoiando 
a campanha contra violência 
doméstica lançada pela Assembleia 
Legislativa

Raíssa Diniz, diretora comercial de 
OBorrachão, comemora o aumento na 
procura por produtos para isolamento 
acústico durante a pandemia nas lojas
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Lua e Mercúrio anunciam um dia muito produtivo 
e promissor para você no trabalho. Eles fecham na 
parceria na sua Casa 6 e prometem te dar ainda mais 
disposição e disciplina para cumprir as tarefas e dar 
conta do recado. 

Cautela e discrição serão as palavras de ouro para o seu 
signo hoje. Evite confi ar demais nas pessoas, pois pode 
fazer papel de trouxa e se decepcionar com uma traição, 
trapaça ou mentira. No trabalho, procure agir a sós, sem 
depender do apoio dos colegas e não conte seus planos.

Touro, quintou com Q, de quase sexta! E para hoje o céu 
anuncia um dia leve e descontraído para você. Mercúrio 
começa um rolê no seu paraíso astral, aumentando a sua 
criatividade e também a sua capacidade de oratória. Isso 
signifi ca que você saberá direitinho o que dizer.

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma 
ótima opção para você agilizar as tarefas e cumprir 
mais rápido as metas e obrigações do dia. Mas atenta: 
nada de se juntar com quem sabe e entende menos do 
que você, né, minha fi lha? 

Gêmeos, Mercúrio reina na sua Casa 4 e vai dar aquele 
up no seu cuidado e determinação. O astro também 
melhora a sua memória e a sua capacidade de guardar 
informações, o que pode ser ótimo para os estudos e o 
trabalho. O dia será especialmente positivo.

Sagita, hoje não apenas um, mas dois astros estão de 
rolê no cume do seu Horóscopo: a Lua e Mercúrio, 
que trocam likes e anunciam um dia de conquistas e 
realizações. Mas não espere o sucesso cair do céu. Você 
terá que trabalhar duro e usar todos os seus talentos.

Câncer, hoje você não merece palmas, merece o 
Tocantins inteiro, minha fi lha! Você vai impressionar 
muita gente hoje com ideias rápidas e inteligentes. Isso 
porque a Lua e Mercúrio fecham parceria na sua Casa 3 e 
deixam sua mente mais acelerada.

Caprica, os astros mandam avisar que os estudos 
continuam favorecidos e você dever aprender tudo que 
puder. O conhecimento é o caminho mais curto para o 
progresso, então, não perca a chance de fazer cursos ou 
treinamentos que possam abrir novas portas.

O céu se mostra ainda mais promissor para o seu bolso. 
Mercúrio se une à Lua na Casa 2 e aumenta bastante 
o seu interesse pelo dinheiro. E como ambos estão em 
Virgem, você vai se preocupar mais em organizar os 
gastos e fazer seu pé-de-meia pensando no futuro.

Aquário, quintou com Q, de quase sexta. E para hoje a 
Lua em sextil com Vênus anuncia mudanças no trabalho 
e tudo indica que serão bem positivas. Se você procura 
um novo emprego, esta pode ser a sua chance de achar 
uma colocação no mercado. 

Lua e Mercúrio estão mancomunados no seu signo 
e podem fazer você sentir um pouco de inquietação, 
agitação e ansiedade. Por isso, vai querer mais agilidade 
e objetividade em tudo que fi zer. No trabalho, usará 
toda sua inteligência e criatividade.

Peixes, meu cristalzinho, trabalhar em equipe continua 
sendo uma boa opção para você. Por isso, troque ideias 
com os colegas e siga o ditado que diz que várias cabeças 
pensam melhor do que uma. A fada sensata Vênus dá um 
rolê na sua Casa 5 e garante sorte e boa sintonia.

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)

Fora da Globo, Aguinaldo Silva fala
de “Fina Estampa” e Marco Pigossi

“Fina Estampa”, em exibição 
na Globo, faixa das 21h, sai do ar 
no � nal de setembro, começo de 
outubro. 

Depende da edição. Aguinaldo 
Silva, autor, conta que não 
esperava tanto sucesso com a 
reprise:

“Claro que não esperava. Só 
Deus e o gosto dos telespectadores 
sabem o que vai acontecer com 
uma novela. Mas o fato de ‘Fina 
Estampa’ ter caído de novo no 

gosto popular - deu 34,2 de média 
na semana passada - e ao mesmo 
tempo ser tão odiada por uma 
minoria de “haters”, indica que ela 
continua sendo aplicada na veia 
dos que a veem e gostam tanto 
dela”.

Ficou feliz com os elogios de 
Christiane Torloni ao seu trabalho, 
e sobre as críticas de Marco 
Pigossi, entende que “aquilo foi 
casual, apenas isso”. 

“Falou sem pensar - eu acho. 

Repito: ele podia dizer tudo sobre 
a novela, menos que ela deveria 
ser proibida de ser reprisada. 
Isso passou a impressão que ele 
é favorável à censura, o que num 
artista é imperdoável. Mas sei que 
ele é contra a censura, então... Não 
o censuro”.

E completa: “Ah, sim: e 
continuo gostando do trabalho 
dele. Da geração a que pertence, 
o Pigossi sempre foi um dos meus 
atores preferidos”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Estreia nesta quinta-feira a 
websérie “Secreto LX”, uma 

produção Brasil/Portugal, com 
Thiago Rodrigues no elenco...
A produção aborda temas 

como Aids, identidade de gênero, 
diferença entre ser transexual e 
ser Drag queen, entre outros...
Thiago também está no 

elenco de “Amor Sem Igual”, 
da Record.Maurício de Sousa, 
no auge dos 84, em entrevista 

ao Emerson Tchalian, disse que 
pegou gosto pelo cinema...Já 
tem dois projetos prontos e vem 
aí um terceiro, “que será uma 

grande surpresa”.Catia Fonseca 
receberá no próximo sábado, 

em seu programa “Do Bom e do 
Melhor”, na Rádio Bandeirantes, 

Tony Ramos...Tony, que 
voltará às novelas em “Um 

Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo.
Chegou ao NOW, streaming, 
o drama “Travessia”, que reúne 

no elenco Camilla Camargo, 
Chico Diaz, Caio Castro e Cyria 

Coentro.

PASSO SEGUINTE
Sobre os planos para o futuro, 

Aguinaldo Silva revela que neste 
momento está “escrevendo uma novela 
de 50 capítulos”, porém ainda não 
poder dar mais detalhes.Deve ter o 
streaming como destino.

VOLTAIRE
Sobre censura e liberdade de 

expressão, é curioso veri� car como 
a patrulha instalada, hoje opera nos 
diferentes meios de comunicação.O 
“Roda Viva”, com Marcelo Adnet, por 
ele e pelo programa, digno do melhor 
reconhecimento e elogios, está fazendo 
o Marcelo Tas, até agora, se explicar 
por uma colocação que fez lá. Que 
mundo chato!

DOIS LADOS
 Regina Volpato, convocada pela 

alta direção da TV Gazeta, recebeu 
elogios pela condução do “Mulheres”, 
programa todo vendido, com várias 
ações comerciais.A notícia ruim é 
que, por causa dessa fase tão boa, ela 
não poderá tirar as férias combinadas 

agora.

 PRIMEIRO ATO
Terça-feira, na reprise de “Tapas 

& Beijos”, teve uma cena em que 
Chalita, personagem do saudoso Flávio 
Migliaccio, sobe em uma escada para 
observar Fátima (Fernanda Torres). 
Ela, nua, em seu apartamento.

SEGUNDO ATO
Nesta mesma semana, em São 

Paulo, uma mulher, da região de 
Perdizes, virou notícia em vários 
telejornais e sites.Ela denunciou os 
vizinhos que a fotografaram nua e 
ainda pendurou uma faixa, na janela, 
com trechos do Código Penal. Ah, 
esqueci: o Chalita caiu e quebrou a 
perna!  

FÉRIAS DO BACCI
Luiz Bacci vai entrar em férias 

na Record e será substituído na 
apresentação do “Cidade Alerta” pelo 
Bruno Peruka, a partir de segunda-
feira. Por conta disso, Celso Zucatelli 
� cará sozinho no “Balanço Geral”.

VEM AÍ Informação dada por 
Boninho nas redes sociais foi 
confi rmada ontem pela Globo. 
Em 2021, estreia um “The Voice” 
exclusivo para candidatos acima 
de 60 anos.
Ainda não há nenhuma 
manifestação sobre apresentador 
(a) e técnicos. Cissa Guimarães, 
63 anos, porém, tá na pista. 
Numa dessas...   

DIVULGAÇÃO GLOBO
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A atleta Cecília Mayara, de 13 
anos, foi convocada pela Confe-
deração Brasileira de Desportos 

Aquáticos. A adolescente é a primeira 
atleta do Rio Grande do Norte na se-
leção. Com a convocação, a atleta do 
Aeroclube passa a ser avaliada e acom-
panhada pelo Conselho Técnico Nacio-
nal de Maratonas Aquáticas de Base 
(CTNMAB). Ele também pode chegar 
a participar de uma possível ação da 
Confederação e do Comitê Olímpico 
do Brasil.

“Eu faço natação desde os 4 anos, 
mas só comecei na maratona ano 
passado, a convite do meu técnico, e 
me apaixonei pela modalidade”, diz 
Cecília.

O técnico João Carlos, que acompa-
nha Cecília desde os 10 anos, conta que 
foi pego de surpresa. “A confederação 
avaliou os resultados do ano passado, 
quando ela só participou de duas pro-
vas de maratona no mar: uma nacio-
nal, na qual ficou na oitava colocação, 
e uma regional onde foi a quarta colo-
cada”, conta João.

Com a flexibilização do isolamen-
to social nessa pandemia de Coro-
navírus, Cecília voltou com tudo aos 

Potiguar é convocada 
para seleção brasileira 
de Maratona Aquática
TALENTO |  Atleta do Aeroclube passa a ser avaliada e acompanhada de perto pelo conselho técnico de 
maratonas aquáticas e pode participar de outras ações da Conferação Brasileira de Desportes Aquáticos

Cecília Mayara é a primeira atleta do Rio Grande do Norte na seleção de maratona aquática

REPRODUÇÃO

treinos: 2 horas por dia, de segunda a 
sábado.

“Minha expectativa é sempre dar o 
meu melhor a cada treino, me esforçar 
e representar o RN e o Aeroclube em 
várias competições”, finaliza a atleta.

Segundo a Confederação Brasileira 
de Desportos Aquáticos, foram con-
vocados atletas nascidos entre 2001 e 
2007 de Maratonas Aquáticas e de Na-

tação que se encaixavam nos critérios 
estabelecidos pela CBDA e pelo Con-
selho Técnico de Maratonas Aquáticas 
de Base. Além disso, também foram 
destinadas vagas para representantes 
mulheres e homens de Estados indi-
cados pelas Federações com objetivo 
de estimular a prática das Maratonas 
Aquáticas em todo o Brasil. Treinado-
res também foram convocados.

A bateria de mais de 2,7 mil testes 
para o novo coronavírus em jo-
gadores dos 60 clubes das Séries 

A, B e C do Campeonato Brasileiro nos 
últimos dias revelou um dado a ser co-
memorado pelos médicos. De todos os 
exames colhidos a partir de amostras 
de sangue, cerca de 16% dos atletas já 
apresentaram soroprevalência, isto 
é, adquiriram anticorpos e estão por 
enquanto imunes. O mapeamento 
mostrou ainda que nenhum dos mais 
de cem contagiados teve contato com 
a covid-19 durante os jogos.

Quem tem acompanhado esses 
dados é o presidente da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia (SBI), Clóvis Arns 
da Cunha, escolhido pela Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) como 
consultor para monitorar os dados da 
pandemia nos torneios nacionais. Na 
avaliação dele, o número de 15,8% de 
jogadores contagiados e recuperados é 
positivo pois demonstra uma seguran-

ça maior para a disputa da competição 
e serve também como um dado inte-
ressante para o aprofundamento dos 
estudos médicos.

“O atleta tem contato com o vírus, 
mas o sistema imunológico dele tem 
competência suficiente para ele ter 
uma imunidade. A medicina só não 
sabe por quanto tempo essa proteção 
vale. Vamos ter de acompanhar esses 
jogadores para conseguir responder”, 
disse Cunha ao Estadão. Por mais que 

os demais atletas ainda possam se 
contaminar (84,2% do total), o médico 
avalia que com o tempo a quantidade 
de jogadores com soroprevalência vai 
aumentar e permitir até mesmo a di-
minuição da quantidade de testes.

Apesar de algumas partidas terem 
sido adiadas pela elevada quantidade 
de casos nos elencos, os médicos têm a 
certeza de que não houve transmissão 
do vírus durante as partidas. O mais 
provável é os jogadores terem sido 
contaminados em outros ambientes, 
como hotéis, viagens ou restaurantes. 

Para embasar essa análise, os mé-
dicos recorreram até mesmo ao apa-
relho do GPS utilizado por todos os 
jogadores embaixo da camisa. O equi-
pamento indica informações comple-
tas de distância e localização. Assim, 
foi possível até mesmo conferir se um 
atleta com suspeita de contaminação 
teve contato prolongado durante a 
partida com um outro adversário. 

Cerca de 16% dos jogadores da 
Séria A já apresentam anticorpos

COVID-19

Gabriel Barbosa passa por testes no Flamengo


