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CEDIDA

A PARTIR DESTA SEXTA,
ÔNIBUS DA GRANDE 
NATAL SÓ VÃO LEVAR 
PASSAGEIROS SENTADOS

CÂMARA REVÊ DECISÃO 
DO SENADO E MANTÉM 
CONGELAMENTO EM 
SALÁRIOS DE SERVIDORES

MOTORISTA DE APP: 
PROFISSÃO DE RISCO

ROGÉRIO NEGA QUE VÁ 
CONCORRER AO GOVERNO

RN É O ESTADO DO 
NORDESTE COM O MAIOR 
NÚMERO PROPORCIONAL 
DE DOENTES CRÔNICOS

TRANSPORTE. 5 | Empresas de ônibus 
que operam linhas intermunicipais na 
Grande Natal decidiram que não vão 
mais transportar passageiros em pé a 
partir desta sexta-feira 21, data a partir 
da qual elas são obrigadas a rodar
 com 100% da frota e horários regulares

INSEGURANÇA. 8 | Levantamento do 
Agora RN mostra que, entre 2016 e 
2020, nove motoristas de aplicativos 
foram assassinados no RN

RESPOSTA. 4 | Para ministro, reportagens 
que citam eventual pretensão dele 
de ser candidato em 2022 buscam 
“desqualificar” o trabalho do governo

VETO MANTIDO. 5 | Medida tinha sido 
derrubada pelo Senado no dia anterior. 
Para reverter a situação, foi costurado 
um acordo envolvendo a prorrogação 
do auxílio emergencial e a liberação de 
recursos do Orçamento ainda este ano. 
Oposição critica manobra

SAÚDE. 7 | Levantamento feito pelo 
IBGE avaliou que 23% dos potiguares 
sofre com alguma comorbidade, 
que são as doenças que podem 
agravar o quadro clínico de pacientes 
internados em razão do novo 
coronavírus

ECONOMIA. 10 | Estudo da 
Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Norte aponta 
que 53% dos empresários 
que buscaram crédito durante 
a pandemia ouviram “não” 

das instituições financeiras. 
Com faturamento em queda, 
empresas fazem demissões 
ou incluem funcionários em 
programas do governo que 
autorizaram corte de salário ou 

suspensão de contrato.
“No momento em que eu mais 
precisei de ajuda eu não tive, 
a verdade é essa”, desabafa 
empresária ouvida pela 
reportagem do Agora RN.

AGENDA. 3 | Acompanhado 
dos ministros do 
Desenvolvimento Regional, 
das Comunicações e da 
Agricultura, presidente 
percorrerá Ipanguaçu e 
Mossoró para entregar 
casas populares, obras 
contra a seca e
internet Wi-Fi na praça

BANCOS NEGAM 
CRÉDITO E GERAM 
DEMISSÕES NO RN

ARTE QUE 
TRANSFORMA 
A CIDADE  

BOLSONARO 
VISITA O RN 
HOJE

CULTURA. 13 | Artista Tocha 
Lopes promove a renovação das 
paisagens urbanas de Parnamirim 
através da pintura e do grafite
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TIAGO REBOLO

Quase um mês depois de votar o 
texto-base da proposta, a Câ-
mara de Natal retomou nesta 

quinta-feira 20 a votação da Reforma 
da Previdência Municipal. Em sessão 
virtual, os vereadores aprovaram, em 
segundo turno, três mudanças no pro-
jeto enviado pelo prefeito Álvaro Dias.

Com as modificações, a Casa de-
cidiu que 5% da arrecadação do Mu-
nicípio com débitos inscritos na Dívi-
da Ativa serão destinados ao regime 
previdenciário, para abater o déficit 
existente. Essa medida valerá pelos 
próximos vinte anos. Além disso, os 
parlamentares definiram que, inde-
pendentemente da data da sanção 
da lei, as novas regras só entrarão em 
vigor no dia 20 de setembro. Por fim, 
foi aprovada uma emenda que altera-
va um erro de redação na proposta.

A discussão do item mais impor-
tante, contudo, ficou para a semana 
que vem. Somente na próxima ter-
ça-feira 25, os vereadores vão esta-
belecer quais serão as novas taxas de 
contribuição dos servidores para a 
previdência.

Hoje, o contracheque do funcio-
nalismo tem um desconto de 11% 
sobre a remuneração bruta para o 

regime previdenciário. Pela proposta 
encaminhada pela prefeitura, essa 
taxa subiria para 14%, independente-
mente da faixa salarial.

Além de aumentar a contribuição 
previdência, a reforma estabelece 
que os aposentados e pensionistas 
permanecem isentos da contribui-
ção 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 au-
mento na alíquota, de 11% para 14%, 

e apenas na parcela que exceder esse 
teto.

Vereadores da oposição querem 
que a Câmara aprove o projeto in-
cluindo um sistema de alíquotas pro-
gressivas. Por esse formato, servido-
res que recebem os maiores salários 
(ou benefícios, no caso dos inativos) 
contribuem mais para o regime.

Na última terça-feira 18, o Sindica-
to dos Servidores Públicos Municipais 
de Natal (Sinsenat) entregou aos vere-
adores um estudo que propõe taxas 

variando entre 10% e 16%. O levanta-
mento, feito pela atuária Cristiane Sil-
va Corrêa, indica que a adoção dessas 
alíquotas não iria interferir na estima-
tiva de arrecadação com a reforma, 
em comparação com os 14% lineares 
propostos pela prefeitura.

O presidente do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Municipais 
(NatalPrev), Thiago Marreiros, disse 
nesta quinta-feira que a adoção de 
alíquotas progressivas é inviável. Ele 
disse que, para isso acontecer, o Mu-
nicípio teria de adotar outras medi-
das para reduzir o rombo nas contas 
públicas, como ampliar a taxação 
sobre os aposentados e pensionistas 
e a idade mínima para se aposentar.

“A legislação prevê a possibili-
dade de alíquotas progressivas, mas 
isso só poderia acontecer caso o 
Município adotasse inúmeras outras 
medidas, como mudança de regras 
de aposentadoria e pensão, o que 
diminuiria direitos dos servidores, 
aumentar tempo de contribuição e 
idade mínima. Por questão de sen-
sibilidade, isso não foi em nenhum 
momento aventado, ventilado. O pre-
feito sempre exigiu da equipe técnica 
o mínimo obrigatório, o que fosse 
menos gravoso”, afirmou, em entre-
vista à 98 FM.
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nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
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jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a reflexão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Câmara deve concluir votação 
da reforma só na terça-feira 25
LEGISLATIVO |  Somente na próxima semana, os vereadores vão estabelecer quais serão as novas taxas de contribuição dos servidores para a 
previdência. Sindicato propôs alíquotas progressivas, variando de 10% a 16%. Presidente do NatalPrev disse que adoção desse regime é inviável

Sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Natal (NatalPrev)

O pré-candidato a prefeito de 
Natal pelo PRTB, Coronel Hélio 
Oliveira, anunciou nesta quinta-
-feira 20 que não usará recursos do 
fundo eleitoral em sua campanha 
nas eleições deste ano.

Em momento delicado co-
mo o que o País enfrenta com a 
pandemia do novo coronavírus, o 
ideal, segundo Coronel Hélio, era 
que esta decisão tivesse sido unâ-
nime em todo o País e que esses 
recursos fossem destinados para 
a saúde.

“É preciso ter zelo com o 
dinheiro público e, por isso, nós 
estamos abrindo mão do fundo 
eleitoral por reconhecermos a 
responsabilidade que temos com 
o povo e com campanhas que não 
se comprometam com nenhum 
tipo de acordo ou ‘conchavo’ lá na 
frente. É assim que nós pensamos 
e é assim que será nossa gestão”, 
afirma o pré-candidato a prefeito 
de Natal.

Mais da metade da popu-
lação brasileira já vive em lares 
beneficiados por algum tipo de 
auxílio financeiro relacionado à 
pandemia. No mês de julho, entre 
os 211,041 milhões de habitantes 
do País, 107 milhões moravam em 
domicílios em que ao menos uma 
pessoa da família recebia uma 
ajuda emergencial do governo.

Os dados são da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
Covid (Pnad Covid-19) mensal, 
divulgados pelo IBGE ontem.

ELEIÇÕES 2020

AUXÍLIO EMERGENCIAL

CORONEL HÉLIO 
ABRE MÃO DE FUNDO 
ELEITORAL EM 
CAMPANHA

MAIS DA METADE 
DA POPULAÇÃO 
BRASILEIRA VIVE EM 
LARES BENEFICIADOS

RICARDO STUCKERT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva admitiu nesta quin-
ta-feira 20 que o PT pode não 

lançar candidato à Presidência em 
2022 desde que outro partido de opo-
sição apresente um nome com melhor 
desempenho nas pesquisas de opinião.

A declaração de Lula foi recebida 
positivamente, mas com cautela por 
líderes de outras siglas da esquerda. 
Já no próprio PT a possibilidade de o 
partido não ter candidato a presidente 
pela primeira vez desde a redemocra-
tização é vista como improvável. Lula 
admitiu que o PT pode abrir mão da 
cabeça de chapa em 2022 em entrevis-

ta ao canal do YouTube TV Democra-
cia, do jornalista Fabio Pannunzio.

“Acho plenamente possível ter 
uma eleição em que o PT não tenha 
candidato a presidente. O PT pode ter 
candidato a vice, a outra coisa. Isso é 
plenamente possível. Acontece que 
tem que ter um candidato com a ha-
bilidade de tratar os partidos com o 
respeito que os partidos merecem. Não 
adianta as pessoas querem brigar com 
o PT porque o PT aceita briga, mas é o 
maior partido de esquerda da América 
Latina”, afirmou Lula.

O ex-presidente disse “lamentar 
profundamente” que o PT não fa-

ça parte de um grande processo de 
aliança contra o bolsonarismo, mas 
lembrou que o partido chegou em pri-
meiro ou segundo lugar em todas as 
eleições desde 1989 e que, para abrir 
mão da cabeça de chapa, depende de 
um “grande acordo”.

“As pessoas não podem querer que 
o PT abra mão dessa grandeza que o 
povo brasileiro lhe deu a troco de na-
da. Ou apresenta um candidato maior 
do que o PT ou não tem chance. Para 
poder ir para o segundo turno tem que 
passar pelo primeiro. Se não passar pe-
lo primeiro, acabou”, afirmou o ex-pre-
sidente da República. Ex-presidente Lula (2003-2010)

Lula diz que é “plenamente possível” 
PT não ter candidato à Presidência

ELEIÇÕES



A governadora Fátima Bezer-
ra não foi convidada para a 
agenda que o presidente Jair 

Bolsonaro vai cumprir no Rio Grande 
do Norte nesta sexta-feira 21.

Segundo o Gabinete Civil do Go-
verno do Estado, nenhum convite 
oficial da Presidência da República 
foi protocolado até esta quinta-feira 
20. No entanto, comunicados sobre 
a visita presidencial já foram entre-
gue para as secretarias estaduais de 
Recursos Hídricos, de Agricultura e 
Pesca e de Segurança Pública.

“A governadora já orientou aos 
secretários das respectivas pastas que 
devem comparecer aos eventos e, em 
nome do Governo do Estado, saudar 
a visita do presidente da República”, 

disse o secretário Raimundo Alves, 
titular do Gabinete Civil.

Ainda segundo ele, a governadora 
Fátima Bezerra sempre estará à dis-
posição “para que as relações institu-
cionais e republicanas sigam o curso 
da normalidade pelo bem do povo 
potiguar, acima de quaisquer dispu-
tas políticas nacionais ou paroquiais”.

Prestes a receber o presidente Jair 
Bolsonaro0, o Aeroporto Gover-
nador Dix-Sept Rosado, em Mos-

soró, no Oeste potiguar, teve um incên-
dio registrado na tarde de quarta-feira 
19. A informação foi confirmada nesta 
quinta 20 pelo Corpo de Bombeiros 
Militar do Rio Grande do Norte (CBM) 
e pela administração do local.

De acordo com o gestor do aero-
porto, Paulomark Dias Pereira, o fogo 
foi identificado através de câmeras de 
segurança. Logo, os Bombeiros foram 
acionados e evitaram que as chamas 
se alastrassem. Por conta de recentes 
atos de vandalismo no local, a adminis-
tração não descarta que o incêndio foi 
decorrente de uma ação criminosa.

“Sofremos atos de vandalismo en-
tre o final do mês de julho e o início de 
agosto. O incêndio é suspeito, pois ele 
só queimou a partir da pista. A cerca, 
que tem mata próxima, não estava 
queimada”, contou ao Agora RN.

O Aeroporto de Mossoró teve 36 
lâmpadas da pista quebradas entre os 

dias 26 de julho e 6 de agosto. A polícia 
foi contatada e reforçou a segurança 
no local, mas, apesar das rondas, não 
conseguiu prender nenhum suspeito.

O gestor afirmou que a equipe de 
Bolsonaro teve receios, mas todo o 
calendário programado segue sem al-
terações.

“Os pilotos e a equipe já estavam 
com receio, por conta do vandalismo 
anterior. Depois desse incêndio, fica-
ram com um pé atrás, mas a agenda 
segue normalmente”, relatou.

Em contato com o Corpo de Bom-
beiros, o Agora RN apurou que, de 
acordo com os militares que foram na 
ocorrência, há a possibilidade do fogo 
ter sido causado por causa natural.
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Bolsonaro vem ao RN para entregar 
casas, obras contra a seca e internet
VISITA | Em terras potiguares, Jair Bolsonaro participará de inaugurações de obras e lançamento de ações e programas federais. Será o primeiro compromisso dele no Estado 
enquanto presidente da República. Agenda terá também os ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Fábio Faria (Comunicações) e Tereza Cristina (Agricultura)

MARCOS CORRÊA / PR

O presidente Jair Bolsonaro faz 
nesta sexta-feira 21 sua primei-
ra visita oficial ao Rio Grande 

do Norte desde que chegou ao Planal-
to. Em terras potiguares, ele participa-
rá de inaugurações de obras e lança-
mento de ações e programas federais.

A agenda será acompanhada pelos 
ministros do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho; das Comuni-
cações, Fábio Faria; e da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina.

As iniciativas envolvem a entrega 
de moradias, de empreendimentos 
de acesso à água, de títulos de domí-
nio a assentados, além do anúncio 
de medidas para ampliar o acesso da 
população à internet e apoio ao setor 
produtivo de camarões.

O primeiro compromisso, em 
Mossoró, será a entrega de 300 unida-
des habitacionais. O residencial que 
leva o mesmo nome da cidade contou 
com investimentos de R$ 18,3 milhões 
do Ministério do Desenvolvimento 
Regional.

Também serão entregues cinco 
veículos ABTS do Programa Nacional 
de Qualidade de Vida para Profissio-
nais de Segurança Pública (Pró-Vida), 
do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública.

Na sequência, a comitiva federal 
segue para o município de Ipanguaçu. 
Na comunidade Angélica, as autorida-
des acompanham a perfuração de um 
poço, executada pelo Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas 
(Dnocs). No mesmo local, haverá a 
entrega simbólica de 23 sistemas des-

salinizadores do Programa Água Doce, 
que atendem cerca de 5,3 mil pessoas, 
além do anúncio de ampliação de 
crédito para a carcinicultura, a fim de 
fortalecer o trabalho dos produtores 
de camarões na região.

Atualmente, o Rio Grande do Nor-
te é responsável por 43,2% da produ-
ção brasileira.

Durante o evento em Ipanguaçu, 
o Ministério da Agricultura, por meio 
do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), entrega 

títulos de domínio para 1.060 famílias 
de agricultores assentados de 13 mu-
nicípios.

Além disso, 750 contratos de 
crédito serão emitidos para famílias 
beneficiárias da reforma agrária, re-
presentando um investimento de R$ 
3,7 milhões.

A pasta também vai autorizar o 
início de obras, com investimentos 
de R$ 2,9 milhões, para a construção 
de uma adutora e um reservatório e a 
recuperação de estradas vicinais.

Já o Ministério das Comunicações 
irá anunciar medidas para ampliar o 
acesso da população do Rio Grande do 
Norte à internet. São elas o programa 
Wi-Fi na Praça (Mcom-Telebras); aten-
dimento de áreas com potencial turís-
tico; apresentação do TAC Tim: Termo 
de Ajustamento de Conduta entre a 
TIM e a Anatel; e doação de 30 compu-
tadores recondicionados para escolas 
públicas e telecentros da região, por 
meio do Programa computadores pa-
ra Inclusão.

Junto com ministros, presidente Jair Bolsonaro desembarca nesta sexta-feira 21 no RN para agenda em Mossoró e Ipanguaçu

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN

Governadora do RN, Fátima Bezerra

Aeroporto de Mossoró tem incêndio; 
ação criminosa não é descartada

FOGO

Fátima não é convidada para 
agenda do presidente no RN

DIPLOMACIA

MOSSORÓ

- Entrega de 300 moradias no 
Residencial Mossoró I;
- Entrega de 5 veículos ABTS 
provenientes do Pró-Vida e de material 
da Força Nacional de Segurança 
Pública.

IPANGUAÇU

- Perfuração de poço e entrega de 
sistemas dessalinizadores;
- Entrega de 1.060 títulos de domínio;
- Emissão de 750 contratos de crédito 
no valor de R$ 3,75 milhões;
- Autorização de início de obras para 
beneficiar seis assentamentos da 
região;
- Anúncio de medidas para ampliar 
o acesso da população à internet: 
Programa Wi-Fi na Praça, atendimento de 
áreas com potencial turístico, TAC Tim;
- Doação de computadores 
recondicionados para telecentros e 
região

36
lâmpadas queimadas por 
vândalos nos últimos dias
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CENTRO E CHOQUE DE
REALIDADE SALVARAM O VETO

CONTRA DIREÇÃO ATUAL, 
VOTO DIRETO AVANÇA NA OAB

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO

PAUPERISMO JURÍDICO
O ministro Gilmar Mendes 

disse que o número recorde 
de ações que o partido Rede 
emplacou no STF “diz bem dos 
argumentos de sua área jurídica”. 
Este é o ponto: juristas observam 
que, apesar do pauperismo das 
alegações, o Rede consegue o que 
quer. O buraco é mais em cima.

STF ADORA SER USADO
O ministro Marco Aurélio 

expõe o esquema estabelecido 
no STF: “O Supremo está sendo 
utilizado pelos partidos de 
oposição para fustigar o governo. 
Isso não é sadio. Não sei qual será o 
limite”. Tiro certeiro.

OPOSICIONISMO CEGO
O prefeito Rui Palmeira executa 

grande obra de saneamento em 
Maceió, beneficiando 30 mil 
pessoas, a maioria pobre, mas um 
loteamento de gente rica tenta 
impedir a obra. A asneira é liderada 
por uma moradora, vereadora de 
oposição Katia Born, ex-prefeita 
que não deixou saudades.

OPS, FOI MAL

Rodrigo Maia fez mea culpa 
ontem por haver colaborado para 
aprovar o truque que transformava 
em salário o dinheiro para Saúde, 
vetado pelo presidente. Ele diz que 
“não fazia ideia” da gravidade da 
medida.

A VOLTA DE DACIOLO 
Cabo Daciolo, quem se 

lembra?, deve virar o fenômeno 
eleitoral na disputa pela prefeitura 
do Rio de Janeiro. Ele se beneficia 
do “recall” da eleição presidencial e 
do senso de humor do carioca. 

TABULEIRO DE XADREZ
Ao apresentar credenciais, 

esta semana, o embaixador Daniel 
Scioli presenteou o presidente a 
Jair Bolsonaro com um tabuleiro 
de xadrez cujas peças foram 
esculpidas por artesãos argentinos.

PRECISA DE OPOSIÇÃO?
Apesar de o MDB orientar 

senadores a votarem a favor do 
veto ao aumento a servidores, 
Jarbas Vasconcelos (PE) José 
Maranhão (PB), Renan Calheiros 
(AL) e Simone Tebet (MS) votaram 
contra o governo.

A comissão de Avaliação do Sistema Eleitoral da OAB aprovou voto 
direto para eleição do presidente e dirigentes da entidade, acolhendo 
proposta da OAB do Mato Grosso do Sul. Ainda há um longo caminho 
pela frente, até porque o grupo que controla a entidade, liderado pelo ex-
presidente Marcus Vinícius Furtado Coelho, deve manobrar para impedir 
a alteração do Estatuto da OAB, reconhecendo o direito de eleger pelo voto 
seus representantes aos mais de 1 milhão de advogados inscritos.

RITO PROCESSUAL
A proposta do voto direto 

será levada ao pleno do conselho 
federal da OAB. Se os conselheiros 
aprovarem, inicia-se o processo 
legislativo.

BIÔNICO NO CF, NUNCA MAIS
A implantação do sistema de 

voto direto vai permitir a escolha 

dos integrantes da diretoria do 
conselho federal, incluindo o 
presidente.

PLENITUDE DEMOCRÁTICA
Para o presidente da OAB-

MS, Mansour Karmouche, autor 
da proposta, o voto direto vai 
conferir “plenitude da democracia 
em nossa instituição”.

A manutenção do veto a reajustes para servidores públicos pelo placar de 
316x165 votos mostrou a força do “centrão”, na base de apoio ao governo, 
e reafirma o tamanho real da oposição. Mas também mostrou a força da 

sociedade, que se manifestou rapidamente contra a decisão irresponsável de 42 
senadores, na quarta (19), aplicando um “choque de realidade” na Câmara em 
relação ao esfolado pagador de impostos, que perdeu o emprego, a empresa ou 
teve salário e o faturamento reduzido. Mantido o veto, os governadores e prefeitos 
não poderão fazer farra com o dinheiro da Saúde, mas eles se livraram da 
pressão de sindicalistas. A pelegada, que vive de garimpar penduricalhos, enviou 
mensagem aos deputados alegando uma surrada mentira: o veto “prejudica o 
pequeno”. A fala de Bolsonaro de que seria “impossível governar” e o alerta de 
Paulo Guedes sobre o impacto de R$130 bilhões foram fundamentais. O duro 
editorial do Grupo Bandeirantes, apontando a irresponsabilidade do Senado, 
calou fundo e foi decisivo na decisão da Câmara pró-veto.

ELEIÇÕES | Para ministro, reportagens que citam eventual pretensão dele de ser candidato a governador 
buscam apenas “desqualificar” o trabalho do Governo Federal, ao sugerir que motivação de obras é eleitoral

TIAGO REBOLO

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
disse nesta quarta-feira (19) que 

não cogita ser candidato a governador 
do Rio Grande do Norte nas próximas 
eleições. Segundo ele, as especulações 
que tratam de uma possível candida-
tura em 2022, contra a governadora 
Fátima Bezerra, servem apenas para 
“depreciar” o trabalho que o governo 
Jair Bolsonaro tem desenvolvido no Es-
tado e em toda a região Nordeste.

“Seria honroso ser governador 
do Estado, mas não penso de forma 
nenhuma nessa possibilidade no mo-
mento em que eu estou exercendo o 
cargo de ministro de Estado. Não usa-
ria a posição em que me encontro para 
fazer proselitismo político”, afirmou o 
ministro, em entrevista à rádio 98 FM, 
de Natal.

De acordo com Rogério, reporta-
gens que citam uma eventual preten-
são dele de ser candidato a governa-
dor buscam apenas “desqualificar” o 
trabalho do Governo Federal, ao indi-
car que as ações da gestão Bolsonaro 
têm motivação meramente eleitoral. 
“Eu sou candidato a ser um bom mi-
nistro”, disse.

“Se o presidente Bolsonaro não 
estivesse exercendo sua atividade pre-
sidencial, e ajudando o Nordeste a se 
recuperar de um problema crônico de 
500 anos, que é a falta d’água, ele esta-
ria sendo criticado por omissão. ‘Ah, ele 
não trabalha, não olha para o Nordes-
te’. Se não estivesse constituindo uma 
base para permitir que sua agenda 
fosse implementada, estaria sendo cri-
ticado. Para alguns, tanto faz. Na visão 
de muitos, ele está errado. Então, é me-
lhor não pecar por omissão”, declarou.

Na próxima sexta-feira (21), Rogé-
rio Marinho vai acompanhar Bolso-
naro em uma visita ao Rio Grande do 
Norte. O presidente deve ir a Mossoró 
e Ipanguaçu para, entre outras agen-

das, inspecionar obras que garantem 
segurança hídrica para os sertanejos. O 
compromisso faz parte de uma série de 
visitas que Bolsonaro tem feito a região 
junto com Rogério.

Na semana passada, reportagem 
do jornal O Globo apontou que Rogé-
rio Marinho tem agido nos bastidores 
para se cacifar junto ao presidente Bol-
sonaro em busca de apoio para uma 
eventual candidatura a governador do 
Rio Grande do Norte nas eleições de 
2022. O ministro tem sido criticado es-
pecialmente por defender a expansão 
de gastos públicos no pós-pandemia 
para executar obras estruturantes no 
Nordeste, principalmente a conclusão 
da transposição das águas do rio São 
Francisco.

“O Rio Grande do Norte, neste 
momento, vive uma situação ímpar. 
Temos Fábio Faria, ministro das Co-
municações; o ministro General Ra-
mos (da Secretaria de Governo), cujo 
pai nasceu em Timbaúba dos Batistas; 
e eu, norte-rio-grandense. É hora de 
aproveitarmos para discutirmos a pos-
sibilidade de trazer obras estruturantes 
e importantes, tanto na área de segu-
rança hídrica como na infraestrutura”, 
concluiu.

O ministro também cobrou R$ 
19 milhões de recursos que deve-
riam ser utilizados para a constru-
ção da Barragem de Oiticica, em 
Jucurutu, mas foram bloqueados 
para o pagamento de dívidas pú-
blicas do Governo do Rio Grande 
do Norte.

Segundo o ministro, o mon-
tante bloqueado pode resultar 
em eventuais atrasos no crono-

grama da obra hídrica.  “Isso não 
é animosidade ou beligerância. É 
só uma cobrança para que pos-
samos cumprir o cronograma 
para o próximo ano”, afirmou o 
ministro.

Desde o início do governo 
Bolsonaro, detalhou Rogério Mari-
nho, a obra de Oiticica já recebeu 
cerca de R$ 170 milhões para a 
conclusão da obra. O orçamento 
do empreendimento está previsto 
em R$ 600 milhões.  

De acordo com Marinho, o 
Governo do Rio Grande do Norte 
sofreu bloqueio judicial de R$ 19 
milhões de recursos federais que 
foram repassados para a obra da 
barragem de Oiticica.

“O Governo do Estado, por 
algum motivo, deixou que os 
recursos depositados fossem se-
gregados, capturados, para o pa-
gamento de dívidas que o Estado 
não havia honrado. Pedimos ao 
governo estadual que repusesse 
os recursos. O Estado alegou que 
entrou com uma ação no STF 
(Supremo Tribunal Federal) para 
evitar novos bloqueios”, deta-
lhou.

O ministro afirmou que a 
questão dos bloqueios judiciais 
está sanada, mas os R$ 19 mi-
lhões bloqueados ainda não fo-
ram repostos pelo governo esta-
dual. Ele ressalta que o dinheiro 
é necessário para a manutenção 
dos serviços. Caso a obra não 
sofra com atrasos, a barragem hí-
drica será inaugurada até o início 
do segundo semestre de 2021.

A previsão é importante, se-
gundo o Ministério do Desenvol-
vimento Regional, em razão das 
obras da transposição do Rio São 
Francisco. A previsão é de que as 
águas do “Velho Chico” cheguem 
ao Rio Grande do Norte entre ju-
nho e julho de 2021.

Ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que não usaria cargo no Governo Federal para a prática de “proselitismo político”

Rogério afirma que não pensa em
ser candidato a governador do RN

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

MINISTRO COBRA 
R$ 19 MILHÕES ENVIADOS 
PARA A BARRAGEM DE 
OITICICA
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TIAGO REBOLO

Como medida de prevenção ao no-
vo coronavírus, as empresas de 
ônibus que operam linhas inter-

municipais na Grande Natal decidiram 
que não vão mais transportar passagei-
ros em pé a partir desta sexta-feira 21. 
A medida, segundo apurou o Agora RN, 
já foi comunicada ao Departamento de 
Estradas de Rodagens do Rio Grande 
do Norte (DER), órgão que fiscaliza o 
sistema de transporte estadual.

Serão atingidas pela decisão todas 
as linhas de ônibus que circulam entre 
os municípios de Natal, Parnamirim, São 
Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José 
de Mipibu, Ceará-Mirim e Extremoz. De 
acordo com a Federação das Empresas 
de Transporte de Passageiros do Nordes-
te (Fetronor), 200 veículos operam diver-
sos trajetos entre essas cidades.

A ação vai começar no mesmo dia 
em que entrará em vigor um decreto da 
governadora Fátima Bezerra que obri-
ga as empresas de ônibus a operarem 
com 100% da frota. Será a primeira vez 
em que as linhas terão seus horários 
regulares desde que foram decretadas 
medidas de isolamento social como 
prevenção da Covid-19.

Antes do retorno à normalidade 
das rotas, as empresas tiveram de apre-

sentar ao DER um plano operacional. 
É justamente neste documento em 
que elas informam que não vão mais 
transportar passageiros em pé, para 
diminuir a lotação dos ônibus.

Motoristas e cobradores estão 
sendo orientados a proibir novos em-
barques quando todas as cadeiras 
estiverem ocupadas. Passageiros que 
não conseguirem embarcar terão de es-
perar outro ônibus para seguir viagem.

Além de comunicar a decisão de 
não mais transportar passageiros em 
pé, as empresas de ônibus que operam 
linhas intermunicipais sugeriram ao 
DER que seja aplicada uma restrição ao 
funcionamento dos cartões eletrônicos 
em determinados horários.

A ideia é estimular que, durante a 
pandemia, estudantes (que estão sem 
aulas presenciais) e idosos só andem 
de ônibus fora dos horários de pico, 
deixando o transporte apenas para os 
trabalhadores de serviços essenciais.

Nesse formato, cartões de meia 
passagem e de gratuidade não funcio-
nariam em horários de pico, obrigando 
estudantes e idosos a buscarem horá-
rios alternativos para andar de ônibus. 
O Agora RN apurou que as empresas já 
dispõem da tecnologia e podem colo-
car a medida em prática à medida que 
houver autorização do DER.

Ônibus da Grande Natal só 
levarão passageiros sentados
MOBILIDADE |  Ação vai começar no mesmo dia em que entrará em 
vigor decreto que obriga as empresas a operarem com 100% da frota

A partir desta sexta-feira 21, ônibus intermunicipais não vão mais transportar passageiros em pé

DER DESCARTA RESTRINGIR FUNCIONAMENTO DE CARTÕES
O diretor-geral do DER, Manoel 

Marques Dantas, disse ao Agora 
RN que, se realmente pararem de 
transportar passageiros em pé, as 
empresas de ônibus estarão cum-
prindo as orientações do órgão 
para conter o avanço da Covid-19 
dentro do transporte coletivo no 
Estado. “É uma obrigação delas”, 
ressaltou.

Segundo Manoel, caso a frota 
se revele insuficiente para atender 
a demanda após essa decisão, será 
sugerido à governadora Fátima 
Bezerra a elaboração de um de-
creto para estabelecer horários 
diferentes para o funcionamento 

dos segmentos econômicos. Com 
uma espécie de “escalonamento” 
no horário, a tendência seria de um 
alívio na pressão sobre o sistema 
de transporte em horários de pico. 
“Supermercado abriria em um ho-
rário, shoppings em outro e os ser-
vidores iriam trabalhar em outro”, 
exemplificou.

Em relação à restrição nos car-
tões de passagem, o diretor do DER 
disse que a medida está descartada 
pelo Governo do Estado. De acor-
do com ele, com a pandemia, caiu 
de 35% para 10% o contingente de 
estudantes e idosos que andam em 
ônibus intermunicipais.

FINANÇAS

A Câmara dos Deputados 
manteve, em votação nesta 
quinta-feira 20, a proibição de 
reajuste de servidores públicos 
até 2021. O veto do presidente 
Jair Bolsonaro que congela os 
salários do funcionalismo foi 
mantido por 316 votos a favor e 
165 votos contra.

A medida tinha sido derruba-
da pelo Senado no dia anterior, e 
para reverter a situação, foi cos-
turado um acordo envolvendo a 
prorrogação do auxílio emergen-
cial e a liberação de recursos do 
Orçamento ainda este ano. Esses 
dois pontos já estavam em nego-
ciação, antes da derrubada do 
veto pelos senadores, mas depu-
tados ganharam maior poder de 
influência depois da decisão dos 
senadores.

Eram necessários 257 votos 
de deputados para derrubar o ato 
de Bolsonaro. Sem atingir o pata-
mar mínimo, o veto fica mantido, 
apesar da decisão do Senado na 
quarta. Um veto cai quando é re-
jeitado nas duas Casas.

O Ministério da Economia 
calcula que, se fosse derruba-
do, o veto comprometeria uma 
economia fiscal entre R$ 121 
bilhões e R$ 132 bilhões aos co-
fres da União, estados e municí-
pios. Com a decisão, continuam 
congelados até o fim de 2021 os 
salários dos servidores federais, 
estaduais e municipais, inclusive 
das áreas de segurança, saúde e 
educação.

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
que o resultado da votação é uma 
demonstração de que o Congres-
so Nacional quer modernizar o 
Estado brasileiro e controlar o 
gasto público. “Foi uma vitória 
da Câmara”, avaliou o presidente 
após a votação. “Não é possível 
que o gasto público cresça acima 
da inflação”, completou.

A oposição criticou. A depu-
tada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) 
afirmou que os servidores pú-
blicos serão, novamente, preju-
dicados com o ajuste fiscal do 
governo. “A saúde e a segurança 
pública são serviços públicos que 
atendem à maioria pobre do Es-
tado”, disse.

CÂMARA MANTÉM 
VETO DE BOLSONARO 
A REAJUSTES DE 
SERVIDORES PÚBLICOS



Geral6 | | SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2020

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 
OBJETO: Aquisição de EPIs, insumos de desinfecção para manutenção desta Administração Direta e sua 
Desconcentração no combate à PANDEMIA no Município de Tangará/RN, conforme as especificações contidas 
no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO (COM 
PRAZO REDUZIDO NOS TERMOS DO ART. 4º-G, DA LEI Nº 13.979/2020, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA MP 926/2020), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a execução do objeto 
acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 24/08/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 
28/08/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28/08/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 28/08/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível 
para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura 
Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 
12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 20 de Agosto de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020 

8OBJETO: Aquisição de insumos de diabetes para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde em 
atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Maternidade Santa Teresinha no 
Município de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 019/2020.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO (COM 
PRAZO REDUZIDO NOS TERMOS DO ART. 4º-G, DA LEI Nº 13.979/2020, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA MP 926/2020), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a execução do objeto 
acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 24/08/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 
28/08/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 28/08/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: Às 13h30min do dia 28/08/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível 
para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura 
Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 
12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 20 de Agosto de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

EDITAL DE CONVOÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA (ORDINÁRIA). O Condomínio Residencial Ouro Branco, com 
sede na Rua Orlando Lima, 465 Ponta Negra – Natal/RN, através de sua diretoria, devidamente representada pelo 
seu síndico, o Sr.Mateus de Oliveira Menezes, CPF:047.689.164-73, convoca através do presente edital, os 
proprietários dos apartamentos: Bl-A, Apto.103 Maria C Tavares e Francisco Epifanio; Bl-A Apto.401 Luana Ponce 
Leite; Bl-B  Apto.403 Vanessa Alyne Barreto; Bl-C, Apto. 403 Juliana Maria Bezerra da Saboya, para assinarem a 
lista de anuência para retificar as áreas, coeficiente e fração ideal de todas a unidades, com objetivo de modificar 
o processo de incorporação e averbação do condomínio,  ficando estabelecido um prazo de 15 (quinze) dias para 
comparecimento, onde após esse prazo o síndico passara  ser responsável através de ata. 

Natal, 21 de agosto de 2020 
Mateus de Oliveira Menezes - Sindico 

 

 

CARTÓRIO ÚNICO  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

 COMARCA DE ACARI TERMO DE CARNAÚBA DOS DANTAS – 
 RUA TONHECA DANTAS, 715 – CENTRO – CEP 59.374-000 CARNAÚBA DOS DANTAS-RN 

 
EDITAL PARA FINS DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

 A notária e Registradora Pública Interina do Cartório Único de Carnaúba dos Dantas/RN faz saber, com base no Art. 216-
A da Lei 6.015/73 e Provimento 65/2017 da Corregedoria Nacional de Justiça – CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de Usucapião Especial de Imóvel Urbano. 
SOLICITANTES: MANOEL BERNARDO DANTAS FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
Identidade RG nº 1.386.955-SSP/RN, inscrito no CPF/MF nº 912.717.464-68, e MARIA CRISTINA BERNARDO DANTAS, 
brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de Identidade RG nº 1.666.072-SSP/RN, inscrita no CPF/MF nº 
033.918.404-39, casados sob o regime da comunhão universal de bens, residentes e domiciliados na Rua Tonheca 
Dantas, 343-A, Centro, CEP 59.374-000, Carnaúba dos Dantas/RN, que vem através de seu advogado, Dr. Hilário Felix 
Dantas, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RN nº 3938, com escritório profissional na Rua Simplício Dantas, 
93-A, CEP 59.374-000, Carnaúba dos Dantas /RN. 
ÁREA OBJETO DA USUCAPIÃO: Um lote de terreno, localizado na Rua Tonheca Dantas, 343-A, Centro, CEP 59.374-00, 
Carnaúba dos Dantas, com 196,02 m², onde foi construída uma casa com dois pavimentos, medindo 92,36 m² o pavimento 
térreo e 124,28 m² o pavimento superior, totalizando uma área construída de 216,65 m². Imóvel com inscrição junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Carnaúba dos Dantas/RN, pavimento térreo Inscrição nº 1.01.033.0148.001, 
quadra 033, lote 0148 e matrícula 001 e, pavimento superior Inscrição nº 1.01.033.0148.002, quadra 033, lote 0148 e 
matrícula 002. Tendo como confrontantes: ao NORTE, Carlos Ronan Dantas e Josivan Araújo Dantas, ao SUL, o 
alinhamento da Rua Tonheca Dantas, ao LESTE, Maria Lúcia Dantas e ao OESTE, José Joailson Gomes da Silva. Imóvel 
não registrado junto ao Cartório Único de Carnaúba dos Dantas/RN. O valor atribuído a este imóvel é de R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais). Os requerentes alegam a posse mansa e pacífica pelo período de mais de 06 (seis) anos. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam os terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação 
do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo, implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente 
edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a 
identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais 
acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V – a advertência 
de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião).  

Carnaúba dos Dantas-RN, 20 de agosto de 2020. 

  
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO 
 

 A comissão Pró-Fundação do SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS 
INDÚSTRIAS DO RAMO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PESADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- 
SINTIRCONP/RN na pessoa do Sr.,Heleno Raimundo da Silva inscrito no CPF nº 595.315.414-34 e no RG sob o nº 
933873- ITEP/RN, residente e domiciliado a Rua Quatro Marcos, nº 27, Bairro Nossa Senhora da Apresentação CEP 
59114-218 Natal/RN, convoca TODOS os trabalhadores das indústrias e empresas do ramo específico da construção civil 
pesada, que exercem atividade profissional nos municípios de Acari, Assú, Alto do Rodrigues, Angicos, Arês, Baia 
Formosa, Barcelona, Bento Fernandes, Bom Jesus, brejinho, Boa Saúde, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio do Vento, 
Campo Redondo, Canguaretama, Carnaubais, Ceara Mirim, Cerro Corá, Espirito Santo, Extremoz,  Goianinha, Guamaré, 
Ielmo Marinho, Ipanguaçu, Itajá, Jandaíra, João Câmara, Lagoa Salgada, Lages, Macaíba, Macau, Maxaranguape, 
Montanhas, Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Nova Cruz, Parnamirim, Passa e Fica, Passagem, Pedra Preta, Pedro 
Velho, Pendências, Poço Branco, Pureza, Riachuelo, Rio do Fogo, Rui Barbosa, Santa cruz, Santa Maria, Santo Antonio, 
São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São Paulo do Potengi, Senador Elói de Souza, Senador Georgino Avelino, 
Taipu, Tangará, Tibau do Sul, Touros, Várzea, Vera Cruz e Vila Flor, para participarem de assembleia geral de fundação 
do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Industria do Ramo Especifico da Construção Civil Pesada no Estado do 
Rio Grande do Norte, , que será realizada no dia 14 de setembro de 2020, às 06h00min, em primeira convocação ou em 
segunda convocação ás 07h00min, com qualquer número de presentes, tendo como local a Rua Almir Cocentino ,nº 35 , 
loteamento Jardim Santa Helena – Zona de Expansão Urbana –CEP,59280-000- Macaíba/RN , para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a)  aprovação da fundação do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias do 
Ramo Específico da Construção Civil Pesada do Estado do RN- SINTIRCONP/RN; b) apreciação e aprovação do seu 
estatuto social; c) Eleição e Posse da diretoria executiva, conselho fiscal, delegados representantes junto a federação e 
respectivos suplentes;  d) Outras questões de interesse geral. 

Macaíba - RN, 21 de Agosto de 2020 
Heleno Raimundo da Silva - Pela comissão  

 

SAÚDE | Profissionais beneficiados fazem parte do grupo considerado essencial ao controle de doenças e à 
manutenção da ordem. Medida proposta pelo deputado Francisco do PT foi aprovada em julho pela Assembleia

A governadora do Rio Grande 
do Norte, Fátima Bezerra, 
sancionou uma lei que es-

tabelece prioridade na realização 
de testes para a Covid-19 para 30 
categorias profissionais. A medida 
foi publicada na edição desta quinta-
-feira 20 do Diário Oficial do Estado. 
Os profissionais beneficiados fazem 
parte do grupo considerado essen-
cial ao controle de doenças e à ma-
nutenção da ordem pública, durante 
a pandemia do novo coronavírus. 

Entre as categorias beneficia-
das, estão médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, psicólogos, farma-
cêuticos, motoristas de ambulância, 
agentes de fiscalização e policiais.

O projeto é do deputado esta-
dual Francisco do PT e foi aprovado 
em julho pela Assembleia Legislati-
va do Rio Grande do Norte. Segundo 
o parlamentar, o zelo com profissio-
nais da saúde é necessário para que 
preserve a vida do trabalhador, da 
sua família e do paciente, que pode 
ter contato com o infectado durante 
algum tratamento ou consulta. 

“A realização de testes regulares 
é fundamental, pois, quando positi-
vos, ensejam o afastamento imedia-
to do trabalho e o tratamento desses 
profissionais. Tal medida é essencial 
tanto para a busca da cura do pro-
fissional contaminado quanto para 
evitar o contágio de pacientes que 
sejam atendidos por esse, assim 
como para proteger a vida dos fa-
miliares e de pessoas com que te-
nham contato frequente. Por outro 

lado, o teste de resultado negativo 
contribui para a decisão de retorno 
ao trabalho dos profissionais nesse 
período de alta demanda”, explicou. 

De acordo com dados divul-
gados em julho pela Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap), 
mais de 3 mil profissionais da área 
já tiveram a Covid. Ainda segundo 
a Sesap, mais de 20 morreram de-
correntes da doença. No ramo da 
segurança pública, quatro policiais 
foram vítimas do vírus. 

Conforme consta na lei, o po-

der público e os empregadores 
ou contratantes deverão fornecer 
gratuitamente os equipamentos de 
proteção individual, recomendados 
pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, aos trabalhadores.  

Os profissionais que tiverem em 
contato direto com portadores ou 
possíveis portadores da Covid-19, 
terão prioridade na realização dos 
testes e deverão ser tratados e orien-
tados sobre sua condição de saúde e 
sobre sua aptidão para retornar ao 
trabalho. 

Governadora do RN sancionou projeto de autoria do deputado estadual Francisco do PT

Fátima sanciona lei que prioriza 
testes de Covid para 30 categorias

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu os efeitos de 
uma operação de busca e apreen-
são realizada no ano passado na 
casa do banqueiro André Esteves, 
do BTG Pactual, e também na se-
de da instituição financeira.

De acordo com a decisão do 
magistrado, a medida tomada pe-
la Operação Lava Jato foi baseada 
exclusivamente na palavra de um 
delator, o ex-ministro Antônio Pa-
locci —o que a lei proíbe.

Na semana passada, relatório 
da Polícia Federal que concluiu 
que as acusações feitas pelo ex-
-ministro petista sobre um caixa 
milionário de propinas para Lula 
administrado pelo banqueiro An-
dré Esteves não têm provas.

LAVA JATO

GILMAR MENDES 
ANULA BUSCAS 
FEITAS COM BASE EM 
DELAÇÃO DE PALOCCI Por 9 a 1, os ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiram 
nesta quinta-feira 20 suspender 

todo e qualquer ato do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública de produ-
ção ou compartilhamento de informa-
ções sobre cidadãos “antifascistas”.

Pelo entendimento da maioria, a 
pasta comandada pelo ministro André 
Mendonça fica proibida de levantar 
dados sobre a vida pessoal, escolhas 
pessoais ou políticas e práticas cívicas 
exercidas por opositores ao governo 
Jair Bolsonaro que “atuam no limite 
da legalidade”. Os magistrados viram 
“desvio de finalidade” no episódio, con-
cluindo que a Secretaria de Operações 
Integradas (Seopi) promoveu uma “de-
vassa” ao coletar informações de 579 
servidores públicos.

Relatora do caso, a ministra Cár-
men Lúcia, já havia votado na última 
quarta-feira contra o monitoramento 
de opositores do governo, revelado 

pelo site de notícias UOL. Com duros 
recados ao Planalto, a ministra disse 
que o Estado “não pode ser infrator”, 
ressaltou que “não compete a ninguém 
fazer dossiê contra quem quer seja” e 
elogiou a imprensa, que revelou a exis-
tência do relatório.

“O passado do Brasil condena em 
matéria de utilização indevida dos 
órgãos de segurança. Esse tipo de mo-
nitoramento para saber o que fazem 
eventuais adversários é completamente 
incompatível com a democracia”, criti-
cou o ministro Luís Roberto Barroso.

Na avaliação de Rosa Weber, rela-
tórios de inteligência “não podem ter 
como alvo uma ideologia específica, 
ou sua ameaça, independentemente 
da ideologia que expressa”. “Em uma 
democracia, ninguém deve temer re-
presálias por apenas expressar uma 
opinião, uma crença um pensamento 
não endossado por quem ocupa posi-
ção de autoridade”, destacou.

STF impede governo de 
monitorar “antifascistas”

POR 9 A 1

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN



ACovid-19 é responsável pela 
morte de 2.133 potiguares até 
esta quinta-feira 20, segundo 

informações da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). Outros 236 óbi-
tos estão sob investigação.

Além dissso, o Estado registra 
59.138 casos confirmados de Covid-19.  
Há ainda 23.353 casos suspeitos e ou-
tros 103.154 descartados. O número 
de confirmados recuperados segue em 
34.186.

A Sesap aponta ainda que 331 
pessoas estão internadas em leitos de 
internação Covid-19 no Rio Grande do 
Norte. São 154 em leitos críticos e 177 
em leitos clínicos, nas redes pública e 
privada, até esta quinta-feira 20. Com 
isso, a taxa de ocupação de leitos de 
UTI Covid-19 na rede pública caiu para 
49%.

O Brasil registrou 1.204 mortes 
por covid-19 nas últimas 24 horas, ele-
vando o total de óbitos pela doença a 

112.304, segundo o Ministério da Saú-
de. Com 45.323 novos registros da do-
ença, o número total de confirmações 
de Covid-19 no País chegou a 3.501 975. 

Desses, 2.653.407 (75,8%) correspon-
dem aos que se recuperaram e 736.264 
(21,0%) estão ainda em acompanha-
mento.
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

NEY DOUGLAS /AGORA RN

O Rio Grande do Norte é o Estado 
com maior percentual de pes-
soas com comorbidades (dia-

betes, hipertensão e doenças do cora-
ção) do Norte e Nordeste, de acordo 
com dados Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), divulgados 
nesta quinta-feira 20. O percentual de 
potiguares acometidos com alguma 
dessas patologias é de 23%.

Esse é um dos resultados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (PNAD) Covid-19 do mês de 
julho. 

O novo levantamento apresenta 
temas como testagem da população, 
estudantes com atividades durante o 
período de isolamento e pessoas com 
comorbidades.

As comorbidades são doenças que 
podem agravar o quadro de pacien-
tes infectados pela Covid-19, por isso 
essa questão foi incluída na pesquisa. 
De todas as unidades da federação, 
os maiores percentuais de popula-
ção com comorbidade estão no Rio 
Grande do Sul (28,4%), Minas Gerais 
(27,4%) e Paraná (25,5%).

O teste para detectar a infecção 

causada pelo novo coronavírus já  foi 
feito  por 269 mil pessoas no Rio Gran-
de do Norte, o que representa 7,6% da 
população. 

Desse total, 25 mil tinham alguma 
comorbidade e testaram positivo para 
a infecção da Covid-19.

De cada dez estudantes potigua-
res, seis tiveram alguma atividade em 

julho. De acordo com a pesquisa, 827 
mil pessoas frequentam o ensino fun-
damental, médio ou superior no Rio 
Grande do Norte. 

Desse total, 508 mil tiveram algu-
ma atividade de ensino. No Nordeste, 
67% dos estudantes tiveram alguma 
atividade escolar no mês, enquanto 
que no Brasil foram 72%.

RN é o estado do NE 
com o maior número 
de doentes crônicos
SAÚDE | Levantamento feito pelo IBGE avaliou que 23% dos potiguares sofre com alguma comorbidade, que 
são as doenças que podem agravar o quadro clínico de pacientes internados em razão da Covid-19 

Teste para detectar o novo coronavírus já foi feito por 269 mil pessoas no Rio Grande do Norte

Sesap aponta ainda que 331 pessoas estão internados em leitos de internação Covid-19 no RN

Covid-19 já matou 2.133 potiguares; 
Brasil ultrapassa os 112 mil óbitos 

DADOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 713.005/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020, tendo como objeto: Aquisição 
de capotes cirúrgicos descartáveis, destinados as ações preventivas e combativas á 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: 21 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS 
PROPOSTAS: 27 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 27 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 13hs00min, de segunda a sexta-feira, como também nos sites: 
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 20 de agosto de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL 
 

EDITAL DE CITAÇÃO – 30 (trinta) dias 
Processo n. 0017339-25.2009.8.20.0001     Ação: Execução de Título Extrajudicial  
Exequente: Dispafilm do Brasil Ltda.            Executado: Girassol Distribuidora de Alimentos Ltda. - EPP  
 
Citandos: Erinaldo Ferreira da Silva, inscrito no CPF/MF n. 092.746.654-66, e Elessandro Silva de Medeiros, inscrito no 
CPF/MF n. 026.532.204-90, que se encontram em lugar incerto e não sabido.   
Finalidade: A CITAÇÃO de Erinaldo Ferreira da Silva e Elessandro Silva de Medeiros, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar contestação a exordial, sob pena de revelia. 
Advertência: "...não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor". (art. 344 do CPC).  
Observação: O prazo para contestar inicia-se após a contagem prevista neste Edital – 30 (trinta) dias da data da sua 
primeira publicação. O servidor George Batista dos Santos, Auxiliar Técnico, matrícula n. 165.089-0, digitou e conferiu este 
documento. 

Natal, 22 de maio de 2020. 
 

Rossana Alzir Diógenes Macedo 
Juíza de Direito 

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por ROSSANA ALZIR DIOGENES MACEDO 
Para conferir o original, acesse o site, informe o processo 0017339-25.2009.8.20.0001 e código 010005AOEYLEE   

 

 

 

 

 
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por seu Setor de Compras, solicita às 
empresas interessadas o envio de cotação de preços para o objeto abaixo descrito. As cotações deverão ser 
elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas pelo representante da empresa interessada, e enviadas em até 
05 (cinco) dias corridos para o e-mail: welton@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário comercial 
na Sede do SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. 
Informações: Setor de Compras. Telefone (84) 3342-0200. Natal/RN, 20 de agosto de 2020. Welton Medeiros 
Campos. Setor de Compras. 
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por seu Setor de Compras, solicita às 
empresas interessadas o envio de cotação de preços para os produtos abaixo e a descrição correta e completa dos 
mesmos encontram-se no site http://www.senarrn.com.br/. As cotações deverão ser elaboradas em papel timbrado, 
datadas e assinadas pelo representante da empresa interessada, e enviadas em até 05 (cinco) dias corridos para o 
e-mail: welton@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário comercial na Sede do SENAR-AR/RN, 
situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Setor de Compras. 
Telefone (84) 3342-0200. Natal/RN, 20 de agosto de 2020. Welton Medeiros Campos. Setor de Compras. 
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CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA  LICENÇA SIMPLIFICADA

ALDERI FONSECA ALVES, CPF: 664.778.674-00, torna Público que recebeu do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA nº 2019-146857/TEC/RLS-0197, com validade: 18/08/2026 de um empreendimento 
de CARCINICULTURA, localizado na Faz. Falcão do Mar, Zona Rural, Macaíba-RN.

ALDERI FONSECA ALVES
PROPRIETÁRIO 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCIMALDO DE ARAUJO GALVAO, CNPJ 12.075.225/0001-96, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para um Comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), localizado na Rua Santana do Seridó, SN, COHAB, Jardim do Seridó, 
CEP: 59.343 - 000. 

Francimaldo de Araújo Galvão 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

EÓLICA MONTE VERDE III S. A., CNPJ 31.199.512/0001-52, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-Idema, as seguintes licenças:
• Licença Prévia para infraestrutura e abertura de acesso, localizado no município de Jandaíra – RN.
• Licença Simplificada para infraestrutura e abertura de acesso, localizado nos municípios de Lajes e Jandaíra – RN

Maira Zanduzzo – Responsável Legal
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ANDERSON BARBOSA

Até antes da pandemia, a coisa 
andava mais ou menos assim: 
quatro ou cinco assaltos por 

mês. Agora, já em meio à crise eco-
nômica, e ainda com medo de ser 
contaminado pelo coronavírus, a vida 
de quem trabalha como motorista de 
aplicativo na Grande Natal está ainda 
mais tensa: são quatro ou cinco assal-
tos por semana.

Os dados são do Sindicato dos 
Trabalhadores em Aplicativos de 
Transporte do Rio Grande do Norte 
(Sintat-RN). A categoria, que atual-
mente possui algo em torno de 2 mil 
profissionais cadastrados, acredita 
que cerca de 10 mil motoristas dirigem 
por algum tipo de aplicativo no estado 
atualmente.

“É claro que nem todos estão na 
rua ao mesmo tempo. Diariamente, 
acreditamos que são 4 mil. Porém, 
metade disso, ou seja, 2 mil motoris-
tas de aplicativo rodam pelo menos 
oito horas por dia. Que é o meu caso. 
E a nossa luta é pela segurança de todo 
mundo, de todos nós”, ressalta Carlos 
Cavalcanti, diretor do Sintat.

E é por dias melhores, por mais 
segurança para a categoria, que apro-
ximadamente 150 motoristas fizeram 
um enorme barulho esta semana. Na 
manhã da terça-feira, 18, o comboio 
percorreu várias avenidas da cidade 
até chegar ao Centro Administrativo 
do Governo do Estado. Lá, represen-
tantes do Sintat cobraram a realiza-
ção de blitzen mais constantes e a 
presença mais forte do policiamento 
preventivo pelas ruas. O grupo foi re-
cebido pelo coronel Francisco Araújo 
Silva, secretário da Segurança Pública 
e da Defesa Social, que prometeu pro-
vidências.

“O secretário disse para juntarmos 
todos os boletins de ocorrência regis-
trados por causa dos assaltos para que 
a Polícia Militar possa fazer uma aná-
lise e montar barreiras de fiscalização 
nas áreas em que os crimes mais acon-
tecem”, disse Carlos.

Quem também participou do pro-
testo foi o motorista Itamar Monteiro. 
Ele disse que na terça-feira da próxima 
semana, pela manhã, haverá uma reu-
nião no Comando da Polícia Militar 
com a presença do comandante da 
corporação, coronel Alarico Azevedo, 
para tratarem sobre ações de comba-
te à criminalidade que vem afetando 
os profissionais que trabalham com o 
transporte de passageiros. “O coronel 
disse que todos os comandantes, de 
todos os batalhões e de todas as cida-
des da Grande Natal, irão participar 
dessa reunião, que é muito importante 
para todos nós”, acrescentou Itamar.

INSEGURANÇA  | Entre 2016 e 
2020, levantamento feito pelo 
Agora RN encontrou registro 
de nove motoristas de aplicativos 
assassinados no RN. Categoria 
pede ações de combate à 
violência para as autoridades de 
segurança pública

PROFISSÃO PERIGO: 
MOTORISTA DE 
APLICATIVO NO RN

“Só estou vivo hoje por obra 
de Deus. Levei 14 facadas. Senti o 
gosto do sangue na minha gargan-
ta, no meu estômago. E também 
senti que estava partindo, quando 
desmaiei. Hoje estou recuperado, 
mas não consigo voltar a traba-
lhar. Deixaram marcas e medo em 
mim, e levaram meu carro”. As pa-
lavras do motorista, que prefere o 
anonimato, expressam mais que a 
dor que ele sentiu ao sofrer vários 
golpes pelo corpo, quando quatro 
assaltantes o renderam, o agredi-
ram, e depois roubaram seu auto-
móvel - elas também representam 
indignação. “Meu carro era meu 
ganha-pão. Com ele eu trazia di-
nheiro para casa. É claro que minha 
vida vale muito mais. Mas também 
machuca muito saber que vem um 
vagabundo e leva tudo o que você 
tem e nada acontece com ele. Não 
é justo”, lamentou.

O assalto foi à noite, em Parna-
mirim, já na hora em que o motoris-
ta retornava para casa. Foi a última 
corrida daquele dia, e a última des-
de então. “Até hoje espero recuperar 
meu carro. Rezo  todos os dias para 
a polícia encontrá-lo. Se isso acon-
tecer, eu volto a trabalhar. O medo 
sempre vai existir, mas eu preciso 
botar comida na minha mesa, pre-
ciso alimentar minhas crianças”, 
disse o motorista, que tem se sus-
tentado com o auxílio emergencial 
pago pelo governo federal.

Outro motorista, desta vez 
vítima de um assalto em Natal, 
também pediu para não ser identi-
ficado. Há dois meses ele atendeu o 
chamado de uma corrida. Foi pela 
manhã. Na foto que apareceu para 
ele pelo aplicativo, o rosto era de 
uma jovem. “O nome era Vitória, 
muito bonita. Acima de qualquer 
suspeita. Fui sem medo. Quando 
cheguei no local marcado, no con-
junto Pirangi, apareceram dois 
rapazes. Gelei na hora. Um deles 
já mostrou uma arma para mim, 
enquanto o outro abria a porta do 
carona. Não pude mais fazer nada. 
Rodaram comigo até uma rua de-
serta, onde me obrigaram a entrar 
na mala do carro. Depois, comecei 
a rezar”, contou.

Ainda na mala do veículo, o 
motorista lembra que deu para 
sentir quando os assaltantes per-
deram o controle do carro. O carro 
capotou na marginal da BR-101, 
na altura de Neópolis. “Fui jogado 
pra fora que nem saco de batata. 
Por sorte não vinha nenhum carro 
atrás, ou ele teria passado por cima 
de mim. Mesmo todo dolorido, eu 
consegui me levantar e correr. Perdi 
o carro, mas estou vivo. Isso é o que 
importa”, frisou.

Os casos acima também refle-
tem a preocupação de Carlos Ca-
valcanti. “Semana passada tivemos 
registros de uns quatro ou cinco 
assaltos. Tá piorando. “Os assaltan-
tes estão agindo com requintes de 
crueldade. Tem um colega nosso 
que teve até o crânio rachado pelos 
bandidos”, pontuou.

MOTORISTAS DE 
APLICATIVO TÊM ALGO 
A MAIS EM COMUM: O 
MEDO.

“Estamos falando de quatro 
ou cinco assaltos por semana, mas 
ninguém sabe realmente quantos 
crimes são. Há muitos colegas que 
não prestam queixa. E quando 
contam suas histórias, as pessoas 
pensam que é brincadeira. Teve um 
colega nossa que pegou um pas-
sageiro na frente de uma pousada 
e parou com ele em um shopping. 
Ele pediu o celular emprestado 
para fazer uma ligação. Disse que 
iria só deixar um dinheiro com um 
amigo e voltava logo para o carro, 
para voltar para a pousada. Ele saiu 
caminhando com o celular, entrou 
no shopping e não voltou mais. 
Depois descobrimos que ele nem 
era turista nem estava hospedado 
na pousada. Foi violento? Não. Mas 
cometeu um crime do mesmo jeito. 
Esse caso sequer foi registrado, mas 
foi um crime. Precisamos de mais 
segurança”, cobrou o sindicalista.

50 ABANDONARAM A ATIVIDADE
A pandemia do coronavírus vem 

causando a demissão de milhares de 
trabalhadores em todo o país. Dados 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) revelam que, 
somente no Rio Grande do Norte, 
aproximadamente 15 mil vagas com 

carteira assinada foram fechadas entre 
março e maio. Em meio aos motoristas 
de aplicativo, os efeitos também foram 
sentidos. Mas, nem tanto. “É natural 
pensarem que os desempregados cor-
rem logo para se tornar motoristas de 
aplicativo. Porém, com a diminuição 
das corridas, das pessoas evitando sair 
de casa, muitos também deixaram a 
atividade e partiram para outra profis-
são. Então, a quantidade oscilou, mas 
acabou se mantendo a mesma. Somos 
cerca de 10 mil”, disse Carlos Cavalcan-
ti.

O Sintat tem trabalhado para ame-
nizar não apenas os efeitos da crise eco-
nômica, mas também asa sequelas da 
violência. Somente este ano, o sindicato 
estima que pelo menos 50 motoristas 
de aplicativo largaram a atividade por 
causa da violência, apesar de recebe-
rem auxílio jurídico e psicológico.

“Essa também é uma reivindicação 
nossa. Precisamos participar mais efe-
tivamente dos debates que envolvem 
a segurança pública. Estamos pedindo 
um assento permanente no Conselho 
de Segurança Pública do nosso estado. 
Queremos participar das discussões, 
pois podemos evitar que outros colegas 
também abandonem a profissão”, con-
cluiu o diretor.

EM QUATRO ANOS,
9 MOTORISTAS 
ASSASSINADOS NO RN

O primeiro aplicativo para motoristas 
particulares de passageiros começou a 
operar no Rio Grande do Norte no dia 
26 de agosto de 2016. De lá para cá, os 
números da violência contra a categoria 
ainda são desconhecidos. Porém, os casos 
mais emblemáticos, certamente, são os de 
homicídio ou latrocínio (roubo seguido de 
morte). Levantamento feito pelo Agora RN 
encontrou registro de 9 motoristas mortos 
neste curto período. Abaixo, veja como está 
cada caso:

Suetânia Santos do 
Nascimento, 
29 anos

Corpo encontrado carbonizado no dia 14 de 
agosto de 2017 na zona rural de Arez

A motorista de aplicativo Suetânia Santos 
do Nascimento, de 29 anos, desapareceu 
no dia 11 de agosto de 2017. O corpo 
dela foi encontrado carbonizado no dia 14, 
dentro do carro, também incendiado, em um 
canavial na zona rural de Arez. O veículo foi 
identificado por meio do número do chassi. 
Já a identificação oficial do corpo dela, só 
aconteceu mais de um ano depois, através de 
exames de DNA.
No dia 23 de agosto de 2019, um homem foi 
preso pela Polícia Civil como principal suspeito 
pela morte da motorista. De acordo com o 
delegado Wellington Guedes, responsável 
pela investigação, o suposto criminoso e a 
vítima tinham encerrado um relacionamento. O 
suspeito foi preso por força de um mandado 
de prisão e transportado para o sistema 
prisional, em Natal. Segundo o delegado, ele 
nega o crime, mas há provas de que ele entrou 
em contato com a vítima. Ainda de acordo com 
os investigadores, a partir de depoimentos e 
outras provas, a polícia também conseguiu 
comprovar que ele esteve no local do crime.
Ainda de acordo com o delegado, o 
homem matou Suetânea por causa de um 
relacionamento rompido. “Ele tinha comprado 
um carro no nome dela e eles marcaram um 
encontro para tratar sobre isso”, afirmou. 
Porém, em determinado momento, o homem 
teria atirado contra a vítima e colocado o corpo 
dela na mala do carro.
Após depoimentos e levantamento de provas, 
a Polícia Civil pediu a prisão do suspeito, cujo 
mandado foi dado pela Justiça. O suspeito foi 
detido no próprio município de Arez.

Giltemberg Gomes Soares, 
32 anos
Corpo encontrado com marcas de 

tiros no dia 18 de setembro de 2018 na zona 
rural de Arez

Giltemberg foi visto pela última vez com 
vida no dia 5 de setembro de 2018, quando 
saiu de casa, no município de São Gonçalo 
do Amarante, para atender a uma corrida. 
Contudo, segundo a Uber, essa corrida não foi 
solicitada pelo aplicativo.
Na manhã do dia 8, o carro de Giltemberg 
foi encontrado no bairro Conab, na cidade 
de Goianinha, que fica a pouco mais de 12 
quilômetros de Arez. 
Os pneus dianteiros estavam furados, e alguns 
acessórios do veículo haviam sido levados, 
como o aparelho de som e os alto-falantes.
Já no dia 18, um cadáver foi encontrado em 
meio a um canavial na zona rural de Arez. 
A identificação do corpo, segundo a família 
do motorista, foi feita por causa de pinos de 
platina implantados na cabeça e na perna de 
Giltemberg em cirurgias que ele fez após um 
acidente.
Ainda em 2018, a Polícia Civil identificou um 
dos dois suspeitos de participar da morte do 
motorista e efetuou a prisão, que ocorreu em 
Natal. 
O outro envolvido ainda é procurado.

Alison José Nunes Azevedo, 
28 anos
Vítima de assalto no dia 29 de 

novembro de 2018 na Zona Norte de Natal

Alison José Nunes Azevedo, de 28 anos, 
recebeu um chamado para uma ocorrida na 
noite de 29 de novembro de 2018, na Zona 
Norte de Natal. Criminosos entraram no carro e 
anunciaram o assalto. Eles fizeram o motorista 
dirigir até a casa de um familiar, no bairro 
Nossa Senhora da Apresentação.
“Lá, apenas um dos bandidos entrou na 
casa com o motorista. Foi quando ele reagiu 
e foi baleado no peito. Os quatro assaltantes 
fugiram no carro do motorista”, revelou o 
delegado Rysklyft Factore, da DHPP.
Ainda de acordo com o delegado, o motorista 
foi socorrido ao Hospital Santa Catarina, 
mas não resistiu ao ferimento. O carro foi 
encontrado abandonado no distrito de Santo 
Antônio, em São Gonçalo do Amarante.
Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial foi 
remetido à Justiça no mês de maio deste ano. 
Duas pessoas foram presas (Gabriel Silva da 
Costa e Ana Carolina dos Santos Dantas). 
Uma outra mulher, identificada como Mércia 
Cristina Bezerra da Silva, continua foragida. 
Um adolescente também foi apreendido. Um 
outro, também suspeito de participação no 
crime, morreu.

Nivan Lucas Viana de 
Morais, 22 anos
Encontrado morto a tiros dentro do 

próprio carro, na noite de 10 de abril de 2019, 
em Mossoró

Nivan Lucas Viana de Morais, de 22 anos, 
foi morto a tiros dentro do próprio carro, em 
Mossoró, na noite de 10 de abril de 2019. O 
cafrro foi encontrado com as portas abertas 
em uma estrada de terra na região da Alameda 
dos Cajueiros, no bairro Planalto 13 de Maio.
Segundo a Polícia Militar, Nivan pode ter sido 
vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). 
O crime foi registrado pela Delegacia de 
Plantão de Mossoró, mas segue investigado 
pela Delegacia de Homicídios.
A identificação no local foi feita através da 
Carteira Nacional de Habilitação da vítima. A 
mulher de Nivan disse que ele estava armado 
e também tinha um celular, que não foram 
encontrados no local do crime. Ninguém foi 
preso até hoje.

Amaro Bezerra da Silva, 33 
anos
Assassinado a tiros em uma 

churrascaria na noite de 17 de setembro de 
2019, em Mossoró

A Delegacia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa de Mossoró (DHM) elucidou o 
homicídio do motorista de aplicativo Amaro 
Bezerra da Silva, de 33 anos. A morte 
aconteceu na noite de 17 de setembro de 2019 
em uma churrascaria às margens da BR-304, 
em Mossoró.
Investigações realizadas pela Polícia Civil 
apontaram que os autores do homicídio 
foram dois adolescentes que moram no 
bairro Aeroporto I. Foi apurado também 
que a motivação seria uma cobrança de 
uma dívida de drogas feita pela vítima aos 
adolescentes. Amaro Bezerra teria ameaçado 
os adolescentes, que estavam devendo 
aproximadamente R$ 1.000 pela compra de 
cocaína.
As informações sobre a identificação dos 
adolescentes foram encaminhadas à 
Delegacia do Adolescente Infrator (DEA) de 
Mossoró, para apuração e encaminhamento 
à Justiça.

Alex Moura de Oliveira, 30 
anos
Corpo encontrado na zona rural de 

Mossoró no dia 20 de outubro de 2019

O corpo de Alex Moura de Oliveira, de 30 
anos, foi encontrado por caçadores na manhã 

do dia 20 de outubro de 2019 na região 
de Passagem de Pedras, na zona rural de 
Mossoró. O motorista havia sido raptado por 
quatro homens durante a madrugada do dia 
15, no Conjunto Maria Odete Rosado.
Segundo depoimentos, bandidos obrigaram 
o filho e a mulher de Alex a ficarem no quarto 
de casa, e partiram com ele. Os criminosos 
juntaram alguns objetos da casa e colocaram 
tudo no carro da vítima, um HB20 branco, 
e fugiram com ele. O veículo foi encontrado 
carbonizado dois dias depois, também 
na região de Passagem de Pedra, onde 
dias depois o corpo de Alex também seria 
encontrado por caçadores.
O corpo já estava em avançado estado de 
decomposição, mas foi identificado pelas 
impressões digitais. Ninguém foi preso até o 
momento.

Edklinter Wemerson de 
Andrade, 
22 anos

Corpo encontrado na zona rural de Ipanguaçu 
no dia 15 de janeiro de 2020

O corpo de Edklinter Wemerson de Andrade, 
de 22 anos, foi encontrado na entrada da 
comunidade de Pataxó, na zona rural de 
Ipanguaçu, na manhã de 15 de janeiro deste 
ano. O corpo do motorista tinha marcas de 
tiros.
O carro do motorista foi achado queimado, 
no município de Riachuelo. Não há mais 
informações sobre o caso. Ninguém foi preso 
até o momento.

Francisco Lenilson da Silva, 
36 anos
Corpo encontrado às margens 

de uma lagoa em Mossoró, no dia 17 de abril 
de 2020

Um motorista de aplicativo Francisco Lenilson 
da Silva, de 36 anos, foi encontrado morto 
na manhã do dia 17 de abril deste ano às 
margens de uma lagoa, próximo do conhecido 
Beco de Salvador, no bairro Paredões, em 
Mossoró. Havia marcas de tiros.
Segundo a Polícia Militar, o motorista teria se 
envolvido em uma ocorrência policial durante 
a madrugada. Ele chegou a ser levado para 
a delegacia após ser abordado em atitude 
suspeita, após deixar algumas pessoas em um 
motel da cidade.
A PM foi até o motel, e lá encontrou quatro 
mulheres e três homens. Todos, incluindo o 
motorista de aplicativo, foram encaminhados 
à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde 
foram ouvidos e liberados. Pouco tempo 
depois, no entanto, a polícia foi chamada para 
uma ocorrência de disparos de arma de fogo 
na região da Rua Anatália de Melo, onde o 
corpo do motorista foi achado.
O corpo de Francisco tinha duas perfurações 
de tiros nas costas e sinais de espancamento 
no rosto. Segundo a Polícia Civil, duas 
pessoas foram presas em flagrante, mas 
depois acabaram soltas. O caso continua 
em investigação, mas ainda não houve 
indiciamentos.

Arlley Diego Dantas, 24 anos
Corpo encontrado enterrado em 
uma duna na praia da Redinha no 

dia 27 de julho, em Natal

O corpo do motorista de aplicativo Arlley 
Diego Dantas, de 24 anos, foi encontrado por 
policiais na noite de 27 de julho deste ano 
enterrado em uma duna próximo à praia da 
Redinha, na Zona Norte de Natal. O jovem 
estava desaparecido fazia nove dias.
Arlley foi visto pela última vez no dia 18 
de julho, quando saiu de casa, no bairro 
Guarapes, na Zona Oeste da capital potiguar. 
O carro que o jovem usava, um HB20 alugado, 
foi encontrado em chamas, na praia da 
Redinha. Ninguém foi preso até o momento.

Semana passada tivemos 
registros de uns quatro ou 
cinco assaltos. Tá piorando. 
“Os assaltantes estão agindo 
com requintes de crueldade. 
Tem um colega nosso que 
teve até o crânio rachado 
pelos bandidos”

“
CARLOS CAVALCANTI
DIRETOR DO SINTAT

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Sindicato dos Trabalhadores em Aplicativos de Transporte do Rio Grande do Norte contabiliza cerca de 10 mil profissionais atuando no Estado

10 mil

4 mil 

2 mil

5

 são os motoristas de aplicativo 
que atuam no RN

rodam pelo menos 
uma vez por dia

trabalham em média
 8 horas por dia

assaltos por semana
 a média de registros de violência 

contra a categoria

Pelo menos 9 motoristas 
de aplicativo foram 

assassinados nos últimos 4 
anos no RN

“Os assaltantes estão 
agindo com requintes de 

crueldade”
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ANDERSON BARBOSA

Até antes da pandemia, a coisa 
andava mais ou menos assim: 
quatro ou cinco assaltos por 

mês. Agora, já em meio à crise eco-
nômica, e ainda com medo de ser 
contaminado pelo coronavírus, a vida 
de quem trabalha como motorista de 
aplicativo na Grande Natal está ainda 
mais tensa: são quatro ou cinco assal-
tos por semana.

Os dados são do Sindicato dos 
Trabalhadores em Aplicativos de 
Transporte do Rio Grande do Norte 
(Sintat-RN). A categoria, que atual-
mente possui algo em torno de 2 mil 
profissionais cadastrados, acredita 
que cerca de 10 mil motoristas dirigem 
por algum tipo de aplicativo no estado 
atualmente.

“É claro que nem todos estão na 
rua ao mesmo tempo. Diariamente, 
acreditamos que são 4 mil. Porém, 
metade disso, ou seja, 2 mil motoris-
tas de aplicativo rodam pelo menos 
oito horas por dia. Que é o meu caso. 
E a nossa luta é pela segurança de todo 
mundo, de todos nós”, ressalta Carlos 
Cavalcanti, diretor do Sintat.

E é por dias melhores, por mais 
segurança para a categoria, que apro-
ximadamente 150 motoristas fizeram 
um enorme barulho esta semana. Na 
manhã da terça-feira, 18, o comboio 
percorreu várias avenidas da cidade 
até chegar ao Centro Administrativo 
do Governo do Estado. Lá, represen-
tantes do Sintat cobraram a realiza-
ção de blitzen mais constantes e a 
presença mais forte do policiamento 
preventivo pelas ruas. O grupo foi re-
cebido pelo coronel Francisco Araújo 
Silva, secretário da Segurança Pública 
e da Defesa Social, que prometeu pro-
vidências.

“O secretário disse para juntarmos 
todos os boletins de ocorrência regis-
trados por causa dos assaltos para que 
a Polícia Militar possa fazer uma aná-
lise e montar barreiras de fiscalização 
nas áreas em que os crimes mais acon-
tecem”, disse Carlos.

Quem também participou do pro-
testo foi o motorista Itamar Monteiro. 
Ele disse que na terça-feira da próxima 
semana, pela manhã, haverá uma reu-
nião no Comando da Polícia Militar 
com a presença do comandante da 
corporação, coronel Alarico Azevedo, 
para tratarem sobre ações de comba-
te à criminalidade que vem afetando 
os profissionais que trabalham com o 
transporte de passageiros. “O coronel 
disse que todos os comandantes, de 
todos os batalhões e de todas as cida-
des da Grande Natal, irão participar 
dessa reunião, que é muito importante 
para todos nós”, acrescentou Itamar.

INSEGURANÇA  | Entre 2016 e 
2020, levantamento feito pelo 
Agora RN encontrou registro 
de nove motoristas de aplicativos 
assassinados no RN. Categoria 
pede ações de combate à 
violência para as autoridades de 
segurança pública

PROFISSÃO PERIGO: 
MOTORISTA DE 
APLICATIVO NO RN

“Só estou vivo hoje por obra 
de Deus. Levei 14 facadas. Senti o 
gosto do sangue na minha gargan-
ta, no meu estômago. E também 
senti que estava partindo, quando 
desmaiei. Hoje estou recuperado, 
mas não consigo voltar a traba-
lhar. Deixaram marcas e medo em 
mim, e levaram meu carro”. As pa-
lavras do motorista, que prefere o 
anonimato, expressam mais que a 
dor que ele sentiu ao sofrer vários 
golpes pelo corpo, quando quatro 
assaltantes o renderam, o agredi-
ram, e depois roubaram seu auto-
móvel - elas também representam 
indignação. “Meu carro era meu 
ganha-pão. Com ele eu trazia di-
nheiro para casa. É claro que minha 
vida vale muito mais. Mas também 
machuca muito saber que vem um 
vagabundo e leva tudo o que você 
tem e nada acontece com ele. Não 
é justo”, lamentou.

O assalto foi à noite, em Parna-
mirim, já na hora em que o motoris-
ta retornava para casa. Foi a última 
corrida daquele dia, e a última des-
de então. “Até hoje espero recuperar 
meu carro. Rezo  todos os dias para 
a polícia encontrá-lo. Se isso acon-
tecer, eu volto a trabalhar. O medo 
sempre vai existir, mas eu preciso 
botar comida na minha mesa, pre-
ciso alimentar minhas crianças”, 
disse o motorista, que tem se sus-
tentado com o auxílio emergencial 
pago pelo governo federal.

Outro motorista, desta vez 
vítima de um assalto em Natal, 
também pediu para não ser identi-
ficado. Há dois meses ele atendeu o 
chamado de uma corrida. Foi pela 
manhã. Na foto que apareceu para 
ele pelo aplicativo, o rosto era de 
uma jovem. “O nome era Vitória, 
muito bonita. Acima de qualquer 
suspeita. Fui sem medo. Quando 
cheguei no local marcado, no con-
junto Pirangi, apareceram dois 
rapazes. Gelei na hora. Um deles 
já mostrou uma arma para mim, 
enquanto o outro abria a porta do 
carona. Não pude mais fazer nada. 
Rodaram comigo até uma rua de-
serta, onde me obrigaram a entrar 
na mala do carro. Depois, comecei 
a rezar”, contou.

Ainda na mala do veículo, o 
motorista lembra que deu para 
sentir quando os assaltantes per-
deram o controle do carro. O carro 
capotou na marginal da BR-101, 
na altura de Neópolis. “Fui jogado 
pra fora que nem saco de batata. 
Por sorte não vinha nenhum carro 
atrás, ou ele teria passado por cima 
de mim. Mesmo todo dolorido, eu 
consegui me levantar e correr. Perdi 
o carro, mas estou vivo. Isso é o que 
importa”, frisou.

Os casos acima também refle-
tem a preocupação de Carlos Ca-
valcanti. “Semana passada tivemos 
registros de uns quatro ou cinco 
assaltos. Tá piorando. “Os assaltan-
tes estão agindo com requintes de 
crueldade. Tem um colega nosso 
que teve até o crânio rachado pelos 
bandidos”, pontuou.

MOTORISTAS DE 
APLICATIVO TÊM ALGO 
A MAIS EM COMUM: O 
MEDO.

“Estamos falando de quatro 
ou cinco assaltos por semana, mas 
ninguém sabe realmente quantos 
crimes são. Há muitos colegas que 
não prestam queixa. E quando 
contam suas histórias, as pessoas 
pensam que é brincadeira. Teve um 
colega nossa que pegou um pas-
sageiro na frente de uma pousada 
e parou com ele em um shopping. 
Ele pediu o celular emprestado 
para fazer uma ligação. Disse que 
iria só deixar um dinheiro com um 
amigo e voltava logo para o carro, 
para voltar para a pousada. Ele saiu 
caminhando com o celular, entrou 
no shopping e não voltou mais. 
Depois descobrimos que ele nem 
era turista nem estava hospedado 
na pousada. Foi violento? Não. Mas 
cometeu um crime do mesmo jeito. 
Esse caso sequer foi registrado, mas 
foi um crime. Precisamos de mais 
segurança”, cobrou o sindicalista.

50 ABANDONARAM A ATIVIDADE
A pandemia do coronavírus vem 

causando a demissão de milhares de 
trabalhadores em todo o país. Dados 
do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) revelam que, 
somente no Rio Grande do Norte, 
aproximadamente 15 mil vagas com 

carteira assinada foram fechadas entre 
março e maio. Em meio aos motoristas 
de aplicativo, os efeitos também foram 
sentidos. Mas, nem tanto. “É natural 
pensarem que os desempregados cor-
rem logo para se tornar motoristas de 
aplicativo. Porém, com a diminuição 
das corridas, das pessoas evitando sair 
de casa, muitos também deixaram a 
atividade e partiram para outra profis-
são. Então, a quantidade oscilou, mas 
acabou se mantendo a mesma. Somos 
cerca de 10 mil”, disse Carlos Cavalcan-
ti.

O Sintat tem trabalhado para ame-
nizar não apenas os efeitos da crise eco-
nômica, mas também asa sequelas da 
violência. Somente este ano, o sindicato 
estima que pelo menos 50 motoristas 
de aplicativo largaram a atividade por 
causa da violência, apesar de recebe-
rem auxílio jurídico e psicológico.

“Essa também é uma reivindicação 
nossa. Precisamos participar mais efe-
tivamente dos debates que envolvem 
a segurança pública. Estamos pedindo 
um assento permanente no Conselho 
de Segurança Pública do nosso estado. 
Queremos participar das discussões, 
pois podemos evitar que outros colegas 
também abandonem a profissão”, con-
cluiu o diretor.

EM QUATRO ANOS,
9 MOTORISTAS 
ASSASSINADOS NO RN

O primeiro aplicativo para motoristas 
particulares de passageiros começou a 
operar no Rio Grande do Norte no dia 
26 de agosto de 2016. De lá para cá, os 
números da violência contra a categoria 
ainda são desconhecidos. Porém, os casos 
mais emblemáticos, certamente, são os de 
homicídio ou latrocínio (roubo seguido de 
morte). Levantamento feito pelo Agora RN 
encontrou registro de 9 motoristas mortos 
neste curto período. Abaixo, veja como está 
cada caso:

Suetânia Santos do 
Nascimento, 
29 anos

Corpo encontrado carbonizado no dia 14 de 
agosto de 2017 na zona rural de Arez

A motorista de aplicativo Suetânia Santos 
do Nascimento, de 29 anos, desapareceu 
no dia 11 de agosto de 2017. O corpo 
dela foi encontrado carbonizado no dia 14, 
dentro do carro, também incendiado, em um 
canavial na zona rural de Arez. O veículo foi 
identificado por meio do número do chassi. 
Já a identificação oficial do corpo dela, só 
aconteceu mais de um ano depois, através de 
exames de DNA.
No dia 23 de agosto de 2019, um homem foi 
preso pela Polícia Civil como principal suspeito 
pela morte da motorista. De acordo com o 
delegado Wellington Guedes, responsável 
pela investigação, o suposto criminoso e a 
vítima tinham encerrado um relacionamento. O 
suspeito foi preso por força de um mandado 
de prisão e transportado para o sistema 
prisional, em Natal. Segundo o delegado, ele 
nega o crime, mas há provas de que ele entrou 
em contato com a vítima. Ainda de acordo com 
os investigadores, a partir de depoimentos e 
outras provas, a polícia também conseguiu 
comprovar que ele esteve no local do crime.
Ainda de acordo com o delegado, o 
homem matou Suetânea por causa de um 
relacionamento rompido. “Ele tinha comprado 
um carro no nome dela e eles marcaram um 
encontro para tratar sobre isso”, afirmou. 
Porém, em determinado momento, o homem 
teria atirado contra a vítima e colocado o corpo 
dela na mala do carro.
Após depoimentos e levantamento de provas, 
a Polícia Civil pediu a prisão do suspeito, cujo 
mandado foi dado pela Justiça. O suspeito foi 
detido no próprio município de Arez.

Giltemberg Gomes Soares, 
32 anos
Corpo encontrado com marcas de 

tiros no dia 18 de setembro de 2018 na zona 
rural de Arez

Giltemberg foi visto pela última vez com 
vida no dia 5 de setembro de 2018, quando 
saiu de casa, no município de São Gonçalo 
do Amarante, para atender a uma corrida. 
Contudo, segundo a Uber, essa corrida não foi 
solicitada pelo aplicativo.
Na manhã do dia 8, o carro de Giltemberg 
foi encontrado no bairro Conab, na cidade 
de Goianinha, que fica a pouco mais de 12 
quilômetros de Arez. 
Os pneus dianteiros estavam furados, e alguns 
acessórios do veículo haviam sido levados, 
como o aparelho de som e os alto-falantes.
Já no dia 18, um cadáver foi encontrado em 
meio a um canavial na zona rural de Arez. 
A identificação do corpo, segundo a família 
do motorista, foi feita por causa de pinos de 
platina implantados na cabeça e na perna de 
Giltemberg em cirurgias que ele fez após um 
acidente.
Ainda em 2018, a Polícia Civil identificou um 
dos dois suspeitos de participar da morte do 
motorista e efetuou a prisão, que ocorreu em 
Natal. 
O outro envolvido ainda é procurado.

Alison José Nunes Azevedo, 
28 anos
Vítima de assalto no dia 29 de 

novembro de 2018 na Zona Norte de Natal

Alison José Nunes Azevedo, de 28 anos, 
recebeu um chamado para uma ocorrida na 
noite de 29 de novembro de 2018, na Zona 
Norte de Natal. Criminosos entraram no carro e 
anunciaram o assalto. Eles fizeram o motorista 
dirigir até a casa de um familiar, no bairro 
Nossa Senhora da Apresentação.
“Lá, apenas um dos bandidos entrou na 
casa com o motorista. Foi quando ele reagiu 
e foi baleado no peito. Os quatro assaltantes 
fugiram no carro do motorista”, revelou o 
delegado Rysklyft Factore, da DHPP.
Ainda de acordo com o delegado, o motorista 
foi socorrido ao Hospital Santa Catarina, 
mas não resistiu ao ferimento. O carro foi 
encontrado abandonado no distrito de Santo 
Antônio, em São Gonçalo do Amarante.
Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial foi 
remetido à Justiça no mês de maio deste ano. 
Duas pessoas foram presas (Gabriel Silva da 
Costa e Ana Carolina dos Santos Dantas). 
Uma outra mulher, identificada como Mércia 
Cristina Bezerra da Silva, continua foragida. 
Um adolescente também foi apreendido. Um 
outro, também suspeito de participação no 
crime, morreu.

Nivan Lucas Viana de 
Morais, 22 anos
Encontrado morto a tiros dentro do 

próprio carro, na noite de 10 de abril de 2019, 
em Mossoró

Nivan Lucas Viana de Morais, de 22 anos, 
foi morto a tiros dentro do próprio carro, em 
Mossoró, na noite de 10 de abril de 2019. O 
cafrro foi encontrado com as portas abertas 
em uma estrada de terra na região da Alameda 
dos Cajueiros, no bairro Planalto 13 de Maio.
Segundo a Polícia Militar, Nivan pode ter sido 
vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). 
O crime foi registrado pela Delegacia de 
Plantão de Mossoró, mas segue investigado 
pela Delegacia de Homicídios.
A identificação no local foi feita através da 
Carteira Nacional de Habilitação da vítima. A 
mulher de Nivan disse que ele estava armado 
e também tinha um celular, que não foram 
encontrados no local do crime. Ninguém foi 
preso até hoje.

Amaro Bezerra da Silva, 33 
anos
Assassinado a tiros em uma 

churrascaria na noite de 17 de setembro de 
2019, em Mossoró

A Delegacia de Homicídios e Proteção 
à Pessoa de Mossoró (DHM) elucidou o 
homicídio do motorista de aplicativo Amaro 
Bezerra da Silva, de 33 anos. A morte 
aconteceu na noite de 17 de setembro de 2019 
em uma churrascaria às margens da BR-304, 
em Mossoró.
Investigações realizadas pela Polícia Civil 
apontaram que os autores do homicídio 
foram dois adolescentes que moram no 
bairro Aeroporto I. Foi apurado também 
que a motivação seria uma cobrança de 
uma dívida de drogas feita pela vítima aos 
adolescentes. Amaro Bezerra teria ameaçado 
os adolescentes, que estavam devendo 
aproximadamente R$ 1.000 pela compra de 
cocaína.
As informações sobre a identificação dos 
adolescentes foram encaminhadas à 
Delegacia do Adolescente Infrator (DEA) de 
Mossoró, para apuração e encaminhamento 
à Justiça.

Alex Moura de Oliveira, 30 
anos
Corpo encontrado na zona rural de 

Mossoró no dia 20 de outubro de 2019

O corpo de Alex Moura de Oliveira, de 30 
anos, foi encontrado por caçadores na manhã 

do dia 20 de outubro de 2019 na região 
de Passagem de Pedras, na zona rural de 
Mossoró. O motorista havia sido raptado por 
quatro homens durante a madrugada do dia 
15, no Conjunto Maria Odete Rosado.
Segundo depoimentos, bandidos obrigaram 
o filho e a mulher de Alex a ficarem no quarto 
de casa, e partiram com ele. Os criminosos 
juntaram alguns objetos da casa e colocaram 
tudo no carro da vítima, um HB20 branco, 
e fugiram com ele. O veículo foi encontrado 
carbonizado dois dias depois, também 
na região de Passagem de Pedra, onde 
dias depois o corpo de Alex também seria 
encontrado por caçadores.
O corpo já estava em avançado estado de 
decomposição, mas foi identificado pelas 
impressões digitais. Ninguém foi preso até o 
momento.

Edklinter Wemerson de 
Andrade, 
22 anos

Corpo encontrado na zona rural de Ipanguaçu 
no dia 15 de janeiro de 2020

O corpo de Edklinter Wemerson de Andrade, 
de 22 anos, foi encontrado na entrada da 
comunidade de Pataxó, na zona rural de 
Ipanguaçu, na manhã de 15 de janeiro deste 
ano. O corpo do motorista tinha marcas de 
tiros.
O carro do motorista foi achado queimado, 
no município de Riachuelo. Não há mais 
informações sobre o caso. Ninguém foi preso 
até o momento.

Francisco Lenilson da Silva, 
36 anos
Corpo encontrado às margens 

de uma lagoa em Mossoró, no dia 17 de abril 
de 2020

Um motorista de aplicativo Francisco Lenilson 
da Silva, de 36 anos, foi encontrado morto 
na manhã do dia 17 de abril deste ano às 
margens de uma lagoa, próximo do conhecido 
Beco de Salvador, no bairro Paredões, em 
Mossoró. Havia marcas de tiros.
Segundo a Polícia Militar, o motorista teria se 
envolvido em uma ocorrência policial durante 
a madrugada. Ele chegou a ser levado para 
a delegacia após ser abordado em atitude 
suspeita, após deixar algumas pessoas em um 
motel da cidade.
A PM foi até o motel, e lá encontrou quatro 
mulheres e três homens. Todos, incluindo o 
motorista de aplicativo, foram encaminhados 
à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde 
foram ouvidos e liberados. Pouco tempo 
depois, no entanto, a polícia foi chamada para 
uma ocorrência de disparos de arma de fogo 
na região da Rua Anatália de Melo, onde o 
corpo do motorista foi achado.
O corpo de Francisco tinha duas perfurações 
de tiros nas costas e sinais de espancamento 
no rosto. Segundo a Polícia Civil, duas 
pessoas foram presas em flagrante, mas 
depois acabaram soltas. O caso continua 
em investigação, mas ainda não houve 
indiciamentos.

Arlley Diego Dantas, 24 anos
Corpo encontrado enterrado em 
uma duna na praia da Redinha no 

dia 27 de julho, em Natal

O corpo do motorista de aplicativo Arlley 
Diego Dantas, de 24 anos, foi encontrado por 
policiais na noite de 27 de julho deste ano 
enterrado em uma duna próximo à praia da 
Redinha, na Zona Norte de Natal. O jovem 
estava desaparecido fazia nove dias.
Arlley foi visto pela última vez no dia 18 
de julho, quando saiu de casa, no bairro 
Guarapes, na Zona Oeste da capital potiguar. 
O carro que o jovem usava, um HB20 alugado, 
foi encontrado em chamas, na praia da 
Redinha. Ninguém foi preso até o momento.

Semana passada tivemos 
registros de uns quatro ou 
cinco assaltos. Tá piorando. 
“Os assaltantes estão agindo 
com requintes de crueldade. 
Tem um colega nosso que 
teve até o crânio rachado 
pelos bandidos”

“
CARLOS CAVALCANTI
DIRETOR DO SINTAT

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Sindicato dos Trabalhadores em Aplicativos de Transporte do Rio Grande do Norte contabiliza cerca de 10 mil profissionais atuando no Estado

10 mil

4 mil 

2 mil

5

 são os motoristas de aplicativo 
que atuam no RN

rodam pelo menos 
uma vez por dia

trabalham em média
 8 horas por dia

assaltos por semana
 a média de registros de violência 

contra a categoria

Pelo menos 9 motoristas 
de aplicativo foram 

assassinados nos últimos 4 
anos no RN

“Os assaltantes estão 
agindo com requintes de 

crueldade”

NÚMEROS
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MARCELO HOLLANDA

Josélia Belarmino da Silva, 41 
anos, tem um pequeno negócio 
de entrega em domicílio de itens 

alimentícios, perfumaria e produtos 
de higiene que durante 10 anos funcio-
nou no Parque dos Coqueiros, na Zona 
Norte de Natal.

Com a pandemia do coronavírus, 
ela foi obrigada a se mudar para o 
Jardim Botânico, em São Gonçalo do 
Amarante, depois que a clientela su-
miu. Sem dinheiro para fazer estoque, 
nesta quinta-feira 20 ela apelou pela 
segunda vez a um banco para conse-
guir um empréstimo emergencial de 
R$ 10 mil a serem pagos em 36 parce-
las.

 Depois de ver seu pedido negado 
duas vezes pela Caixa Econômica, sem 
que nenhum motivo fosse apresenta-
do pela instituição, ontem ela nova-
mente bateu a cara na porta, desta vez 
num banco privado, o Itaú, que alegou 
já ter preenchido a disponibilidade de 
crédito. 

Josélia é um dos milhares de micro 
pessoas jurídicas do Rio Grande do 
Norte órfãos de um programa oficial 
de apoio financeiro contra a pandemia 
da Covid-19.

Segundo a mais recente sondagem 
da Federação da Indústria do RN, essa 
camada desassistida representa 53% 
das empresas do estado que teve seus 
pedidos de auxílio negados pelos ban-
cos sem qualquer explicação. Desses, 
41% não teriam apresentado a docu-
mentação correta.

O mais incrível dessa história, se-
gundo Pedro Albuquerque, assessor 
técnico de pesquisa e economia da 
Fiern, é que entre abril, começo da 
pandemia, e agosto, quando o núme-
ro de casos começou a desacelerar, o 
volume de crédito emergencial às mi-
cro e pequenas empresas, que repre-
sentam 95% dos negócios no estado, 
permanecia no mesmíssimo patamar. 
Ou seja, raso. “No momento em que 
eu mais precisei de ajuda eu não tive, 
a verdade é essa”, desabafa Josélia, que 
conta com a ajuda do marido para fa-
zer as entregas nos pequenos mercadi-
nhos e residências de bairro.

Um outro dado difícil de engolir 
em tempos de tragédia sanitária, for-
necido pelo assessor técnico da Fiern, 
é que dos 51% dos CNPJs que conse-

NEGÓCIOS | Entre abril e 
agosto, 53% das empresas 
potiguares tiveram pedidos 
de auxílio financeiro negados 
pelos bancos sem qualquer 
explicação

METADE DAS EMPRESAS 
POTIGUARES NÃO OBTEVE  
CRÉDITO DURANTE PANDEMIA

guiram acessar o auxílio do governo 
federal, 41% obtiveram o dinheiro não 
pelos bancos públicos e sim pelos par-
ticulares.

Lucas Potiguar, dono de uma 
fábrica de laticínios com 10 emprega-
dos, por exemplo, apresentou toda a 
documentação pedida pela agencia do 

Banco do Nordeste de Macaíba ainda 
no começo da pandemia e até agora 
nada.

“Consegui que o governo ajudasse 
a pagar até 80% dos salários do pes-
soal, mas dinheiro para capital e giro 
e manter a produção, que é bom, ne-
nhum tostão”, diz ele.

Agora que a ajuda para a folha de 
pagamento terminou, o empresário 
afirma que seu maior problema é falta 
de recursos para demitir os emprega-
dos.

“No meu caso, o BNB, que é um 
banco de fomento e existe justamente 
para ajudar as empresas, não fez abso-

lutamente nada”, dispara.
Depois de trabalhar nas sonda-

gens em abril e outra agora em agosto, 
comparar as informações recolhidas 
no auge e na desaceleração da pande-
mia para a Fiern, Pedro Albuquerque 
fala da sua incredulidade.

“Com a chegada da Covid-19 ao 
Brasil eram claros os reflexos na eco-
nomia já em abril, razão pela qual foi 
feita a primeira sondagem. Mas o que 
nem nós poderíamos prever é que, 
quatro meses depois, a concessão de 
recursos para as empresas estive pra-
ticamente inalterada”, surpreende-se.

E conclui: “Se ocasiões excepcio-
nais demandam medidas excepcio-
nais, como diz o velho ditado, essas 
medidas nós não vimos”.

OS NÚMEROS DA PESQUISA
A mesma pesquisa realizada pelo 

sistema Fiern, divulgada esta semana, 
mostrou que 54% das empresas poti-
guares não pararam as atividades du-
rante a pandemia. A sondagem ouviu 
141 indústrias instaladas em 28 muni-
cípios, no período de 4 a 12 de agosto, e 
foi a segunda edição no ano, com mais 
de 30 setores industriais consultados.

A pesquisa, por exemplo, apresenta 
dados sobre paralisação de atividades, 
dificuldades em obter suprimentos, 
desligamento de pessoal e adoção de 
protocolos de biossegurança.

Na comparação com a primeira 
sondagem realizada entre os dias 14 e 
15 de abril, logo no início da pandemia, 
a pesquisa de agosto mostrou que o 
percentual de empresas que não para-
lisaram as atividades cresceu de 47% 
para 54%.

Ou seja, mais empresas continua-
ram a operar, sugerindo que, de alguma 
maneira, as empresas do RN encontra-
ram maneiras de lidar com a crise da 
pandemia para manter as atividades.

Mas a sondagem aponta que 70% 
tiveram problemas com suprimento de 
fornecedores. E, em relação ao fatura-
mento no período, 37% apresentaram 
queda de mais de 50% (destaque para 
Confecções, Marmoraria, Têxtil).

Na primeira pesquisa, feita em abril 
com 139 indústrias, 78% relataram difi-
culdade com suprimentos. A compara-
ção das duas sondagens revela o que 
pode ter sido o grande problema das 
empresas, nessa crise da pandemia.

Entre os ajustes necessários à 
manutenção das atividades, houve o 
desligamento de funcionários além de 
medidas previstas pelas Medidas Pro-
visórias 936 e 927.

Do total, de empresas ouvidas, 40% 
fizeram renegociação de contrato de 
trabalho e 50% informaram que não 
demitiram, enquanto 15% demitiram 
mais de 50% do quadro (Indústria de 
Móveis, Alimentos, Química e Gráfica, 
especialmente em Natal).

Na contramão disso, 7% registra-
ram aumento na contratação. O incre-
mento foi verificado na indústria da 
Construção Civil, Coleta e Transporte 
de resíduos e de Produtos de limpeza.

Para a gerente da unidade de eco-
nomia e pesquisa da Fiern, Sandra 
Lúcia Cavalcanti, isso não diminuiu 
as dificuldades das empresas, que já 
amargavam uma situação difícil desde 
2014.

“Quando elas começaram efeti-
vamente a empreender uma reação, 
no segundo semestre do ano passado, 
apareceu a pandemia para atrapalhar 
tudo”, finaliza.

 Pesquisa feita pela Fiern mostrou que 54% das empresas potiguares não pararam as atividades durante o período de pandemia
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DINHEIRO PÚBLICO |  Tribunal de Contas do Estado adverte que se os gestores públicos que não adequarem 
os portais da transparência municipais, eles podem responder processo de apuração de responsabilidade

O Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) emitiu um alerta para 
50 municípios do Rio Grande 

do Norte que não disponibilizaram 
integralmente em seus portais da 
transparência dados sobre contrata-
ções e aquisições realizadas para o 
enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus.

Entre as cidades, estão duas da 
Grande Natal: Extremoz e Macaíba. 
O alerta do TCE foi feito com base na 
Lei nº 13.979/2020, que determina que 
os gestores informem os dados acerca 
das despesas na data da contratação. 

O trabalho realizado pela Diretoria 
de Administração Municipal da Corte 
identificou a ausência de alguns dos 
itens preconizados pela legislação.

Pela lei, as prefeituras devem re-
gistrar pelo menos “o nome e CNPJ do 
contratado, o valor do contrato, prazo 
de vigência, o processo de despesa, o 
objeto e a quantidade contratadas e 
o número da nota de empenho ou da 
ordem de compra/serviço emitida”. 

O levantamento da equipe técnica 
da Diretoria de Administração Muni-

cipal identificou que o dado que mais 
frequentemente esteve ausente dos 
portais da transparência foi do prazo 
de vigência do contrato. Contudo, há 
casos de gestores que não prestaram 
em seus portais qualquer informação 
específica sobre o combate à pande-
mia.

Após a emissão dos alertas, e me-
diante novo levantamento realizado 
pela Corte de Contas, os gestores públi-
cos dos municípios do Rio Grande do 
Norte que não adequarem os portais 
da transparência podem responder 
processo de apuração de responsabili-
dade.

 Gestores públicos que não adequarem os portais da transparência podem responder processo

TCE emite alerta para 50 cidades 
do RN por falhas na transparência

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GRANJA SANTO ANTONIO LTDA, 12.355.562/0001-37, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
Simplificada (RLS), para a produção de aves de postura, localizada no Sítio São José, Zona Rural, Município de 
Marcelino Vieira/RN.

Adriana Vale Lamartine
Sócia

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL

Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças:

Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 7-GC-04 (Carinho), localizado no Campo Galo de 
Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN;

Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 7-GC-12 (Fidelidade), localizado no Campo Galo 
de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN;

Sergio Fantini de Oliveira
Diretor de Sustentabilidade

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO, 

L.V Logística EIRELi, CNPJ:23.821.709/0001-53,Torna Público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA , Licença de OPERAÇÃO -LO 
,Transportes de carga perigosa ,combustível automotivos, etanol, Diesel ,gasolina com capacidade  de 52,22 
T.CEP:59.012-330 ,Localizado na Rua: coronel Joaquim Manoel. nº0717 Bairro: Petrópolis , Zona Urbana do 
Município de Natal -RN      

Lucas Viglietti
 Sócio proprietário 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DELICENÇA DE OPERAÇÃO

M. GOMES PRAXEDES EIRELI, CNPJ: 09.400.227/0001-07, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RLO com validade até 
17/08/2025 para a atividade Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Av. Industrial Dehuel Vieira 
Diniz, S/N – Santa Júlia, Mossoró/RN.

Socorro Praxedes
Sócia

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

VOLTALIA ENERGIA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.351.042/0001-89, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Prévia - LP, com prazo 
de validade até 13 de agosto de 2022 em favor do empreendimento COMPLEXO FOTOVOLTAICO SERRA DO 
MEL, localizado na Vila Ceará no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

O preço dos medicamentos 
vendidos aos hospitais do país 
subiu 16,4% durante os cinco pri-
meiros meses da pandemia da 
Covid-19 no Brasil, de março e 
julho. 

Os dados, divulgados nesta 
quinta-feira 20, são do Índice de 
Preços de Medicamentos para 
Hospitais (IPM-H), da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe) e da Bionexo.

Segundo o levantamento pela 
fundação, a alta foi impulsionada 
por três grupos de medicamentos 
utilizados no tratamento de pa-
cientes com a covid-19: suporte 
ao aparelho cardiovascular, com 
elevação de 92,6%; medicamenos 
para o sistema nervoso, de 66%; 
e aparelho digestivo e metabolis-
mo, de 50,4%. 

Os aumentos principais fo-
ram de remédios relacionados a 
analgesia, anestesia, suporte ven-
tilatório e suporte vital. 

Também apresentaram 
aumento expressivo os medica-
mentos preparados hormonais 
sistêmicos, de 21,8%, e do sistema 
musculoesquelético, de 18,2%, 
utilizados nas unidades de terapia 
intensiva (UTI).

CUSTO

PREÇO DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES SOBE 
16% NA PANDEMIANEY DOUGLAS / AGORA RN

A taxa de desocupação no Rio 
Grande do Norte em julho foi 
de 14,7%, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). É a maior desde o 
início da pesquisa em maio: 14,7%. Isso 
significa que havia 200 mil potiguares 
em busca de trabalho formal ou infor-
mal.

Outro grupo que se destaca são 
as “pessoas que não procuraram 
trabalho por conta da pandemia ou 
por falta de trabalho na localidade, 
mas que gostariam de trabalhar”. São 
433 mil potiguares. Os dois grupos 
somados totalizam 633 mil pessoas 

subutilizadas em julho. Em junho, esse 
número era de 639 mil. O número de 
trabalhadores afastados do trabalho 
sem remuneração caiu 56% em julho 
na comparação com mês anterior. Em 
junho, 127 mil pessoas estavam nessa 
condição. Em julho, 56 mil trabalhado-
res permaneciam afastados e sem sa-
lário.  No total, o estado registrou 195 
mil pessoas afastadas do trabalho em 
julho. Dessas pessoas, 140 mil estavam 
ainda afastadas em função do distan-
ciamento social. No mês anterior, esse 
número era de 232 mil. Isso significa 
que houve uma queda de 48,5% de ju-
nho para julho.

Em julho, 200 mil potiguares estavam em busca de trabalho formal ou informal

Taxa de desocupação entre os 
potiguares é 14,7%, diz IBGE

EMPREGO
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NAS MÃOS DO SEU ELEITOR.

CONCESSÃO | Ministro de Infraestrutura garantiu que não haverá interrupção dos serviços do aeroporto e que  
Inframérica permanecerá operando até ser concluída nova licitação para a administração do terminal aéreo

O ministro de Infraestrutura, Tar-
císio Freitas, disse nesta quinta-
-feira 20 que Aeroporto Interna-

cional Aluízio Alves, em São Gonçalo 
do Amarante, não será fechado. Desde 
que foi anunciada a devolução pela 
concessionária Inframérica, no primei-
ro semeste, há uma preocupação em 
relação a manutenção das atividades 
no terminal.

Tarcísio Freitas garantiu que não 
haverá interrupção dos serviços do 
aeroporto, que a Inframérica permane-
cerá operando até que seja concluída a 
nova licitação e que o novo modelo de 
concessão será mais vantajoso para a 
próxima operadora. 

O atual modelo de concessão, con-
forme reconheceu o ministro, traz exi-
gências que inviabilizaram o negócio 
da operadora num aeroporto que não 
tinha tanto movimento.

“O ministro me garantiu que a sa-
ída da Inframérica é consensual e que 
a companhia está fazendo tudo que 
pode ser feito até o fim das operações 

e transição para o novo operador. En-
tão, a população pode ficar tranquila 
que nosso aeroporto não vai fechar”, 
informa Fábio Faria, ministro das Co-
municações.

A previsão da nova licitação do ae-
roporto de São Gonçalo do Amarante 

é 2021, mas o Ministério da Infraestru-
tura já fez o chamamento para apre-
sentação de projetos, levantamentos, 
investigações e estudos técnicos que 
subsidiarão a modelagem da conces-
são para expansão, exploração e ma-
nutenção do Aeroporto.

Previsão da nova licitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante é 2021

Aeroporto de São Gonçalo não vai 
fechar, diz ministro Tarcísio Freitas

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

ESTADOS UNIDOS

Um juiz de Nova York con-
cedeu liberdade condicional sob 
uma fiança de US$ 5 milhões (cer-
ca de R$ 27,7 milhões) para Steve 
Bannon, que se declarou inocente 
Nesta quinta-feira 20 da acusação 
de fraudar centenas de milhares 
de dólares de doadores de um fun-
do para a construção de um muro 
na fronteira com o México.

Bannon deixou o tribunal 
logo depois e falou rapidamente 
com apoiadores. “Todo esse fias-
co é para impedir as pessoas que 
querem construir o muro”, disse 
ele antes de entrar em um carro.  

Bannon é considerado o 
grande estrategista da vitória de 
Donald Trump em 2016.

A caução, segundo o juiz, de-
veria ser garantida pelo pagamen-
to de US$ 1,7 milhão em dinheiro 
ou propriedade pelo acusado ou 
outros fiadores. A justiça também 
impôs restrições de viagem a Ban-
non, que não poderá deixar o país 
sem autorização.

ESTRATEGISTA DE 
TRUMP DEIXA PRISÃO 
APÓS PAGAR FIANÇA 
MILIONÁRIA

Depois de dispararem nos últi-
mos meses por causa da pan-
demia da Covid-19, os pedidos 

de seguro-desemprego de trabalhado-
res com carteira assinada continuam a 
cair. Nos 15 primeiros dias do mês, o to-
tal de pedidos recuou 21,3% em relação 
ao mesmo período do ano passado.

Desde o início de junho, o indi-
cador está em queda. Na primeira 
metade do mês, 216.350 benefícios de 
seguro-desemprego foram requeridos, 
contra 274.827 pedidos registrados nos 
mesmos dias de 2019. 

Ao todo, 64,3% dos benefícios fo-
ram pedidos pela internet na primeira 
quinzena do mês, contra apenas 2,4% 
no mesmo período de 2019.

O levantamento foi divulgado nes-
ta quinta-feira 20 pela Secretaria de 
Trabalho do Ministério da Economia, e 
considera os atendimentos presenciais 
– nas unidades do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) e das Superinten-
dências Regionais do Trabalho – e os 
requerimentos virtuais. 

Apesar da queda em agosto, os 
pedidos de seguro-desemprego conti-
nuam em alta no acumulado do ano, 
tendo somado 4.737.572 de 2 janeiro a 
15 de agosto de 2020. 

O total representa aumento de 
9,1% em relação ao acumulado no 
mesmo período do ano passado, que 
foi de 4.343.212.

No acumulado do ano, 55,2% dos 
requerimentos de seguro-desemprego 
(2.613.515) foram pedidos pela inter-

net, pelo portal gov.br e pelo aplicativo 
da carteira de trabalho digital; 45,9% 
dos benefícios (2.124.057) foram pedi-
dos presencialmente. 

No mesmo período do ano pas-
sado, 98,5% dos requerimentos 
(4.277.397) tinham sido feitos nos pos-
tos do Sine e nas superintendências 
regionais e apenas 1,5% (65.815) tinha 
sido solicitado pela internet.

Embora os requerimentos possam 
ser feitos de forma 100% digital e sem 
espera para a concessão do benefício, 
o Ministério da Economia informou 
que os dados indicam que muitos tra-
balhadores continuam aguardando a 
reabertura dos postos do Sine, admi-
nistrados pelos estados e pelos municí-
pios, para darem entrada nos pedidos. 
O empregado demitido ou que pediu 
demissão tem até 120 dias depois da 
baixa na carteira de trabalho para dar 
entrada no seguro-desemprego.

Em relação ao perfil dos reque-
rentes do seguro-desemprego na pri-
meira quinzena de agosto, a maioria é 
masculina (60,4%). A faixa etária com 
maior número de solicitantes está 
entre 30 e 39 anos (32,9%) e, quanto à 
escolaridade, 59,1% têm ensino médio 
completo. 

 Os estados com o maior número 
de pedidos foram São Paulo (65.302), 
Minas Gerais (23.985) e Rio de Janei-
ro (17.357) e os que tiveram maior 
proporção de requerimentos via web 
foram Acre (96,9%), Sergipe (87,8%) e 
Tocantins (84,2%).

Seguro-desemprego tem 
queda 21,3% em agosto

PEDIDOS

GAGE SKIDMORE
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ARTE QUE 
TRANSFORMA 
A CIDADE  

NATHALLYA MACEDO

A paisagem urbana tem o 
poder de refletir os costu-
mes de uma população. A 

Filadélfia, nos Estados Unidos, é 
uma cidade extremamente plural e 
colorida, com milhares de murais 
espalhados pelas paredes. Lá, es-
sas manifestações se converteram 
em uma oportunidade para o de-
senvolvimento e a participação das 
comunidades, já que fomentam as 
relações entre os artistas locais e 
alguns órgãos municipais. 

É isso que o artista Tocha Lopes 
tem feito de maneira natural em 
Parnamirim, na Grande Natal. Ao 
longo dos últimos anos, ele reali-
zou e continua promovendo um 
trabalho notável em espaços públi-
cos através da pintura e do grafite. 
“Meu pai era pintor e, desde crian-
ça, acompanho o processo de pro-
dução. Treinei bastante, desenvolvi 
o dom e resolvi seguir os passos de-
le”, contou ao Agora RN.  

Hoje, aos 40, Tocha movimenta 
a cena cultural enquanto renova 
praças, calçadas e painéis. “Me 
identifico bastante com as obras de 
Joca Soares e Eusébio de Matos, por 
exemplo. Gosto da arte de rua por-
que oferece várias possibilidades 
de transformação de lugares que 
todo mundo frequenta de graça. 
Traz um viés acessível e democráti-

co de apreciação”.  
Para ele, é de suma importân-

cia que os pintores que respiram o 
cotidiano de onde moram possam 
representar as próprias sínteses 
sobre a vivência regional em telas 
de cunho autoral. “Meu desejo é le-
var cores para ambientes cinzas. O 
jeito que ocupamos nossa cidade, 
aliás, influencia até a nossa saúde, 
tanto física quanto emocional”.  

MILITÂNCIA 
O principal anseio de Tocha é 

ver valorizados os artistas que en-
riquecem a identidade cultural de 
Parnamirim. Com esse objetivo em 
mente, ele lançou a pré-candida-
tura a vereador. “Minha experiên-
cia na militância ecológica me fez 
pensar em formas de ajudar com  
maior consistência, comprometi-
mento e responsabilidade. Acredito 
que a gestão pública pode ser uma 
plataforma de apoio”, afirmou.  

Segundo Tocha, projetos que 
proporcionem a inclusão dos 
diversos movimentos artísticos 
estão em falta em todo o estado. 
“Editais e incentivos relacionados 
são essenciais para que os projetos 
culturais sobrevivam e resistam. O 
parlamento precisa entender que a 
propostas criativas são fundamen-
tais para desenvolver cidadãos 
com capacidade de pensamento 
crítico”.  

GRAFITE | Há anos, o artista Tocha Lopes promove a renovação das 
paisagens urbanas de Parnamirim através da pintura e do grafite

ARTE URBANA Artista de 
Parnamirim, Tocha Lopes promove 
trabalho em espaços públicos 
através da pintura e do grafite
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MUDOU NADA 
Nesta quarta, a CNN Brasil 

citou com surpresa a vinda de Jair 
Bolsonaro a um estado governado 
por uma mulher do PT, como sinal 
de que o presidente tem mudado 
o tom político e diminuído a 
agressividade contra adversários. 
No entanto, a realidade é que 
Bolsonaro preferiu fingir que 
Fátima Bezerra não existe. 

DESSE MODELO 
Contrariando a análise 

da emissora e mostrando que 
a ideologia do atual governo 
ultrapassa o bom senso e as regras 
da liturgia do cargo, a equipe do 
Palácio do Planalto não convidou 
a governadora do RN para 
participar junto com o presidente 
da República de uma agenda 
institucional. 

POLÍTICA EM 
EVENTO PÚBLICO 

E os ministros potiguares, 
Fábio Faria e Rogério Marinho, 
não interferiram? Não quiseram 
contrariar o presidente ou também 
resolveram ignorar a chefe do 
Estado? 

PRESENTE 
A governadora Fátima não 

fará parte da comitiva presidencial 
- que cumpre agenda oficial hoje 
nos municípios de Ipanguaçu e 
Mossoró -, mas ela poderá contar 
com a presença do seu líder no 
Legistivo estadual, o deputado 
George Soares, que certamente 
levará à chefe potiguar o que for 
dito de importante nesse encontro. 

CHAMADA 
Da Assembleia, além de George 

Soares, Dr. Bernardo (Avante), 
Getúlio Rêgo (DEM), Albert 
Dickson (Pros), Galeno Torquato 
(PSD), Tomba Farias (PSDB), 
Coronel Azevedo (PSC), Ubaldo 
Fernandes (PL) e Nélter Queiroz 
(MDB) deverão estar presentes na 
visita oficial. 

INTERAGINDO NA NET 
O diretório municipal do 

PSB de Natal abriu um canal na 
internet para coletar sugestões 
de como a cidade pode tornar-se 
um lugar melhor para se viver. As 
informações vão subsidiar o Plano 
de Gestão para a capital que será 
apresentado pela legenda no pleito 
deste ano.  

O pré-candidato a prefeito é 
o deputado estadual Hermano 
Morais. 

ALTO 
Pesquisadores da Universidade 

de Harvard, nos EUA, descobriram 
que as crianças carregam uma 
carga viral do Sars-CoV-2 (novo 
coronavírus) muito mais alta do 
que se pensava, principalmente 
nos primeiros dois dias de infecção.  

RISCO 
O estudo publicado no 

Journal of Pediatrics revelou 
que as crianças infectadas 
mostraram um nível 
significativamente mais alto do 
vírus em suas vias aéreas do que 
adultos hospitalizados em UTIs 
para tratamento com covid-19. 
Mas vamos voltar às escolas! 

ABAIXO O DOSSIÊ 
Em julgamento na tarde de 

ontem, o STF alcançou maioria 
de votos contra a produção 
pelo Ministério da Justiça de 
um dossiê sobre servidores 
identificados com o movimento 
antifascista. E por nove votos 
a um, fica proibida a produção 
de qualquer tipo de documento 
sobre a vida pessoal e política de 
servidores públicos.  

A GENTE SABE O MOTIVO 
Para a maioria da Corte, 

“houve desvio de finalidade 
na elaboração do documento 
sigiloso sobre quase 600 
servidores da área de segurança 
identificados como integrantes 
do movimento antifascista 
e opositores do governo do 
presidente Jair Bolsonaro”.  

PERIGOSO 
“Isso é extremamente 

perigoso e, a meu ver. O que 
mais me preocupou, o que mais 
me parece desvio de finalidade, 
é a tentativa de órgãos de 
inteligência de tentar planilhar 
as preferências políticas e 
filosóficas de agentes policiais 
sem que eles tivessem praticado 
qualquer atividade ilícita”, disse 
o ministro Alexandre de Moraes, 
ao votar. 

INTIMIDAÇÃO 
Ainda no julgamento do 

dossiê produzido pelo Ministério 
da Justiça, o ministro Luiz Fux 
afirmou que a investigação 
interna do governo teve 
finalidade “intimidadora” e 
serviu para difundir a “cultura 
do medo”. 

DANIELAFREIRE

RÁPIDAS
>>França e Itália registraram 

aumentos nos números de novos 
casos de coronavírus que levaram 
os países a regredir em meses nas 
estatísticas. No caso da França, o 
país voltou ao pico. Mas vamos 
brincar de reabrir! 

>>Boa notícia: O Brasil dá 
sinais de recuperação mais 

>>No Congresso: A notícia é 
que a Câmara rejeita adiar votação 
e analisa veto a reajuste de servidor. 
O presidente Rodrigo Maia passou 
o dia de ontem em negociações 
para reverter a derrota sofrida 
pelo governo no Senado, que pode 
resultar em aumento dos salários 
do funcionalismo. 

rápido que outros emergentes, 
segundo o Banco Central, que 
em apresentação a investidores 
estrangeiros pregou cautela, 
mas mostrou que indicadores 
econômicos confirmam volta 
gradual da economia. 

Deputado federal Rafael Motta 
vestindo a camisa da Democracia. 
“Um pouco das ideias que 
compartilhamos”, escreveu ele

Governadora Fátima Bezerra em 
agenda com o seu líder na Assembleia, 
deputado George Soares, nos hospitais 
que cuidam de doentes de covid-19

Reunião na Secretaria Municipal de Educação, com a presença 
da secretária Cristina Diniz e da vereadora Júlia Arruda, discutiu 
emendas parlamentares para escolas de Natal
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou e os astros enviam bons estímulos para o seu 
trabalho. Começando por Saturno, que reina na sua 
Casa 10 e incentiva você a buscar mais estabilidade no 
emprego e a persistir nos seus ideais. Mas você sabe 
que Saturno não dá nada de graça para ninguém, né?

Libra, sextou mas nas primeiras horas do dia você vai querer 
passar longe do fervo, minha filha! Sua produtividade no 
trabalho será maior se puder ficar de buenas no seu canto, 
longe de barulho e confusão. Vai querer se enturmar com 
os colegas e usará todo seu charme.

Você pode ter a sensação de que a semana passou 
rápido e ainda há muito o que fazer e vai investir boa 
parte da sua energia no trabalho. A fada sensata Lua 
reina na sua Casa 6 e garante disposição, organização e 
disciplina para cumprir seus compromissos.

Escorpião, nesta sexta, a Lua reina na sua Casa 11 
e faz trígono com Saturno, que está na sua Casa 3. 
Resultado? Esses astros vão potencializar muito a sua 
criatividade e você vai defender suas ideias com muita 
firmeza e confiança.

 Gêmeos, meu cristalzinho, hoje a Lua forma trígono 
com Saturno e indica um dia perfeito sem defeitos para 
quem planeja mudar de casa ou iniciar uma reforma 
no lar. E quanto mais cedo começar, melhores serão os 
resultados. Logo de manhãzinha.

Sagita, tá liberado: sextou e hoje os astros avisam que 
você pode investir uma parte das suas economias para 
se dar um presente. Pode ser uma ‘brusinha’, um sapato 
ou qualquer outra coisa que faça você se sentir mais 
bonitx e poderosx. 

Sextou, Câncer, mas hoje pode te faltar um pouquinho 
de vontade de fazer um social, viu? No começo do dia, 
trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas pode 
ser uma boa opção. Mas logo a Lua começa um rolê na 
sua Casa 4 e você deve preferir cumprir as tarefas.

 A Lua na Casa 9 desperta sua curiosidade e vontade 
de aprender. No trabalho, vai mostrar mais interesse 
por tudo que acontece à sua volta, especialmente pelas 
tarefas desempenhadas por colegas mais experientes. 
Desejo de se aperfeiçoar e progredir na carreira.

Leão, sextou e hoje os humilhados podem ser 
exaltados, sim, viu? Começando pelo fato de que você 
pode receber a recompensa por um serviço realizado 
recentemente. Uma grana extra viria em boa hora, 
não? 

Aquário, hoje a Lua troca likes com Saturno e isso pode 
ajudar você a resolver um problema e pôr fim a certas 
preocupações logo no início do dia. É pra glorificar de 
pé, né? Encare as mudanças com confiança e deixe para 
trás o que passou.

Virgem, a Lua tá de rolê por sua Casa 2 e fará você se 
preocupar mais com o dinheiro e com a sua segurança 
financeira. Errado não tá, né? O desejo de melhorar de 
vida será um grande incentivo para você investir ainda 
mais no trabalho. 

Você terá muita facilidade para trabalhar em equipe e 
colaborar com os colegas. Prove que a união faz a força 
e lutem juntos pelas metas em comum. A Lua na Casa 
das Transformações indica que pode ter um dia cheio de 
imprevistos e novidades. 

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)

SBT ainda não consegue contornar
os efeitos da pandemia

Nesses tempos de agora, com 
as tantas restrições impostas, 
também para a televisão diversas 
alternativas ainda terão que ser 
buscadas para que as grades de 
programação operem com certa 
normalidade.

Por exemplo, o “Zorra”, da 
Globo, voltou ao ar com episódios 
inéditos no sábado passado, 
mesclando o que já tinha em 
estoque com cenas gravadas na 

casa dos atores e em cidades 
cenográficas, seguindo o protocolo 
de segurança. Quer dizer, deu um 
jeito.

Mesma coisa a Record com o 
“Top Chef ”. Para a sua realização 
foi necessário usar de criatividade 
e superar as mais diferentes 
dificuldades. Andou tudo bem 
também.

Não existem, por enquanto, 
outros caminhos possíveis, daí se 

estranhar o motivo de o SBT não 
conseguir fazer o mesmo com “A 
Praça”, um programa importante 
para os seus resultados, mas que 
há meses vem exibindo reprises de 
reprises.

Neste momento, se acomodar 
ou dizer que o formato é 
engessado, não vale! Basta 
acompanhar os muitos exemplos 
em prática, incluindo internet. Tem 
como, sim, e vontade conta muito. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1

Bate-Rebate
nGlobo já está se esquematizando 

para a transmissão dos jogos do 
Brasil, em novembro e janeiro, pelas 

eliminatórias da Copa do Qatar.nPara 
o pessoal que cobre os jogos do 

São Paulo, a assessoria de imprensa 
do clube está pedindo que tirem o 
apelido “Boia” do Paulinho...nAí 
o técnico, na beira do campo, no 

presta atenção ao jogador, só chama 
de “Boia”... n É de se imaginar essa 
mesma cabecinha, em outros tempos, 

querendo trocar Pelé por Edson...
nOu Zico por Arthur.nFausto Silva 
volta hoje aos estúdios da Globo para 
gravar o seu próximo “Domingão”...
nE como se antecipou por aqui, 
com equipe e grupo de bailarinas 
em menor número, plateia virtual 
e uma série de outros cuidados.
nQue ninguém se surpreenda caso 
aconteça uma reviravolta no caso 

Edu Guedes-Rede TV!-Band... nO 
apresentador tomou uma decisão, mas 

a área de Programação da emissora 
de Amilcare Dallevo ainda não jogou 
a toalha... nE está muito empenhada 

em segurá-lo na casa.

COINCIDÊNCIA? 
A Globo lançou recentemente 

no “Fantástico” o quadro “Projeto 
Inocência”, que analisa casos que 
deixaram dúvidas sobre a culpa ou 
inocência dos réus. O curioso é que 
o tema é o mesmo do “Em Nome da 
Justiça”, produzido pela JPO e exibido 
na Record e no canal AXN, já prestes a 
gravar a sua segunda temporada.

 DATA HOJE
Sobre a negociação da Rede 

TV! com Luis Ernesto Lacombe, a 
informação é que ele está analisando o 
contrato.

Há, de parte a parte, o 
entendimento que o negócio, meio que 
um pouco arrastado, tem boas chances 
de sair.

PRÉ-AGENDA
Está planejado para setembro, 

na primeira semana, o reinício das 
gravações do “The Voice Kids”, 
com André Marques, técnicos e os 
participantes.

No dia 13, irá ao ar uma edição 
especial, relembrando os programas 

do início da temporada, interrompida 
pela pandemia.

ESQUEMA DIFERENTE
E essa volta do “The Voice Kids”, 

vale acrescentar, se dará com uma série 
de cuidados.

Nos programas ao vivo, dias 20 e 
27, os candidatos irão se apresentar 
direto de suas casas.

CURVA PERIGOSA
Do jeito que vai, a televisão 

brasileira vai ficar sem Fórmula 1 no 
ano que vem.

A Globo desistiu e nenhuma outra 
emissora se interessou até agora. 
A conta, dizem, não fecha de jeito 
nenhum.

OUTRO PONTO
Ficou para a semana que vem 

uma nova rodada de negociações 
da Conmebol com as emissoras 
interessadas na “Libertadores” e “Sul-
Americana”.

E como a questão existe uma certa 
urgência, a decisão deve sair entre 15 
e 20 dias.

ELENCO O diretor Rogério 
Gomes, o Papinha, acompanha o 
processo de finalização do filme 
de suspense sobrenatural “A 
cerca”, que tem Leona Cavalli 
como a protagonista Elisa, uma 
jornalista em busca de vingança.
Também no elenco estão José 
Loreto, Jorge Pontual, Jonas 
Bloch e Marcello Novaes.

PAULO BELOTE
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A CBF divulgou o calendário de 
2021. A próxima temporada vai 
começar em 28 de fevereiro, 

com os Estaduais, apenas quatro dias 
após o fim do Brasileirão de 2020, es-
tendido até os dois primeiros meses de 
2021 em razão da pandemia do novo 
coronavírus Pelo calendário, haverá 
jogos das Séries A, B, C e D durante a 
disputa da Copa América.

Pela programação estabelecida pe-
la CBF, a temporada vai começar com 
os Estaduais, entre 28 de fevereiro e 23 
de maio. Serão 16 datas de competição, 
como aconteceu neste ano. Ou seja, os 
times que disputam o Brasileirão desta 
temporada não terão descanso entre o 
fim do campeonato e o início dos Esta-
duais.

A Copa do Brasil terá início em 10 
de março e fim previsto para 27 de ou-
tubro, seguindo a programação de um 
ano normal, sem atrasos ou mudanças 
em razão da pandemia. Serão 16 datas, 
divididas em oito fases. No mesmo 
dia 10 de março, haverá a disputa da 
Supercopa do Brasil, em jogo único, 
envolvendo o campeão brasileiro e 
campeão da Copa do Brasil da tempo-
rada anterior. O Brasileirão de 2021 terá 
início em 30 de maio, com 38 datas, até 
5 de dezembro, data da rodada final - as 
férias dos jogadores começarão no dia 
seguinte. A Série B será disputada entre 

Calendário de 2021 tem Estaduais 
em fevereiro; Brasileirão em maio
DATAS |  Próxima temporada vai começar em 28 de fevereiro, com os Estaduais, apenas quatro dias após o fim 
do Brasileirão de 2020, estendido até os dois primeiros meses de 2021 em razão da pandemia da Covid-19

Pelo calendário, haverá jogos das Séries A, B, C e D durante a disputa da Copa América
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29/05 e 27/11 (38 datas), a Série C, entre 
30/05 e 21/11 (26 datas), e a Série D, en-
tre 30/05 e 14/11 (26 datas).

As quatro competições nacionais 
não serão paralisadas durante a dis-
puta da Copa América, na Argentina e 
na Colômbia, entre 11 de junho e 11 de 
julho - o torneio entre seleções deveria 
ter sido disputado neste ano, mas foi 
adiado em razão da pandemia.

A temporada 2021 ainda terá a dis-
puta das Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022, no Catar. De acordo 
com a programação da CBF, não ha-

verá jogos nas mesmas datas das par-
tidas da seleção brasileira, mas haverá 
duelos do Brasileirão em datas próxi-
mas, o que poderá render desfalques 
aos times da primeira divisão.

As datas reservadas às Eliminató-
rias foram divididas em cinco períodos: 
25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 
07/09; 07/10 e 12/10; 11/11 e 18/11.

O calendário brasileiro ainda será 
complementado pelas datas da Copa 
Libertadores, da Copa Sul-Americana 
e da Recopa Sul-Americana quando a 
Conmebol definir a programação.

TV FNF ESTADUAL EUROPA

A Federação Norte-rio-gran-
dense de Futebol fechou uma 
parceria com o Governo do Rio 
Grande do Norte, por meio da 
secretaria estadual de tributação, 
para garantir acessos gratuitos às 
transmissões dos jogos do Cam-
peonato Potiguar 2020 por meio 
do programa “Nota Potiguar”. 
Os torcedores podem garantir os 
acessos já para o jogo deste sába-
do 22, entre Potiguar e ABC.

Para assistir aos jogos com 
transmissão da TV FNF por meio 
da FutebolCard.com, o usuário 
precisa ter acumulado dois pon-
tos e trocá-los por um voucher 
que dá direito ao acesso via plata-
forma digital. 

Para trocar os pontos é muito 
simples. O usuário deve entrar 
no aplicativo e fazer a reserva do 
voucher para o jogo escolhido. 
Com o cupom, é só entrar no site 
www.futebolcard.com ou acessar 
o aplicativo Futebol Card e entrar 
na torcida virtual. 

Força e Luz e ASSU jogaram 
na tarde desta quinta-feira 20 no 
Estádio Frasqueirão, em Natal. O 
jogo terminou em 3 a 0, foi dispu-
tado e tiveram lances em que o 
árbitro teve que agir. 

O time elétrico fez valer o 
mando de campo e venceu com 
gols de Histone, Anderson e Clei-
ton.

O primeiro tempo acabou 
empatado, mas o time elétrico 
foi superior no segundo e soube 
construir a vitória. O Força e Luz 
pressionou até encontrar o gol 
que saiu do pés de Histone. A par-
tida continuou equilibrada, mas o 
time da casa foi cirúrgico e conse-
guiu ampliar.

Com o resultado, o ASSU 
encerrou a participação na com-
petição Potiguar e sofre grande 
risco de ser rebaixado, o Força e 
Luz também não tem mais jogos 
e assumiu a terceira colocação 
momentânea na classificação ge-
ral do certame.

A Premier League, empresa 
que organiza o Campeonato In-
glês, revelou nesta quinta-feira a 
tabela completa da temporada 
2020/2021 da competição e pro-
gramou para a primeira rodada 
um duelo entre os atuais cam-
peões da primeira e da segunda 
divisões do país. No dia 12 de 
setembro, o Liverpool, do técnico 
alemão Jurgen Klopp, receberá no 
estádio Anfield Road, em Liver-
pool, o Leeds United, que é co-
mandado pelo argentino Marcelo 
Bielsa e está de volta à elite após 
16 anos.

O Liverpool começará a de-
fender o seu título que não ganha-
va desde 1990, ainda antes da era 
Premier League, que começou na 
temporada 1992/1993. 

Os primeiros jogos dos atu-
ais campeões não prometem ser 
fáceis, já que a tabela aponta clás-
sicos contra Chelsea, em Londres, 
e Arsenal, em casa, nas rodadas 
seguintes.

NOTA POTIGUAR 
GARANTE ACESSO ÀS 
TRANSMISSÕES DOS 
JOGOS DO ESTADUAL

FORÇA E LUZ VENCE 
O ASSU POR 3 A 0 E 
GARANTE TERCEIRO 
LUGAR NO TURNO

CAMPEONATO INGLÊS 
COMEÇA SERÁ 
INICIADO EM 12 DE 
SETEMBRO


