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APÓS AGLOMERAÇÕES, 
PREFEITO AFIRMA QUE
PODE “FECHAR TUDO”
COMBATE À COVID. 7 | Em 
pronunciamento após 
aglomerações na Praia de Ponta 
Negra, prefeito de Natal, Álvaro 

Dias, afirmou que ações da 
Prefeitura do Natal para conter a 
pandemia precisam do apoio da 
população. Governadora Fátima 

Bezerra também lamentou as 
cenas e pediu maior engajamento 
dos municípios na fiscalização 
quanto ao isolamento social.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO RN TENTA VOTAR 
REFORMA PELA 3ª VEZ

GALERIAS E SHOPPINGS 
SEM SERVIÇO DE AR 
CONDICIONADO REABREM

VACINA DE OXFORD PARA 
COVID-19 É SEGURA E 
INDUZ A RESPOSTA IMUNE

INSPIRADO NA FANTASIA 
ÉPICA, POLICIAL MIILITAR 
POTIGUAR LANÇA LIVRO

APÓS HIATO DE QUATRO 
MESES, AMÉRICA VOLTA A 
JOGAR PELA COPA DO NE

PREVIDÊNCIA. 4 | Em meio a impasse, 
prazo para que o Estado aprove a 
reforma está perto do fim. Ministério da 
Economia estabelece que estados e 
municípios devem atualizar regras de 
aposentadoria e pensão até 31 de julho

FLEXIBILIZAÇÃO. 8 | Retomada 
das atividades seguirá uma série 
de restrições sanitárias e os 
estabelecimentos também terão horário 
reduzido de funcioanamento, com 
abertura apenas das 12h às 20h

ESPERANÇA. 12 | Imunização 
desenvolvida pela universidade britânica 
em parceria com a farmacêutica 
AstraZeneca, mostrou ser segura e 
capaz de desenvolver anticorpos, 
indicam estudos preliminares

OBRA. 13 | Aos 41 anos, natalense 
César Barbosa escreveu durante as 
folgas como policial “As Tribos dos 
Cultivadores: Prenúncios de uma Nova 
Era”, que foi publicado pela Amazon de 
maneira independente

FUTEBOL. 16 | Longe dos gramados 
desde o dia 14 de março, o alvirrubro 
potiguar volta a fazer uma partida oficial 
nesta terça-feira (21) na cidade de 
Salvador, na Bahia, pela última rodada 
do primeira fase do torneio regional

MORTES PELA COVID-19
NO BRASIL CHEGAM A 

80 MIL

ALTEMAR ALCANTARA / FOTOS PÚBLICAS - MANAUS (AM)

LÍDERES MARCAM 
VOTAÇÃO DE NOVO 
FUNDEB PARA HOJE

DEFENSORIA APURA 
IRREGULARIDADES
NO “MINHA CASA”

NA CÂMARA. 3 | Proposta torna
fundo permanente e aumenta fatia 
do Governo Federal. Fundo financia 
educação básica no País

PARNAMIRIM. 10 | Órgão entrou 
com ação coletiva para averiguar 
denúncias de falhas na seleção de 
beneficiários do programa
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ENTREVISTA. 9 | Para o presidente do 
Sistema de Cooperativas de Crédito 
do Brasil no RN, crise vai fortalecer 
ainda mais o cooperativismo

Calçadão da Praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, ficou lotado de pessoas sem máscara

PANDEMIA. 8 | Ministério da Saúde 
confirmou nesta segunda-feira 632 novos 
óbitos, o que elevou total no País para 
80.120. No Rio Grande do Norte, número 
de mortes atingiu marca de 1.585



A ideia de que existem 
cidadãos de primeira, segunda e 
de terceira classe é tão arraigada 
na sociedade brasileira quanto foi 
confuso o caminho trilhado pelo 
País nos últimos 120 anos, desde a 
proclamação da República.  

Esqueçam a colonização 
portuguesa, de quem herdamos 
o amor pelo cartório. Esqueçam a 
escravidão, a República Velha ou as 
duas guerras mundiais.

A elite brasileira nunca foi � or 
que se cheire, nem ontem e nem 
hoje.

E, sem invadir o terreno de 
historiadores e sociólogos, é preciso 
entender a raiz patrimonialista 
dessa elite e seu apego à política 
regional, desde de que os coronéis 
se apoderaram da República nas 
primeiras três décadas do século 
XX e implantaram seus currais 
eleitorais pelos interiores do Brasil.

Com a revolução de 1930 e o 
início da era Vargas, pouca coisa 
mudou na relação dessa elite com o 
povo. Desde então, o Brasil passou 
por um golpe militar e por uma 
redemocratização que nos livrou 
dessa ditadura, mas nada disso 
foi su� ciente para nos benzer do 
caráter perverso de uma elite que 
jamais muda, embora se modernize.

A ideia de trabalhadores 
crescendo com as empresas ou um 
ambiente de juros baixos e incentivo 
à produção, que nos permitisse 
saltos civilizatórios e de uma 
educação para todos, foi esmagada 
por gente que resolveu transformar 
o Estado brasileiro na sua sala de 
estar pessoal.

Então, não se assombrem 
quando um desembargador, 
em pleno ano da graça de 
2020, humilhar dois guardas 
municipais, estribado na sua 
autoridade divina da segunda 
instância, onde se ganha muito e 
se aposenta pelo teto.  

Não se surpreenda que esse 
seja o modelo vigente, baseado 
da in� uência dos amigos, da 
carteirada, da arrogância de quem 
realmente se sente superior.

Que esse lixo moral e ético 
saia de um cidadão que, mesmo 
gozando da prerrogativa funcional 
de julgar as causas alheias, dá-se 
ao luxo de tripudiar de um decreto 
de caráter sanitário em plena 
pandemia.

O Brasil não é nada mais do 
que isso: um país em agonia e com 
uma elite tão ignorante quanto 
arrogante.

O potiguar Kléber Luz, um dos principais infectologistas do País, 
não acredita que uma vacina para o novo coronavírus esteja à 
disposição da população em menos de um ano. Até lá, a receita para 

prevenir o avanço do vírus inclui distanciamento social e uso de máscaras, 
principalmente.

Ao participar de uma reunião virtual com deputados estaduais 
ontem, ele ainda reforçou que não há comprovação científica de que 
medicamentos como a ivermectina ou a hidroxicloroquina sejam eficazes 
para tratar ou, até mesmo, prevenir a Covid-19.

“Eu sou pago para estudar, assim como diversos outros pesquisadores. 
Até onde foi minha revisão e dos demais profissionais sobre os estudos 
publicados nacional e internacionalmente, não há medicamentos que 
evitem ou modifiquem o curso inicial da doença”, garantiu o médico.

Em uma crítica indireta à Prefeitura do Natal, o médico comentou ainda a 
distribuição, por parte de gestores públicos, de medicamentos sem eficácia 
comprovada contra a Covid-19. “Quando vejo que uma secretaria estadual 
ou municipal que advoga para uso de uma medicação de forma profilática, 
eu penso em duas possibilidades: ou um assessoramento ruim, ou a falta do 
contraditório, que é uma possibilidade mais forte”, disse Kléber Luz.

O deputado Kelps Lima (Solidariedade) participou da reunião e não fez 
cerimônia para criticar o prefeito Álvaro Dias. “Natal é gerida por um prefeito 
que está fazendo politicagem e pondo em risco a vida da população. Nós 
precisamos dos grandes médicos. Felizmente, é uma minoria que está 
se consorciando com o prefeito para iludir nossa sociedade, que está 
receitando remédio com fim político-eleitoral”, criticou.
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ASSESSORAMENTO 
RUIM OU FALTA DE 
CONTRADITÓRIO

SABE COM QUEM
ESTÁ FALANDO?

RÁPIDAS
>> Hoje, 21 de julho, é Dia 

Nacional do Garimpeiro.
>> Nesta data, em 1902 – há 

118 anos – foi fundado o primeiro 
time de futebol do Rio de Janeiro: o 
Fluminense Football Club.

>> A Unimed Natal continua com 
atividades físicas no seu IGTV. São 
três treinamentos e será divulgado 
nos seguintes horários: 7h, 15h e 18h.

em tempos remotos”. Será nesta terça, 
às 14h, no Instagram Depsi UFRN.

>> O Habitat Marte, projeto da 
UFRN, entrevista Marcos Pontes, 
ministro da Ciência e Tecnologia. 
Será hoje, às 17h, no Facebook.

>> Nesta terça, o Centro de 
Educação da UFRN organiza, às 14h, 
debate com a temática “O trabalho 
docente no contexto de pandemia”. 

>> O Departamento de Políticas 
Públicas da UFRN organiza nesta 
terça, às 10h, evento sobre “Inovação 
e Gestão Pública em tempos de 
pandemia”. A inscrição é gratuita e 
pode ser feita no site da UFRN.

>> O Instagram da Secretaria 
de Estado de Administração (Sead), 
promove hoje, às 10h30, debate com 

o tema “O crescimento exponencial 
da educação a distância na 
pandemia”.

>> Em 1983, nesta data, era atingida 
na Antártica a menor temperatura já 
registrada no mundo: - 89,2°C.

>> O Departamento de Psicologia 
elabora mesa-redonda com o tema “A 
psicoterapia e a avaliação psicológica 

Notas&Informes
PLANO B I

Com o projeto de criação de 
um partido próprio adiado para 
2021, os seguidores do presidente 
Jair Bolsonaro vão tentar a sorte 
nas urnas este ano por siglas 
conservadoras de direita que 
aceitaram servir de abrigo provisório 
do bolsonarismo até que a Aliança 
pelo Brasil saia do papel.

PLANO B II
O PRTB do vice-presidente 

Hamilton Mourão, o PTB de Roberto 
Je� erson, o Republicanos do prefeito 
do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, 
e o Patriotas foram os partidos que 
mais apostaram em bolsonaristas 
para as eleições municipais, segundo 
Luís Felipe Belmonte, vice-presidente 
do Aliança. Há também aliados do 
presidente disputando pelo DEM em 
algumas cidades.

PLANO B III
Em Natal, o bolsonarista Hélio 

Oliveira – que estava à frente do 
processo de criação do Aliança pelo 
Brasil no Rio Grande do Norte – é 
pré-candidato justamente pelo PRTB. 
O candidato a vice deve ser Getúlio 
Batista, presidente do PTB no RN, 
mesmo partido do ex-deputado 
Roberto Je� erson.

AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE I
Mesmo com as polêmicas 

envolvendo o caso Fabrício Queiroz, 
a aprovação do governo de Jair 
Bolsonaro manteve a tendência 
de alta no mês de julho, segundo 
pesquisa de opinião XP/Ipesp. Para 
30% dos entrevistados, a avaliação do 
governo é ótima ou boa, oscilação de 
dois pontos porcentuais a mais que 
junho, dentro da margem de erro.

AVALIAÇÃO DO PRESIDENTE II
A avaliação do presidente voltou 

a subir no dia 27 maio, após atingir o 
pior resultado de todo o mandato no 
dia 18 do mesmo mês, quando 25% 
consideraram a gestão ótima ou boa 
e 50% ruim ou péssima. Na pesquisa 
desta segunda (20), a reprovação 
do mandatário voltou a oscilar 
negativamente, indo a 45%.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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VERDE BRASIL
A operação militar Verde Brasil 2, criada pelo governo para combater o 

desmatamento na Amazônia, tem visto parte de seus recursos ser utilizada para 
bancar ações sem nenhuma relação com a devastação da � oresta. Apesar de já 
haver registros de batalhões que foram paralisados em suas ações em campo, sob 
a alegação de falta de dinheiro, a investida militar tem � nanciado, por exemplo, 
a pintura de unidades da Marinha, inclusive em bases sem relação com a região 
amazônica.

O povo está perdendo emprego, 
renda e (há) pessoas achando que 
estão na ‘ilha da fantasia’”“ROMEU ZEMA,

GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, AO DEFENDER A 
APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA ESTADUAL

OS MORTOS NÃO FALAM
A secretária estadual de 

Administração, Virgínia Ferreira, 
foi ao Twitter para criticar a 
aglomeração � lmada em Ponta 
Negra durante o � m de semana. “O 
que aconteceu no � nal de semana 
em nossa orla... É falta de respeito 
humano. Os mortos não falam!”, 
protestou.

VOOS EM QUEDA
A demanda por voos no mês 

de junho teve queda de 85% em 
comparação ao mesmo mês no 
ano passado, revelam dados da 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). O número é calculado em 
passageiros quilômetros pagos (RPK) 
e teve queda brusca desde o início 
da pandemia do novo coronavírus. 
Apesar do intenso desaquecimento, 
o resultado para junho mostra uma 
sensível recuperação no mercado.

SOLIDARIEDADE
O volume de doações para 

o combate à Covid-19 no Brasil 
chegou a R$ 6 bilhões, sendo a maior 
parte, 78%, para a área da saúde, de 
acordo com o acompanhamento 
da ABCR (Associação Brasileira dos 
Captadores de Recursos). A área de 
assistência social � cou com 17% do 
volume e a educação, com 5%. O 
número de doadores ultrapassa 460 
mil, segundo o levantamento.

REAÇÃO I
Depois do baque dos primeiros 

meses de quarentena, quando a 
maioria dos hotéis do País foi fechada, 
o setor de hotelaria começa a ver 
uma tímida reação com a retomada 
das atividades. Mas o desempenho 
ainda está muito distante do período 
pré-pandemia e do potencial do setor, 
o mais afetado pela Covid-19 entre os 
demais segmentos da economia.

REAÇÃO II
De março a junho, o turismo 

como um todo já perdeu quase R$ 
122 bilhões de faturamento, nos 
cálculos da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), Fabio Bentes.
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Líderes partidários da Câmara dos 
Deputados resolveram adiar pa-
ra esta terça-feira (21) a votação 

da proposta de renovação do Fundo de 
Desenvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb). O Palácio do Planalto quer 
adiar a votação que torna permanente 
o fundo que financia a educação básica 
e aumenta contribuições da União.

Segundo fontes, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), quer 
votar o Fundeb o mais rápido possível, 
no máximo até a madrugada de terça 
para quarta. Deputados viram a deci-
são de ontem como um espaço desti-
nado às discussões dos pontos.

Em reunião com lideranças do 
Congresso Nacional, nesta segunda, 
o ministro da Secretaria de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos, sugeriu adiar a 
votação em pelo menos uma semana, 
sob argumento de que o novo ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, precisa 
conhecer melhor o tema, segundo 
parlamentares que participaram do 
encontro.

“O Fundeb está sendo discutido 
há 18 meses e o governo vem agora 
com uma proposta oas 45 minutos do 
segundo tempo com um texto que não 
foi debatido por ninguém, sendo que 
nunca participou de nenhuma discus-
são”, diz o deputado federal Israel Ba-
tista (PV-DF), secretário-geral da Fren-
te Parlamentar Mista de Educação. O 
temor dos deputados da bancada da 
educação é que algum deputado gover-

nista apresente um relatório paralelo 
para ser votado. Mas, por enquanto, a 
discussão será em torno do projeto da 
deputada Dorinha Seabra (DEM-TO), 
relatora da proposta.

O Governo Federal quer evitar 
o aumento da complementação da 
União no fundo de 10% para 20%, 
como é proposto no relatório da de-
putada Dorinha. A ideia da equipe 
econômica ainda é destinar cinco 
pontos porcentuais dessa fatia ao 
Renda Brasil, programa em estudo 
no governo, e jogar para 2022 a entra-

da em vigor das mudanças no fundo.
Em nota, a assessoria do ministro 

Ramos afirmou que “há de se levar em 
conta que o ministro da Educação to-
mou posse há menos de uma semana 
e não pode participar dos debates com 
profundidade”. Também disse que o 
governo quer “construir uma solução 
com o Congresso Nacional o mais rápi-
do possível, pois se trata de uma pauta 
relevante para o País”.

A versão do governo para o Fun-
deb, apresentada durante o fim de se-
mana, foi mal recebida por deputados 

que articulam a votação sobre o tema 
na Câmara. A deputada Tabata Ama-
ral (PDT-SP) disse que a tentativa do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
de destinar parte dos recursos para o 
Renda Brasil é uma “covardia”.

O relatório da deputada Professora 
Dorinha (DEM-TO) propõe aumentar 
a fatia da União no Fundeb de 10% 
para 20% em 20 anos. O porcentual é 
calculado sobre os aportes de estados 
e municípios. O governo apresentou 
uma sugestão de destinar cinco pontos 
porcentuais dessa complementação 
para crianças do Renda Brasil, progra-
ma em estudo no Executivo que substi-
tuiria o Bolsa Família.

Em vigência desde 2007, o Fundeb, 
considerado essencial para a educação 
do País, fica em vigor só até o fim deste 
ano. É composto por impostos estadu-
ais, municipais e federais. No ano pas-
sado, os recursos do fundo somaram 
cerca de R$ 166,6 bilhões – R$ 151,4 
bilhões de arrecadação estadual e mu-
nicipal, e R$ 15,14 bilhões da União.

No formato atual, a União comple-
menta o fundo com 10% sobre o valor 
aportado por estados e municípios. O 
texto da relatora na Câmara, deputa-
da Professora Dorinha Seabra (DEM-
-TO), prevê um aumento escalonado 
que começaria em 12,5% em 2021 e 
chegaria a 20% em 2026. Pela versão 
enviada pelo governo, o fundo seria 
retomado em 2022 com 12,5%, alcan-
çando 20% em 2027.

Câmara deixa para votar 
novo Fundeb nesta terça
EDUCAÇÃO | Ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, sugeriu adiar a votação em pelo menos uma semana, sob argumento
de que o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, precisa conhecer melhor o tema. Presidente da Câmara quer pressa na análise do projeto

Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no País

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O governo Jair Bolsonaro pre-
tende criar duas categorias de 
cargos e gratificações dentro 

do Poder Executivo a serem ocupados 
exclusivamente por militares, com 
remunerações maiores que os valores 
atuais. Oficiais que hoje recebem até 
R$ 1.734,92 para exercer cargo de con-
fiança na administração podem passar 
a receber até R$ 6.991,73, mais de seis 
vezes o salário mínimo (R$ 1.045), de 
acordo com minuta de medida provi-
sória revelada nesta segunda-feira (20) 
pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Os praças, militares de patente 
mais baixa que têm reclamado do tra-
tamento mais favorável dado pelo go-
verno aos oficiais, também terão lugar 
cativo no Executivo e poderão receber 
gratificações de até R$ 2.591,46, o equi-
valente a dois salários mínimos e meio.

Os valores, segundo outro docu-

mento, foram questionados interna-
mente pelo Ministério da Economia, 
que viu “aumento significativo” nas 
remunerações.

Após editada, uma medida provi-
sória tem vigência imediata, mas preci-
sa ser aprovada pelo Congresso Nacio-
nal em até 120 dias. Segundo apurou a 

reportagem, o texto está na Casa Civil 
– comandada pelo general da reserva 
Walter Braga Netto – e foi colocado en-
tre as prioridades de análise do órgão.

Na área econômica, a avaliação 
é que o calendário político “não está 
favorável” a uma proposta como essa. 
O Ministério da Defesa, por sua vez, 
informou que o “estudo”, iniciado antes 
da pandemia da Covid-19, “não deve 
avançar” devido à limitação a aumen-
tos de despesa com pessoal durante a 
pandemia.

Técnicos do governo, porém, veem 
espaço para a edição da MP porque a 
reorganização não resultaria em au-
mento líquido de despesa.

O próprio Ministério da Economia 
reconheceu, em resposta à reporta-
gem, que a lei permite, em tese, rees-
truturar cargos desde que não haja alta 
nos gastos.

Segundo reportagem, Ministério da Economia vê “aumento significativo” das remunerações

Governo quer criar duas gratificações só para 
militares e elevar remuneração a até R$ 7 mil 

PENDURICALHO

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, disse nesta segun-
da-feira (20) ter testado positivo 
para a Covid-19. Ao divulgar  in-
formação no Twitter, Ribeiro, de 
62 anos, afirmou que está medi-
cado e despachará remotamente.  
Ele foi o segundo ministro a con-
firmar estar infectado pelo coro-
navírus nesta segunda.

“Acabo de receber agora pela 
manhã resultado positivo para 
Covid. Já estou medicado e des-
pacharei remotamente”, escreveu.

antes de Ribeiro,  o ministro 
da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
já havia informado que havia 
testado positivo. Com isso, já são 
quatro ministros do governo Jair 
Bolsonaro a contrair a doença. No 
início da pandemia, os ministros 
Augusto Heleno, do Gabinete de 
Segurança Institucional, e Bento 
Albuquerque, das Minas e Ener-
gia, se infectaram.

O governo informou, no iní-
cio do mês, que 108 dos 3.400 
servidores do Palácio do Planalto 
testaram positivo para a Covid-19 
até 3 de julho. “Não houve mortes 
e mais de 90% desses casos foram 
assintomáticos ou apresentaram 
apenas sintomas leves.”

Até o dia 20 de maio, eram 35 
infectados.

A defesa do ex-presidente 
Lula protocolou um mandado de 
segurança no Superior Tribunal 
da Justiça (STJ) contra decisão 
do ministro da Justiça, André 
Mendonça, de negar acesso às in-
formações relacionadas à coope-
ração internacional entre a Lava 
Jato e autoridades americanas.

A suspeita de que a força-tare-
fa da Operação Lava Jato colabore 
em caráter não formalizado com 
o governo americano é aventada 
desde 2016 pela defesa do ex-pre-
sidente.

Uma reportagem produzida 
pelo jornal The Intercept Brasil em 
parceria com a Agência Pública 
indica que agentes do FBI teriam 
atuado em investigações reali-
zadas no território nacional pela 
Lava Jato. E o suposto intercâmbio 
entre os procuradores e os agentes 
americanos será citado pelo PT em 
suas ações contra os procuradores 
da Lava Jato em Curitiba.

PANDEMIA

JUSTIÇA

MINISTRO DA 
EDUCAÇÃO TESTA 
POSITIVO PARA 
CORONAVÍRUS

LULA VAI AO STJ PARA 
OBRIGAR GOVERNO A 
DAR INFORMAÇÕES 
SOBRE FBI E LAVA JATO
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DESEMBARGADOR BOÇAL 
SOB ‘RISCO’ DE APOSENTADORIA

COVID: DESCONFIANÇA 
CONTRA A CHINA SALVOU TAIWAN

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SANTO REMÉDIO
A diminuição das caneladas 

do governador João Doria em 
Bolsonaro coincide com a 
transferência impressionante 
de recursos federais para a 
área de Saúde do governo de 
São Paulo. Agora, o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
mandou R$7,7 milhões para 
saneamento.

QUEDA NO CONTÁGIO
Esta o jornalismo de funerária 

ignora: a média de novos casos 
de Covid-19 caiu 12,9% no Brasil 
desde o início do mês. Do auge 
de 38.315 novos casos diários em 
média, em 2 de julho, caiu para 
33.389 atualmente.

PANÇA BEM NUTRIDA
Os socialistas adoram 

mordomia com dinheiro alheio: 
o gabinete do governador de 
Pernambuco, Paulo Câmara, 
publicou o edital nº 24/20 para 
comprar iguarias como � lé, 
rabada, costelinha, � lé de carne 
de sol... Quem paga imposto vai 
gastar R$232 mil para nutrir a 
pança socialista.

FECHOU A BOCA, MELHOROU
A avaliação positiva do 

governo Bolsonaro cresce 
desde 18 de maio, segundo 
pesquisa XP/Ipespe de julho: 
saltou de 25% para 30%. Já 
a avaliação negativa caiu na 
mesma proporção: 50% para 
45% em julho.

CABEÇA DE BURRO
Deve ter mesmo uma 

cabeça de burro enterrada no 
MEC. Depois de finalmente 
assumir um novo ministro, 
em menos de uma semana ele 
foi infectado por covid-19. É 
o quarto ministro do governo 
com coronavírus.

VENDE-SE MORDOMIA
O presidente uruguaio 

Luis Lacalle Pou criticou o 
antecessor socialista Tabaré 
Vasquéz pela compra de um 
jato HS 125-700A, daquele que 
caiu e matou o ex-ministro 
Marcos Freire. Prometeu 
vendê-lo ao ser eleito. Já 
colocou a mordomia à venda, 
mas ainda não apareceram 
interessados.

Ainda em dezembro de 2019, as autoridades de Taiwan alertaram a 
Organização Mundial de Saúde de que, ao contrário do divulgado pela China 
e replicado pela OMS, a transmissão do covid-19 entre humanos era real. 
Conhecedor da “transparência opaca” chinesa, Taiwan fez suas próprias 
regras de contenção e tem hoje apenas 455 casos e 7 mortes nos 23 milhões 
de habitantes. A OMS levou semanas para reconhecer a transmissão entre 
humanos e mais tempo ainda para admitir a pandemia.

POLÍTICA ACIMA DA VIDA
Taiwan atribui a negligência 

da OMS ao fato de ser 
deliberadamente ignorada a 
mando da China, que considera 
a ilha “província rebelde”.

MUITO SUSPEITO
Epidemiologista líder da 

equipe da OMS na China, 
Bruce Aylward disse que 

chineses não quiseram dizer 
no relatório que o vírus era 
“perigoso”.

SEM CREDIBILIDADE
A Coréia do Sul não 

se acomodou aos dados 
chineses e virou referência. 
O Japão chamou a OMS de 
“Organização Chinesa de 
Saúde”.

É mau sinal o desembargador Eduardo Siqueira não ter sido afastado, já 
ontem, de suas atividades no Tribunal de Justiça de São Paulo. Por seu 
presidente ou qualquer outro representante, a pretexto do recesso, o TJSP 

manteve silêncio constrangedor sobre o magistrado boçal que humilhou o guarda 
civil de Santos que lhe pediu para usar máscara. O pior que espera Siqueira, 
se tanto, é a rica aposentadoria compulsória. Magistrado tipo Eduardo Siqueira 
pode sofrer “advertência” ou “censura”. Se houver “rigor”, será aposentado com 
vencimentos integrais. A hesitação do TJSP e do Conselho Nacional de Justiça 
em afastar Eduardo Siqueira depõe contra a credibilidade da magistratura. José 
Serra (PSDB) foi o governador paulista que cometeu o desatino de nomear 
Eduardo Siqueira, em maio de 2008, desembargador do TJSP. A corregedoria 
do CNJ vai “investigar o caso”. Nem precisa: o vídeo é flagrante contundente do 
despreparo até emocional do desembargador.

ARTIGO
Sandro Pimentel (PSOL-RN), deputado estadual

QUEM MATOU NETINHO? 
QUEM MANDOU MATAR?

Hoje se completa 100 dias desde 
o bárbaro assassinato do nosso 
companheiro Neto de Nilton, 

ou Netinho, como era conhecido por 
todos. O último 11 de abril, véspera de 
Páscoa, � cará marcado para o povo 
de Janduís com o dia em que a cidade 
presenciou um crime com clara moti-
vação política. Netinho era uma jovem 
liderança política, nosso companheiro 
de PSOL e era pré-candidato a prefeito. 
Já aparecia com 48% dos votos nas pes-
quisas de intenção de voto.

Evidentemente, a sua atuação 
política e a sua importância para a 
Janduís, para toda a região e também 
para o PSOL incomodou aos podero-
sos. Ele era um dirigente político, um 
militante, e tínhamos a sua eleição 
como certa. Infelizmente, a vida dele 
foi ceifada de forma covarde e cruel, 
o que, ao nosso ver, foi uma execução 
política. E é por isso que, sinceramen-
te, não conseguimos entender como 
chegamos ao marco de 100 dias do 
seu assassinato sem nenhuma res-
posta dessa investigação e do governo 
Fátima Bezerra.

Nós, do PSOL, fazemos aqui no 
RN a mesma crítica contundente que 
temos feito em relação ao caso da 

nossa companheira Marielle Franco, 
vereadora que foi assassinada no Rio 
de Janeiro há mais de 2 anos e, até 
agora, ainda seguimos sem respostas 
concretas e de� nitivas sobre os res-
ponsáveis por esse crime. E, do jeito 
que as coisas andam por aqui, sem a 
prioridade necessária que um caso 
como esse precisa, temos medo de 
também � car sem respostas.

Uma execução política, que fere 

a democracia, já deveria ser motivo 
o su� ciente para que essa investiga-
ção fosse tratada como prioridade 
máxima. Mas até agora, mesmo com 
as muitas cobranças que temos feito 
– formais, diretamente ao governo do 
estado e à Polícia; e informais através 
de discursos e divulgação nas redes 
sociais –, não há sequer suspeitos. 
Temos tido como resposta apenas o 
silêncio das autoridades responsáveis.  

Veja bem. Não estou pedindo para 
ver a investigação, pois nem é meu 
direito. Esse é o trabalho da polícia! 
Apenas estamos cobrando que o re-
sultado não pode ser tão demorado. 
Não há crime perfeito e eu con� o 
muito na qualidade da nossa polícia 
investigativa, a nossa principal crítica 
nesse momento é realmente sobre a 
falta de prioridade para um caso tão 
grave quanto esse.

Nós não vamos nos calar! Se for 
preciso, gritaremos por cada canto 
do país que aqui no RN, estado go-
vernado pelo PT, se tolera a execução 
de um militante de esquerda. A única 
solução possível para nós é a resolu-
ção desse crime, com os executores e 
eventuais mandantes julgados e pa-
gando pelo que � zeram.

Veja bem. Não estou 
pedindo para ver a 
investigação, pois nem é 
meu direito. Esse é o trabalho 
da polícia! Apenas estamos 
cobrando que o resultado 
não pode ser tão demorado. 
Não há crime perfeito”

“
SANDRO PIMENTEL 
DEPUTADO ESTADUAL - PSOL

IMPASSE | Prazo para que o Estado aprove a reforma está perto do fim. Ministério da Economia
estabelece que estados e municípios devem atualizar regras de aposentadoria e pensão até 31 de julho

A Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte vai tentar ini-
ciar nesta terça (21) a votação 

da Reforma da Previdência Estadual.
Será a terceira tentativa de votação. 

Na semana passada, a proposta entrou 
na pauta de votação duas vezes, mas 
não chegou a ser analisada por falta 
de quórum. Nas duas oportunidades, 
apenas 11 deputados estaduais regis-
traram presença. A análise da proposta 
de emenda constitucional necessita da 
presença de 15 parlamentares.

A sessão desta terça-feira ainda 
será pelo sistema remoto de delibera-
ção, no qual os deputados discutem e 
votam por videoconferência.

O prazo para que o Estado aprove a 
reforma está perto do � m. Uma portaria 
do Ministério da Economia estabelece 
que estados e municípios devem atu-
alizar suas regras de aposentadoria e 
pensão até o dia 31 de julho, sob pena de 
perderem repasses de verbas federais, 
entre outras penalidades.

O governo defende a votação do 
texto até a data-limite, mas os depu-
tados da base não compareceram às 
duas últimas sessões porque não há 
votos su� cientes para aprovar o texto. 

É necessário que 15 deputados votem 
favoravelmente, em dois turnos, para 
que a reforma seja promulgada.

Parlamentares de oposição pro-
testam contra a votação remota e de-
fendem que o texto só seja apreciado 
quando a Assembleia Legislativa reto-
mar as sessões presenciais no plenário 
Clóvis Motta, o que está previsto para 
acontecer apenas em agosto – ou seja, 
depois do prazo � nal estipulado pelo 

Ministério da Economia.
A proposta de Reforma da Previ-

dência enviada pelo Governo do Es-
tado aumenta a contribuição dos ser-
vidores para o regime previdenciário 
estadual e traz novas regras de aposen-
tadoria e pensão, como aumento da 
idade mínima e mudanças nas regras 
de cálculo. Para os servidores que já es-
tão no serviço público, estão previstas 
duas regras de transição.

Deputados estaduais participam de sessão da Assembleia por videoconferência

Assembleia Legislativa tenta votar 
Reforma da Previdência pela 3ª vez

TV ASSEMBLEIA RN / REPRODUÇÃO
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VERÔNICA MACEDO / CMN

A Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal de Natal recebeu 
nesta segunda-feira (20) o secre-

tário de Saúde de Natal, George Antu-
nes de Oliveira, e o secretário-adjunto 
de Saúde do Estado, Petrônio Spinelli. 
Os dois interagiram com os vereadores 
por videoconferência.

Os secretários explanaram as ini-
ciativas das suas pastas no combate 
ao novo coronavírus e demonstraram 
preocupação com as aglomerações na 
capital potiguar constatadas no último 
fim de semana.

George Antunes pregou união de 
todos os poderes públicos na luta para 
debelar a pandemia. “Estado e Muni-
cípio estão trabalhando juntos para 
proteger a sociedade deste vírus letal. 
Cada tem sua maneira de pensar a 
política, mas agora é momento de ter 
unidade e estamos tendo. A criação de 

leitos no interior pelo Governo do Esta-
do ajudou a aliviar a situação na cida-
de”, afirmou. “Aqui, dedicamos esfor-
ços na atenção primária para evitar o 
agravamento dos quadros clínicos. Por 
isso, criamos o centro de atendimento 
para enfrentamento da Covid-19 no 
Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte. En-
fim, todos os esforços estão sendo fei-
tos. Todavia, se as cenas que vimos no 
calçadão de Ponta Negra continuarem 
acontecendo, daqui 15 dias estaremos 
naquele mesmo sufoco novamente”, 
disse o secretário de Saúde de Natal.

“Trabalhamos, desde o início, com 
duas questões fundamentais: entender 
como a pandemia se desenvolve no 
Rio Grande do Norte e o processo de 
criação de novos leitos no interior para 
responder à demanda dos pacientes 
que desenvolvem formas graves da do-
ença. Fizemos e estamos fazendo tudo 

que é possível, mas sem isolamento 
social governo algum no mundo con-
segue acompanhar a velocidade da 
disseminação da Covid-19. Para ter-
mos uma noção, são 278 leitos de UTI 
para coronavírus no estado e 240 estão 
ocupados”, explicou Petrônio Spinelli, 
durante a mesma reunião.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Também na reunião de ontem, 

a comissão analisou a Reforma da 
Previdência. Os vereadores acabaram 
dando parecer contrário ao texto, que 
ainda passará por outra comissão an-
tes de chegar ao plenário.

“A intenção é estabelecer um diálo-
go com o Executivo para construirmos 
uma estrutura previdenciária justa 
para todos os trabalhadores”, disse o 
vereador Fernando Lucena (PT), presi-
dente da comissão.

Secretário de Saúde de Natal prega 
“união” para combater coronavírus
NA CÂMARA DE NATAL | Em reunião por videoconferência com a Câmara de Natal, secretário de Saúde de Natal, George Antunes, afirmou que Governo do Estado e Prefeitura
precisam  “trabalhar juntos” para debelar efeitos da pandemia do novo coronavírus. Secretário adjunto do Estado, Petrônio Spinelli, falou sobre esforços para ampliar os leitos

No telão, por videoconferência, secretário de Saúde apresenta dados sobre pandemia em Natal

O ministro do Gabinete de Se-
gurança Institucional (GSI), 
Augusto Heleno, afirmou 

nesta segunda-feira (20) que o presi-
dente Jair Bolsonaro tem buscado a 
“conciliação” com outros Poderes nas 
últimas semanas e que ele está agin-
do como um “Poder Moderador”.

O comentário foi feito durante 
entrevista à rádio Joven Pan, quan-
do Heleno foi questionado sobre a 
reação branda do governo federal 
à declaração do ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), sobre o Exército estar 
se associando a um “genocídio”. O 
ministro respondeu que a posição 
tomada foi “prudente”.

“Acho que a posição do gover-
no nessa última situação foi uma 
posição prudente que evidencia a 
postura do que o presidente tem 
adotado de buscar exatamente essa 
conciliação”, disse Heleno.

O ministro afirmou acreditar 
que Bolsonaro continuará com es-
sa postura: “Somos todos humanos, 
todos erramos e temos que buscar, 
em prol do Brasil, um melhor en-
tendimento. Isso que o presidente 
tem procurado. Ele tem agido co-
mo um Poder Moderador nessas 
últimas semanas.”

Após a declaração de Gilmar, 
houve uma reação do Ministério da 
Defesa e do vice-presidente Hamil-
ton Mourão. Bolsonaro, no entanto, 
agiu nos bastidores para distensionar 

a relação entre Gilmar e o ministro 
interino da Saúde, Eduardo Pazuello, 
que foi alvo da crítica por ser um ge-
neral da ativa.

General Augusto Heleno, do GSI

Bolsonaro age como 
“moderador”, diz Heleno

DECLARAÇÃO

A Prefeitura de Parnamirim, na 
Grande Natal, informou nesta 
segunda-feira (20) que 26% dos 

testes realizados na semana passada 
no sistema de drive-thru deram positi-
vo para o novo coronavírus. De acordo 
com a Secretaria Municipal de Saúde, 
foram aplicados 1.524 testes, dos quais 
397 acusaram a infecção pela Covid-19.

Os testes em formato drive-thru fo-
ram aplicados na semana passada em 
três bairros da cidade: Parque de Expo-
sições, Liberdade e Passagem de Areia. 
Em todas as ocasiões, os pacientes não 
precisaram descer do carro e recebe-
ram o resultado em cerca de 20 mi-
nutos. A orientação da prefeitura, nos 
casos assintomáticos ou com sintomas 
brandos, foi o isolamento em casa.

A coordenadora de Vigilância Epi-
demiológica do município, Thulianne 
Lopes, afirma que o ritmo de novas infec-
ções tem caído em Parnamirim. Ela, po-

rém, reforça que as medidas de preven-
ção devem continuar sendo tomadas.

“Mesmo diante da queda no núme-
ro de casos positivos nas últimas sema-
nas epidemiológicas, reforço que não 

podemos relaxar, quanto às medidas 
preventivas impostas pelas autorida-
des sanitárias. A prevenção é sempre 
o melhor remédio. E para aqueles que 
podem, fiquem em casa”, diz ela.

Testes no formato drive-thru foi aplicado em três pontos da cidade na semana passada

Em Parnamirim, 26% dos
testes para Covid-19 dão positivo

DRIVE THRU

ANA AMARAL / PREFEITURA DE PARNAMIRIM

MARCOS CORRÊA / PR
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Medidas que flexibilizaram 
o acesso às armas de fogo, 
aceleradas no governo Jair 

Bolsonaro, levaram a um aumento de 
601%, em dez anos, na quantidade de 
novos armamentos em poder de cida-
dãos comuns. Em 2009, 8.692 novas 
armas foram registradas. O número 
saltou para 60.973 no ano passado. 
Em 2020, até abril, já foram 33.776.

O crescimento dos novos registros 
ocorreu em 26 unidades da Federação, 
com queda apenas no Amazonas. O 
levantamento, feito pelo jornal O Globo 
com base em dados da Polícia Federal, 
considerou três categorias elencadas 
pela PF: cidadãos, servidores (há profis-
sões do que dão direito à requisição) e 
moradores de áreas rurais que têm a ati-
vidade de caça como meio de sustento.

É justamente este ofício que faz com 
que o Acre tenha, proporcionalmente 
em relação ao número de habitantes, 
o maior volume de armas com registro 

ativo na mão de pessoas físicas. Em se-
guida, vêm Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, estado com maior número abso-
luto de armamentos: 78.929.

Existem hoje 1,1 milhão de armas 
registradas no sistema da PF, das 
quais 550 mil são de cidadãos. Há ain-
da 341 mil com órgãos públicos, como 
a própria PF e polícias civis.

No Rio Grande do Norte, existem 
8.537 armas ativas, o que dá uma mé-
dia de 243 armas para cada 100 mil 
habitantes. O Estado está dentro da 
média nacional, que é de 242,9 armas 
para cada 100 mil habitantes.

O armamento das Forças Ar-
madas e das polícias militares é ca-
dastrado em outro sistema. Já com 
relação ao porte, o direito de andar 
armado na rua, o aumento de novos 
registros no País foi de 227% em dez 
anos: foram 2.945 concessões para 
defesa pessoal em 2019, frente a 898 
em 2009.

Brasil tem 1,1 milhão de 
armas; 8,5 mil estão no RN
ARMAMENTO | Crescimento dos novos registros de armas ocorreu em 26 unidades da Federação, com queda apenas no Amazonas. No
RN, existem 8.537 armas ativas, o que dá uma média de 243 armas para cada 100 mil habitantes. Número deixa Estado na média nacional

Direito de andar armado na rua registrou aumento de 227% em dez anos, segundo a PF

JORGE WILLIAM / AGÊNCIA O GLOBO

GOVERNO DO RN / DIVULGAÇÃO

ROQUE DE SÁ / SENADO

DANIEL HERRERA / SEDEC RN

A Central de Abastecimento 
do Rio Grande do Norte (Ceasa-
-RN) recebeu nesta segunda-fei-
ra (20) a ação de distribuição de 
máscaras faciais do programa 
RN+Protegido, do Governo do 
Estado. Foram distribuídas mais 
de 10 mil máscaras para clien-
tes, permissionários e colabora-
dores. O uso do acessório é obri-
gatório em ambientes públicos, 
como medida de prevenção do 
novo coronavírus.

A ação desta segunda foi 
realizada em parceria com a 
Defesa Civil e a Cruz Vermelha, 
e contou com o apoio da equipe 
de Mercado da Ceasa-RN.

A Ceasa-RN foi escolhida 
por ser um ponto central e es-
tratégico que recebe pessoas da 
Região Metropolitana de Natal 
e também de vários municípios 
do RN, além de pessoas de ou-
tros Estados.  

“A Ceasa-RN é um ponto de 
abastecimento central em Natal 
e temos efetivado medidas sani-
tárias cada vez mais rígidas para 
evitar a propagação do vírus. Es-
sa ação do RN+Protegido é mui-
to importante para conscien-
tizar a população sobre o uso 
obrigatório de máscara, além de 
ser um complemento no comba-
te e prevenção ao coronavírus”, 
ressalta o diretor-presidente da 
Ceasa-RN, Flávio Morais.

O RN+Protegido já distri-
buiu 4,3 milhões de máscaras e 
estima ter chegado a pelo me-
nos 1,7 milhão de habitantes do 
RN (quase 60% da população). 
Na Região Metropolitana de 
Natal, foram distribuídas mais 
de 2,3 milhões de máscaras, por 
meio das prefeituras, entidades 
empresariais, religiosas, sindi-
catos e organizações sociais. O 
Governo do RN também repas-
sou diretamente às prefeituras 
1,9 milhão de máscaras para 
serem distribuídas à população 
da região.

SOLIDARIEDADE

RN+PROTEGIDO 
DISTRIBUI MAIS DE 
10 MIL MÁSCARAS DE 
PROTEÇÃO NA CEASA

O senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) prestou depoi-
mento nesta segunda-feira (20) 

e afirmou desconhecer vazamento de 
informações da operação policial que 
detectou movimentação financeira atí-
pica do seu ex-assessor na Assembleia 
Legislativa do Rio Fabrício Queiroz.

Flávio foi ouvido no gabinete dele 
no Senado pelo procurador Eduar-
do Benones, do Ministério Público 
Federal do Rio, que conduz a inves-
tigação sobre o suposto vazamento 
na Operação Furna da Onça. Estava 
acompanhado por sua advogada Lu-
ciana Pires, que assumiu a defesa do 
senador em todas as investigações da 
qual é alvo, após a saída do advogado 
Frederick Wassef.

“Ele afirmou categoricamente 
que as informações da Operação 
Furna da Onça nunca chegaram ao 
conhecimento dele”, disse a advoga-
da, na saída do depoimento.

O procurador Eduardo Beno-
nes afirmou que Flávio foi ouvido 
na condição de testemunha, com o 
compromisso de dizer a verdade, e 
que agora a investigação vai focar em 
ouvir policiais federais que participa-
ram da investigação e que possam ter 
conhecimento sobre o vazamento.

As suspeitas envolvendo o va-
zamento da investigação surgiram 
a partir de entrevista do empresário 
Paulo Marinho, ex-aliado do senador. 

Marinho afirmou que um policial 
federal avisou à equipe de Flávio que 
Queiroz estava na mira das investiga-
ções da Operação Furna da Onça.

No depoimento, Flávio Bolso-
naro confirmou ter participado de 
uma reunião com Paulo Marinho no 
dia 13 de dezembro, mas negou que 
o encontro fosse para discutir o vaza-
mento da Furna da Onça.

Relatório do Conselho de Con-
trole de Atividades Financeiras 
(Coaf) obtido na operação detectou 
movimentações atípicas na conta de 
Queiroz e apontou suspeita de um es-
quema de devolução de salários dos 
funcionários do gabinete de Flávio na 
Assembleia Legislativa do Rio, práti-
ca conhecida como “rachadinha”.

A implantação de um novo 
projeto em energia eólica pa-
ra o Mercado Livre irá gerar 

1,5 mil empregos nos municípios de 
Caiçara do Rio do Vento e Riachuelo. 
O parque eólico do grupo Casa dos 
Ventos obteve a aprovação do finan-
ciamento de R$ 208 milhões pelo BN-
DES para a instalação do parque no 
Complexo Eólico Rio do Vento, hoje  
em construção.

O secretário estadual de Desen-
volvimento Econômico, Silvio Tor-
quato, destaca a importância da nova 
modalidade na comercialização de 
energia eólica, que chega ao Rio Gran-
de do Norte a partir deste projeto sem 
a obrigatoriedade de investimentos da 
Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). “É um amadurecimento do 
setor eólico no RN. Primeiro chega-
ram os parques que participaram dos 
leilões da Aneel, e agora estão sendo 
construídos parques eólicos destina-
dos à produção de energia para ser 
comercializada no Mercado Livre. 
Esse crescimento é muito importante 
porque não é necessária regulamenta-
ção da Aneel”, explicou.

O financiamento do BNDES con-
templa as obras de implantação e a 
aquisição de equipamentos nacio-
nais. O parque eólico Ventos de Santa 
Martina 14 terá capacidade para ge-
rar 63 megawatts, com previsão para 
começar a operar dentro de um ano e 
manutenção de 200 postos de traba-
lhos fixos após a implantação.

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

Parque do grupo Casa dos Ventos obteve a aprovação do financiamento de R$ 208 milhões

Flávio diz desconhecer 
vazamento de operação

BNDES vai financiar novo 
parque eólico no Estado

FURNA DA ONÇA MERCADO LIVRE
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REPRODUÇÃO

Após os flagrantes de descum-
primento das regras de distan-
ciamento social registrados 

neste fim semana, com a orla de Ponta 
Negra lotada de pessoas, além das 
irregularidades nos protocolos sani-
tários por parte dos estabelecimentos 
comerciais, o Governo do Rio Grande 
do Norte ameaçou nesta segunda-feira 
(20) adiar novas etapas da reabertura 
das atividades econômicas no Estado.

Por conta disso, a governadora do 
Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
convocou 22 municípios da região cos-
teira potiguar para discutir o aumento 
da fiscalização contra aglomerações 
durante a pandemia do novo corona-
vírus. Ela citou, na gravação, as aglo-
merações que foram registradas neste 
domingo na Zona Sul de Natal. “O que 
aconteceu nesse fim de semana em 
Ponta Negra e em outras praias é ina-
ceitável”, disse.

Segundo o vice-governador o Esta-
do, Antenor Roberto, as aglomerações 
ocorridas em Natal e cidades litorâ-
neas neste final de semana podem 
colocar em risco todo o trabalho de en-
frentamento da Covid-19 nos últimos 
quatro meses. “O Rio Grande do Norte 
não é uma ilha livre desta doença. A 
Covid está longe da cura. A permane-
cer a conduta social que tivemos neste 
final de semana poderemos voltar a ter 
aumento de casos, como outros esta-

dos e países tiveram - o chamado efeito 
sanfona. A retomada gradual das ativi-
dades econômicas não é uma liberação 
geral”, alertou.

 Antenor Roberto externou a pre-
ocupação da administração estadual 

com a superlotação nas praias. “O Go-
verno do Estado está vigilante e a go-
vernadora já disse que se houver nova 
pressão na ocupação de leitos críticos, 
as medidas mais restritivas vão voltar, 
porque nossa prioridade é salvar vidas. 

Nos impressiona a falta de empatia, 
ou seja, a capacidade de se colocar no 
lugar do outro. O que assistimos neste 
final de semana foi atitude de muito 
pouco compromisso com o próximo”, 
disse ele.

 O vice-governador criticou a falta 
de fiscalização municipal das ativi-
dades comerciais ao longo do fim de 
semana. As principais críticas foram 
voltadas para a ausência de agentes 
municipais para o controle de bares, 
restaurantes e ambulantes em Ponta 
Negra, na zona Sul de Natal. A proi-
bição de venda de bebidas alcoólicas 
não foi cumprida. “Cabe às prefeituras 
fiscalizar estabelecimentos e ativida-
des informais que não cumprem as re-
gras. As imagens divulgadas nas redes 
sociais mostram cenas inadmissíveis. 
Natal é o centro e o epicentro da pan-
demia. E a capital não oferece leitos 
suficientes. É preciso chamar a Prefei-
tura de Natal e dos municípios que não 
estão fazendo a fiscalização para a sua 
responsabilidade. Repito, alcançamos 
o platô, mas não podemos entrar no 
efeito sanfona”, criticou.

O Secretário de Segurança Pública 
e Defesa Social (Sesed), Coronel Fran-
cisco Araújo reafirmou que o compro-
misso do Estado no Pacto Pela Vida 
firmado com os municípios é colocar 
as forças de segurança pública - Polícia 
Militar, Polícia Civil e Corpo de Bom-
beiros - para apoiar ações das prefei-
turas no cumprimento das normas 
dos decretos estaduais e municipais. 
Cidades com orla marítima comércio 
e funcionamento de quiosques cabe às 
prefeituras realizar essa fiscalização.

Estado exige maior fiscalização dos 
municípios contra as aglomerações
RETOMADA | Vice-governador Antenor Roberto avalia que as aglomerações registradas em Natal neste final de semana podem colocar em risco todo o trabalho de enfrentamento da 
Covid-19 nos últimos quatro meses; Estado ameaça adiar novas etapas de reabertura das atividades produtivas caso os descumprimentos nos protocolos sanitários virem rotina    

Governadora Fátima Bezerra convocou 22 municípios da região litorânea potiguar para discutir o medidas para intensificar fiscalização

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), afirmou nesta segun-
da-feira (20) que pode retro-

ceder das regras de isolamento social 
e da retomada gradual da economia 
caso as aglomerações registradas na 
cidade continuem, especialmente na 
Praia de Ponta Negra, na Zona Sul 
da capital, onde centenas de pessoas 
foram flagradas aglomeradas sem 
máscaras no último domingo (19). 
Com a repercussão do ocorrido nas 
redes sociais e na imprensa local, o 
gestor municipal se posicionou sobre 
o assuto.

O prefeito pontuou que as medi-
das adotadas pelo poder público pre-
cisam da adesão da população para 
que, em suas palavras, combatam e 
acabem com o coronavírus. Álvaro 
revelou que vai encaminhar um ofício 
à governadora do Rio Grande Norte 
Fátima Bezerra para firmar parceria 
da Guarda Municipal de Natal com as 

policiais Militar e Civil nas fiscaliza-
ções de aglomerações e desrespeitos 
às medidas preventivas à Covid-19 
determinadas no Decreto Estadual.

“A ação se faz necessária para que 
possamos ter um controle rigoroso e 
restritivo nas praias e no Centro da 
cidade, onde está liberado a circula-
ção de pessoas, para exigir que todos 
usem máscaras e não haja aglome-
rações. Se for preciso reprimir com a 
fiscalização intensa, nós faremos. Se 
não, teremos que retroceder, voltar a 
fechar tudo, mantendo o isolamento 
social com rigor”, declara o gestor.

A Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Defesa Social de Na-
tal (Semdes) informou que tem uma 
reunião agendada para esta semana 
com outras pastas do Governo Muni-
cipal, como Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur) e Secre-
taria de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), com o objetivo de desen-

volver medidas de enfrentamento às 
aglomerações que ocorrem com fre-
quência em alguns pontos da cidade.

A Semdes adianta que as ações 
visam ser mais educativas educativa, 

recorrendo as punições, como multa, 
apenas em cenários críticos. As estra-
tégias e protocolos, contudo, ainda 
serão definidos.

A economia no Rio Grande do 

Norte já está na sua segunda fase de 
reabertura e, dependendo das taxas 
de transmissibilidade e de ocupação 
dos leitos, será encaminhada para a 
terceira etapa. Nas imagens que fla-
gram pessoas em Ponta Negra é possí-
vel ver pessoas sem respeitar o distan-
ciamento de 1,5 metros e consumindo 
bebidas alcoólicas – esta ação proibi-
da por meio da Lei Seca, que impede 
a vendas de bebidas com álcool por 
parte de restaurantes, lanchonetes e 
food parks, que desde o último dia 7 
estão abertos. 

O comportamento de risco segue 
em direção contrária às normas de 
isolamento e distanciamento social 
estabelecidas pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), que recomenda 
o uso de máscara, higienização das 
mãos com água e sabão ou álcool em 
gel. A atitude pode, também, engordar 
as estatísticas da pandemia no Estado 
onde 1.585 pessoas morreram.

Prefeito Álvaro Dias: “Teremos que retroceder, voltar a fechar tudo, mantendo o isolamento”

Álvaro Dias ameaça restringir atividades comerciais de Natal caso 
distanciamento e protocolos sanitários sejam desrespeitados

REPERCUSSÃO
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Os shoppings centers, galerias e 
centros comerciais de Natal que 
não tem sistema de ar condicio-

nado estão autorizados a reabrir as 
portas nesta terça-feira (21). O retorno, 
no entanto, será com muitas restrições 
e horários reduzidos, com abertura 
apenas das 12h às 20h todos os dias da 
semana.

Um dos locais que irão retomar 
as atividades, após exatos 121 dias de 
portas fechadas, será o Praia Shopping. 
A expectativa é que todas as lojas este-
jam funcionando até o fim da semana 
de reabertura. Obedecendo aos pro-
tocolos de saúde e segurança, haverá 
controle de acesso com aferição de 
temperatura, tapetes sanitizantes e to-
tem com álcool em gel 70% para higie-
nização das mãos do público. Também 
não será permitida a entrada de fun-
cionários ou clientes que não estejam 
utilizando máscaras de proteção.

Segundo o decreto da Prefeitura do 
Natal, em relação ao comércio, fica li-
mitado o horário para funcionamento 
e serão liberados para o funcionamen-
to os centros comerciais e galerias com 

ventilação natural, sem ar condiciona-
do. Estes poderão abrir das 9h às 17h, 
de segunda-feira a sexta-feira, e das 9h 
às 13h aos sábados. Também estão li-

berados os supermercados, hipermer-
cados e atacarejos das 7h às 22h, todos 
os dias da semana. O comércio “de por-
ta para a rua” poderá funcionar das 9h 

às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, e 
das 9h às 13h aos sábados.

Os shopping centers da capital 
potiguar que não têm sistema de ar-

-condicionado poderão funcionar das 
12h às 20h todos os dias da semana. 
Os restaurantes, bares, pizzarias, lan-
chonetes e food parks de até 300m² 
poderão funcionar das 11h às 23h, to-
dos dias da semana, para as vendas de 
salão, com atendimento presencial ao 
consumidor. Esse horário não se aplica 
para o caso de entrega domiciliar.

No decreto relativo às atividades 
comerciais, fica determinado que cabe 
à administração do comércio ou servi-
ço limitar a permanência simultânea 
de consumidores, ficando com o limi-
te de um cliente para cada 5 metros 
da área local. Também fica proibido 
o acesso ou permanência de pessoas 
sem a utilização de máscara.

Também deverá haver disponibili-
zação de álcool a 70% para os clientes 
na porta de entrada e distanciamento 
mínimo de 1,5m entre as pessoas, in-
clusive com afixação de indicativos 
visuais, no chão, para filas. Além disso, 
é exigido campanhas internas de escla-
recimento e cuidados para com o pú-
blico de idade superior a 60 anos, entre 
outras medidas.

Galerias e shoppings sem serviço de 
ar condicionado reabrem nesta terça
FLEXIBILIZAÇÃO | Retomada das atividades seguirá uma série de restrições sanitárias e os estabelecimentos também terão horário reduzido de funcioanamento, com abertura apenas 
das 12h às 20h em todos os dias da semana; locais terão de disponibilizar álcool a 70% para clientes na entrada e de manter distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas

Praia Shoppimg, em Pomta Negra, na Zona Sul de Natal, é um dos estabelecimemtos que poderão abrir as portas nesta terça-feira

O desembargador federal do 
TRF-5, Francisco Machado 
negou recurso impetrado 

pelos Ministérios Públicos (MPRN, 
MPF-RN e MPT-RN), contra decisão 
do juiz federal Janilson Siqueira que 
manteve a legalidade da reabertura 
gradual do comércio em Natal.

Na decisão, o desembargador sa-

lientou que, a partir de exame super-
ficial, próprio desta fase de cognição 
sumária, “tenho que a tutela recursal 
não deve ser liminarmente atendida. 
Verifico não estar configurado pres-
suposto que autoriza a atribuição de 
efeito suspensivo ativo, qual seja, a pro-
babilidade do direito”.

“Por fim, tenho que, por ora, não 

se justifica a interferência do Poder Ju-
diciário nas ações do Poder Executivo 
Municipal, para desfazer a liberação 
de alguns setores da economia, que, 
embora não essenciais, não indicaram, 
por enquanto, ser fatores de aumento 
de contágio do novo coronavírus no 
Município de Natal”, disse o desembar-
gador.

Pedido judicial dos órgãos de controle para suspensão da flexibilização da reabetura das atividades econômicas foi solicitado em 07 de julho

Rio Grande do Norte ultrapassa a marca de 43.957  infectados pelo novo coronavírus

TRF-5 nega recurso dos MPs e 
mantém comércio aberto em Natal

DECISÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REUTERS

O Rio Grande do Norte tem 
1.585 óbitos por Covid-19, 
43.957 casos confirmados 

da doença, 55.704 casos suspeitos e 
68.806 descartados. Os dados foram 
divulgados pela Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), nesta se-
gunda-feira (20).

Ainda de acordo com a Sesap, 4 
mortes foram registradas nas últimas 
24 horas no estado. Outras 205 estão 
sob investigação. Há 562 pessoas 
internadas no RN em decorrência 

da infecção, das quais 282 estão em 
leitos críticos e 280 em leitos clínicos.

A taxa de isolamento social, mo-
tivo de preocupação por parte do 
Governo do Estadual, por causa da 
baixa adesão, especialmente neste 
final de semana, está em 47%.

O Brasil ultrapassou nesta segun-
da-feira, 20, a marca de 80 mil mortes 
em decorrência do novo coronavírus. 
Segundo o Ministério da Saúde, fo-
ram computados 80.120 óbitos, 632 a 
mais que o domingo (19).

RN soma 1.585 mortes por 
Covid-19; Brasil tem 80 mil

DADOS
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o compromisso genuíno com a 
sobrevivência dos seus negócios 
ou da saúde financeira de suas 
contas pessoais. No cooperati-
vismo financeiro, visamos o de-
senvolvimento das pessoas e dos 
negócios, diferente de um banco 
tradicional, onde o foco é o lucro 
deles, e o cliente fica em segundo 
plano. Na pandemia, diminuímos 
o interesse em prospecção de 
novos associados e focamos na 
busca de suprir as necessidades 
dos nossos associados. Mas, com 
certeza, cada vez mais pessoas 
e empresas descobrem que o 
cooperativismo financeiro é o 
melhor parceiro de seus empre-
endimentos.

AGORA – Nunca o sistema ban-
cário tradicional, que no Brasil é 
extremamente enxuto, sentiu tan-

to a concorrência de instituições 
já nascidas no modelo digital. 
Como o senhor enxerga o modelo 
do cooperativismo de crédito se 
movimentado nesse ambiente?

MSR – Enxuto é porque 
você quis ser generoso. O siste-
ma bancário no Brasil é muito 
oligopolizado e vivencia pouca 
concorrência. E concorrência e 
competitividade são fundamen-
tais para a inovação, criatividade, 
diminuição de preços, ganho de 
produtividade e o desenvolvi-
mento em si. Claro, equilibrando 
com o princípio da solidariedade, 
que é a base do cooperativis-
mo. Então, vejo com otimismo 
a concorrência e a chegada das 
fintechs, o cooperativismo nasce 
para, conjuntamente com seus 
associados, superar as limitações 
bancárias e melhorar os custos 

de suas transações financeiras. 
Nesse ponto, nossa diferencia-
ção com os bancos tradicionais 
ainda permanece com a chegada 
das fintechs, pois o resultado do 
cooperativismo financeiro fica 
na comunidade em que atuamos 
e é distribuído entre seus sócios, 
aqui mesmo. Nas fintechs, conti-
nuam indo para os seus controla-
dores, no cooperativismo finan-
ceiro é para cada cooperado.

AGORA – Desde sempre o 
senhor tem dito que o coopera-
tivismo tem diferenciais funda-
mentais em relação aos demais 
modelos. Que diferenciais seriam 
estes?

MSR – Nas respostas anterio-
res, já demonstrei três de ordem 
de princípios: a responsabilidade 
genuína e verdadeira com a co-

A pandemia do novo co-
ronavírus provocou mu-
danças e transformações 

na forma de organização do 
trabalho e produção econômica. 
Neste cenário, segundo Manoel 
Santa Rosa, presidente do Sicoob 
potiguar, o cooperativismo tem 
mostrado criatividade e resiliên-
cia para superar crises.

“É preciso, antes de mais na-
da, sobrevivermos, e aí preparar 
a retomada de maneira enxuta, 
com os pés no barro, com hu-
mildade, mas com muita sede de 
fazer acontecer. A retomada já 
bate à porta, e o Sicoob buscará 
ser o principal parceiro do desen-
volvimento local”, disse ele, em 
entrevista ao Agora RN

Manoel Santa Rosa também 
falou das ações da Sicoob para 
fortalecer o segmento em todo o 
Estado, bem como das diferenças 
do cooperativismo em relação ao 
sistema bancário tradicional.

AGORA RN – Dizem que é na 
crise que os modelos cooperati-
vistas, em todas as áreas, crescem. 
O senhor concorda com isso?

Manoel Santa Rosa – Eu 
concordo, acredito, e por isso 
tenho dedicado uma vida inteira 
aos movimentos associativos – e 
ao cooperativo em particular. Pa-
ra a gente que veio do sertão seco 
e escasso de oportunidades, a 
crise sempre foi elemento perma-
nente em nossas vidas. Marcou 
nossa história para a resistência e 
para a criatividade. Conviver com 
desafios era o nosso dia a dia. Era 
na união da família, da comuni-
dade, que encontrávamos as for-
ças e o entendimento que juntos 
faríamos mais e melhor para ven-
cermos as adversidades. Isso é o 
cooperativismo. Portanto, esta-
mos revigorados de energia e de 
compromisso com a superação 
dos desafios desta crise.

AGORA – Desde que a pande-
mia se instalou o senhor sentiu 
alguma mudança local na adesão 
ao cooperativismo de crédito?

MSR – Mais do que o cré-
dito, o nosso associado pode 
encontrar em nossa cooperativa 

CONCEITO DE COOPERATIVISMO 
NUNCA FOI TÃO ATUAL, 
AVALIA MANOEL SANTA ROSA

munidade; o foco nas pessoas; 
e a distribuição dos resultados 
operacionais entre seus sócios. 
E este segundo esclarece bem: 
como nossa visão enquanto co-
operativa financeira não busca o 
lucro, nós podemos nos dedicar 
com verdade e transparência 
em buscar as melhores taxas, os 
melhores serviços e melhores 
produtos que de fato irão suprir 
as necessidades dos cooperados 
sem querer explorar seu momen-
to de dificuldade. O cooperado 
sabe que estamos ali para fazer o 
melhor, juntos. Pois, o desenvol-
vimento dele será o desenvolvi-
mento da cooperativa e de todos. 
É por isso que o próprio Banco 
Central tem incentivado o cresci-
mento das cooperativas no mer-
cado, pelo compromisso real com 
cada pessoa, empreendimento e 
a comunidade na qual estamos 
inseridos. Estudos indicam que 
tarifas nas cooperativas são de 20 
a 30% mais baratas que nos Ban-
cos tradicionais. Aplicações em 
cooperativas também são bem 
superiores às semelhantes nos 
bancos tradicionais. É comparar.

AGORA – E, por fim, o que 
o senhor diria aos milhares de 
empreendedores potiguares que 
lutam neste momento para so-
breviver aos efeitos econômicos 
do coronavírus?

MSR – Agora ficou até mais 
fácil. A gente que tem muita ex-
periência dos cabelos já brancos, 
de muitas crises já vivenciadas, 
que já empreendemos em muitos 
esforços e sonhos, sim, nós temos 
a convicção sempre na esperança 
de dias melhores e certeza clarivi-
dente que os desafios são e serão 
superados. Desde o início repeti: 
“falido se recupera, falecido não”. 
Então, se chegamos até aqui e es-
tamos vivos, ainda há muito para 
fazermos. Eu tenho acreditado 
muito no desenvolvimento do 
nosso Estado, da nossa cidade. 
Primeiramente, mais importante 
do que buscar crédito é buscar 
as ferramentas, os serviços, as 
alianças, os parceiros ideais, para 
diminuir custos e buscar as opor-
tunidades de sobreviver a este 
momento difícil. É preciso, antes 
de mais nada, sobrevivermos, e aí 
preparar a retomada de maneira 
enxuta, com os pés no barro, com 
humildade, mas com muita sede 
de fazer acontecer. A retomada já 
bate à porta, e o Sicoob buscará 
ser o principal parceiro do desen-
volvimento local.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ENTREVISTA | Para o presidente do Sistema de 
Cooperativas de Crédito do Brasil no Rio Grande do 
Norte (Sicoob), Manoel Santa Rosa, a crise sanitária da 
Covid-19 vai fortalecer ainda mais o cooperativismo

“No cooperativismo financeiro, visamos o 
desenvolvimento das pessoas e dos negócios, 
diferente de um banco tradicional, onde o foco 
é o lucro deles”

“
MANOEL SANTA ROSA

PRESIDENTE DO SICOOB

Estudos indicam que tarifas nas cooperativas 
são de 20 a 30% mais baratas que nos Bancos 
tradicionais. Aplicações em cooperativas são 
bem superiores que em bancos tradicionais”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Norte S/A 
– CEASA/RN, convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 
30/07/2020, às 10:00 (dez) horas, com base na MP 931/20, que ajustou a data para realização da 
Assembleia Geral Ordinária até o sétimo mês, contados do término do seu exercício social, a 
reunião acontecerá por vídeo conferência, para deliberação da seguinte ordem do dia.
1) Apreciação do Relatório da Diretoria e Balanço Patrimonial encerrados em 31/12/2019 e demais 
Demonstrações Financeiras; 2) Destinação do Resultado do Exercício; 3) Aumento de Capital com 
Reservas de Lucros; 4) Outros Assuntos de Interesse da Sociedade.

Natal, 15 de Julho de 2020
Ass. Flávio Morais
Diretor Presidente

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 713.006/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG E IGM PARA USO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E 
C O M B AT I VA S  A O  C O R O N AV I R U S  ( C O V I D  1 9 ) .  L O C A L D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21 DE JULHO DE 2020 ÀS 
08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 29 DE JULHO DE 2020 ÀS 08hs00min. 
INÍCIO DA DISPUTA: 29 DE JULHO 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 julho de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
 
 
 
 

 
   EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

O SINTECT-RN convoca todos os trabalhadores da categoria representados por essa entidade para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 23/07/2020 (quinta-feira), em primeira 
convocação para as 18h30min, e em segunda convocação com qualquer número de filiados para as 19h00min, em 
frente ao CDD Lagoa Nova, sito à Rua Lauro Medeiros, Lagoa Nova – Natal/RN e na Praça do Museu em Mossoró/RN, 
às 18h00min em primeira convocação, e às 18h30min em segunda convocação com qualquer número de filiados 
para a discussão e deliberação sobre a seguinte, Pauta: 
 Informes; 
 Rejeição das propostas apresentadas pela ECT; 
 Manutenção do estado de greve; 
 Aprovação do indicativo de paralisação das atividades a partir de 00h do dia 04 de agosto de 2020, com 

nova assembleia para o dia 03 de agosto de 2020. 
Natal, 20 de julho de 2020 

 
 

 

 
 
 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CONPASFAL CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EIRELI, CNPJ: 70.023.429/0001-80, estabe-
lecida na rodovia BR 304, KM 107, Zona Rural, Assú/RN, torna público que lhes foi concedida RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO de n° 2018-118286/TEC/RLO-0042, da atividade de indústria de fabricação de concreto 
betuminoso usinado a quente, implantada em uma área de 40 hectares localizada na rodovia BR 304, s/nº, Km 107, 
Zona Rural, Assú/RN. A referida licença tem validade até 21/08/2025, concedida pelo Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA.

Antônio Batista de Araújo
CPF: 307.962.534-04
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O empreendimento Maria Salete Peixoto de Queiroz, CNPJ 11.976.859/0001-57, torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA. A Licença de instalação Nº 2020-150981/TEC/LI-0037, com prazo de validade até 14/07/2021, 
localizado a Rua Doutor Severiano, nº 176, bairro Centro, São Miguel/RN, CEP 59920-000.

Representante Legal
Arthur lima Moreno

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO LRO

SIMONE NEGREIROS FERREIRA, 10.433.090/0001-68, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema da LRO 
para COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), localizada na DT BR-304, Km 9, 
SN – UR2 Zona Rural – Vila Maisa – Mossoró - RN CEP: 59.600-970.

SIMONE NEGREIROS FERREIRA
Proprietária

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que 

está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licita-
tório Nº. 036/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MA-
TERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19, COM REGISTRO DE PREÇOS. 
A sessão pública dar-se-á no dia 28/07/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://
www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: 
www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. Macaíba/RN, 
20/07/2020. Pregoeiro/PMM. 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 

ALLEFY GLEYFHSON ALVES RIBEIRO .  CNPJ: 14.788.810/0001-69  , torna publico que esta 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, licença de Re-
gularização de Operação para comercio de madeiras sem beneficiamento, localizada na rua do rio, 
povoado caiana, Ceara-mirim, Rio Grande do Norte.

ALLEFY GLEYFHSON ALVES RIBEIRO
Proprietário 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

M D DO RÊGO FEITOSA MEDEIROS ME inscrito sobre CNPJ: 15.480.373/0001-84, torna públi-
co que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Concessão da  Renovação da Licença de Operação de nº 2020-151085/TEC/RLO-0437 
para uma revenda varejista de combustíveis líquidos com capacidade total de armazenamento  de 
45m3 localizado na Rua Manoel Joaquim da Silva SN Centro,  – Encanto – RN

Maria Demétria do Rêgo Feitosa Medeiros 
Sócio Proprietário.

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

APURAÇÃO | Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte entrou com ação coletiva para averiguar 
denúncias de falhas na seleção de beneficiários do programa habitacional pela Prefeitura de Parnamirim

A Defensoria Pública do Estado 
do Rio Grande do Norte (DPE) 
entrou com ação coletiva para 

averiguar denúncias na seleção de 
beneficiários para o Programa Minha 
Casa, Minha Vida, pela Prefeitura de 
Parnamirim. O documento pede que 
o Município apresente os procedimen-
tos administrativos das seleções rea-
lizadas no âmbito do programa desde 
2011. As denúncias incluem beneficiá-
rios que foram sorteados e, mesmo as-
sim, não receberam informações sobre 
o imóvel a que tem direito.

De acordo com a ação, o núcleo de 
atendimento da DPE em Parnamirim 
recebeu diversos pedidos de atendi-
mento relacionados à seleção de bene-
ficiários do programa habitacional, ao 
longo dos anos de 2019 e 2020.

Em comum, todos alegavam au-
sência de transparência e de esclare-
cimentos nos processos de seleção e 
convocação. Na maioria dos relatos, 
apresentados na ação, a documenta-
ção necessária para dar entrada no 
processo era enviada à Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social, Habita-
ção e Regularização Fundiária de Par-
namirim (SEMAS), mas os solicitantes 
não chegavam a participar de sorteios.

A ação apresenta relatos de be-
neficiários que foram sorteados pela 
SEMAS e, mesmo assim, não recebe-
ram qualquer informação acerca do 
imóvel a que tinham direito. Ao entrar 
em contato com a Secretaria em bus-
ca de esclarecimentos, alegam que as 
informações eram desencontradas e 

contraditórias.
No início deste ano, a DPE instau-

rou um procedimento preparatório 
onde expediu ofício à SEMAS pedindo 
esclarecimentos sobre a relação de em-
preendimentos entregues, das pessoas 
sorteadas, seleção dos beneficiários, 
entre outras questões. O ofício foi rece-
bido pela SEMAS no dia 20 de janeiro 
de 2020, sem que tenha havido, até o 
momento, qualquer resposta.

“Com a iminente entrega do em-
preendimento Irmã Dulce III, muitos 
munícipes correm o risco de serem 
preteridos ou mesmo de sequer terem 
participado da seleção para tais em-
preendimentos em razão de omissão 
do Município de Parnamirim. Muitos 
interessados foram informados pela 
SEMTAS de sua migração para este 

empreendimento ou foram indevida-
mente excluídos de seleção anteriores 
e poderiam fazer jus à reserva de uni-
dade habitacional nesse novo empre-
endimento a ser entregue”, explica o 
defensor público André Gomes, res-
ponsável pela ação.

Diante do exposto, a ACP solicita, 
em tutela provisória de urgência, a 
suspensão da seleção e convocação de 
beneficiários para os empreendimen-
tos Irmã Dulce realizadas pelo Muni-
cípio de Parnamirim, até que sejam 
prestados os devidos esclarecimentos. 
A Prefeitura deve esclarecer também a 
forma de realização da referida seleção, 
os critérios utilizados e quais pessoas 
participaram, bem como especificar 
os que migraram de empreendimentos 
anteriores para os Irmã Dulce I, II e III.

Denúncias apontam que beneficiários sorteados não receberam informações sobre imóveis

Irregularidades no Minha Casa, Minha 
Vida são investigadas em Parnamirim

Os colégios CEI Mirassol e CEI 
Zona adotaram novo protocolo 
para a retomada das ativida-

des escolares, com base em pilares de 
atuação. A previsão é que o Governo 
do Estado libere o retorno às aulas pre-
senciais em 17 de agosto.

Os pilares da estratégia envolvem 
medidas como distanciamento físico, 
sanitização e higiene, monitoramen-
to (controle e acompanhamento das 
condições de saúde dos alunos, pro-
fessores e funcionários), acolhimento, 
aprendizado, comunicação e treina-
mento. Além disso, outras medidas 
estão sendo adotadas para garantir a 
segurança de alunos e funcionários. 
“As recepções serão equipadas com 
protetores de acrílico e recomenda-se 
a realização apenas de serviços obri-
gatoriamente presenciais. O retorno se 
dará de forma gradual e com uma me-
todologia de ensino híbrido (presen-
cial e não presencial)”, diz a diretora 

Colégios CEI Mirassol e Zona Sul 
adotam novos protocolos sanitários

EDUCAÇÃO

Corina Amorim.
Ela deixa claro que a direção das 

escolas garantiu medidas necessárias 
para a segurança. “Dispensers de álcool 
em gel em todas as salas de aula, acom-

panhado sempre do procedimento de 
como higienizar mãos com álcool em 
gel ou água e sabão, ambientes serão 
adaptados conforme recomendações 
de distanciamento físico”, disse.
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RETOMADA GRADUAL | Volume de transações econômicas nas duas primeiras semanas do mês reduziu em 
relação à última quinzena de junho; varejo registrou a maior queda no período segundo boletim da SET

A retomada gradual das atividades 
no Rio Grande do Norte ainda não sur-
tiu um efeito signi� cativo na economia 
potiguar. O volume de operações co-
merciais na primeira quinzena de julho 
foi 8,8% inferior ao mesmo período do 
mês anterior. O estado movimentou 
uma média R$ 273,35 milhões em ope-
rações diárias, enquanto que, nos 15 
dias anteriores, essa média chegou a R$ 
300 milhões por dia. Neste mês, foram 
realizadas 851 mil transações por dia.

As informações são da Secretaria 
Estadual de Tributação (SET), que 
emitiu a nona edição do Boletim Se-
manal de Atividade Econômica. O 
estudo acompanha o desempenho dos 
principais setores da economia do Rio 
Grande do Norte a partir da emissão 
de documentos � scais no intervalo de 
análise e do recolhimento do Imposto 
sobre Operações relativas à Circula-
ção de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação. O 
informativo completo está disponível 
no site www.set.rn.gov.br/.

De acordo com o levantamento, 
o comércio varejista foi o que teve a 
maior queda no valor diário de ope-
rações realizadas, caindo de R$ 86,1 
milhões por dia para R$ 76,5 milhões 
por dia entre as duas quinzenas. No 
entanto, a quantidade de notas � scais 
emitidas no intervalo praticamente 
permaneceu estável. Na última quinze-
na de junho, as empresas do comércio 
chegaram a emitir 5,3 milhões notas 
� scais a cada dia e nesta primeira quin-
zena de julho o número de documen-
tos � scais foi de 5,2 milhões por dia.

A indústria de transformação re-
gistrou a segunda maior redução, sain-
do de uma média de R$ 39,6 milhões 
negociados a cada dia para R$ 35,6 mi-
lhões por dia. Já a indústria extrativista 
negociou R$ R$ 7,8 milhões por dia, 
enquanto na quinzena anterior esse 
volume foi de R$ 10,1 milhões. O valor 
médio diário de operações no atacado 
reduziu de R$ 52,5 milhões para R$ 
49,6 milhões e no segmento de venda 
de combustíveis o valor saiu de R$ 40,4 
milhões para 38,9 milhões por dia.

“Apesar dessa queda de 9%, pode-
mos observar uma crescente recupera-
ção. É importante ressaltar que setores 
têm contribuído para essa tendência, 
e os setores atacadista e o da indús-
tria extrativista são os dois principais 
que apresentam uma consolidação de 
crescimento, tanto comparando com o 
mesmo período do ano anterior, quan-

to com o período pré-Covid, que vai de 
janeiro até 15 de março. E esses dois 
setores estão positivos com relação a 
essas duas comparações”, analisa Ál-
varo Bezerra, que é secretário adjunto 
da SET.

Segundo o boletim, comparando 
com o período antes da pandemia, 
ou seja, entre janeiro e março, o setor 
extrativista já recuperou suas perdas 
e possui ganho médio de faturamento 
na ordem de 7,25%. O mesmo ocorre 
com o setor atacadista, que também 
se recuperou e possui ganho médio 
de 3,53%. O setor mais afetado é a In-
dústria de Transformação, com perda 
média na ordem de 33,18%. A perda 
média de faturamento para todos os 
segmentos econômicos do Estado do 
Rio Grande do Norte é de 19,53% no 
período após as restrições comerciais 
para contenção do Covid-19.

 Estado movimentou diariamente R$ 273,35 milhões em julho, informou Tributação

Atividade econômica potiguar tem 
queda de 9% em julho, aponta SET

O Conselho Nacional de Previ-
dência Social (CNPS) recomendou ao 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) que estabeleça que o limite a ser 
concedido para operações com cartão 
de crédito seja de no máximo 1,60 vez o 
valor mensal do benefício previdenciá-
rio. Por exemplo, se a pessoa recebe R$ 
1.000 de benefício, poderá ter um limite 
no cartão de até R$ 1,600. Antes, esse 
teto era de 1,4 vez o valor do benefício.

O Conselho propôs ainda que, du-
rante o estado de calamidade pública 
decorrente da covid-19, o INSS � xe 
um prazo de carência de até 90 dias 
para o desconto da primeira parcela de 
contratos de empréstimo consignado 
� rmados por segurados do órgão.

Além disso, o CNPS orientou o 
INSS permitir que o bene� ciário possa 
autorizar o desbloqueio do benefício 
após 30 dias da concessão para a rea-

lização de operações de crédito con-
signado. Pela regra vigente, o benefício 
� ca bloqueado pelo prazo de 90 dias 

para contratação da modalidade de 
crédito.

A medida faz parte do conjunto 
de ações elaboradas pela equipe eco-
nômica para tentar conter os efeitos 
negativos na economia por causa do 
avanço do novo coronavírus no País. 
A decisão foi tomada em reunião reali-
zada semana passada e está publicada 
no Diário O� cial da União (DOU) desta 
segunda-feira.

Em março, o CNPS já havia re-
duzido o limite de taxa de juros nas 
operações de empréstimo consignado 
para aposentados e pensionistas do 
INSS de 2,08% para 1,80% ao mês e 
aprovou a ampliação do prazo máxi-
mo dos contratos, de 72 meses para 84 
meses. Na ocasião, também foi redu-
zida a taxa máxima de juros do cartão 
de crédito consignado de 3% ao mês 
para 2,7% ao mês.

Limite do cartão passaria para R$ 1,6 mil

INSS pode fixar limite maior para  
crédito e carência de até 90 dias 

APOSENTADORIA

AGÊNCIA BRASIL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

EDITAL – PRAZO PARA RECLAMAÇÃO DE  PROCESSAMENTO  DE  REGISTRO  
DA INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA 

               Paula Rejane Morais da Costa, Tabeliã Substituta do Registro de Imóveis da 3ª. Circunscrição da 
Comarca de Natal/RN, nos termos do art. 261 e seguintes da Lei no 6.015/1973. Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Cartório tramita procedimento de registro da instituição de bem de família 
na qual figura como instituidor, ALEXANDRE JOSÉ BARRETTO FRANÇA, brasileiro, divorciado, nascido em 24.03.1963, 
construtor, C.I. nº 2114046516-CREA/RN, CPF/MF nº 258.167.051-72, residente e domiciliado nesta capital, na Rua Indutrial 
João Motta, 1637, aptº 1903, Capim Macio, CEP: 59082-410; nos termos da escritura lavrada no Serviço Notarial e Registral 
de Lajes/RN, no livro nº 039, às fls.124 à 126v, em 23.06.2020, referente ao imóvel consistente de UM (01) APARTAMENTO 
Nº 1903, no 19º pavimento tipo, do Tipo “A”, integrante de um prédio misto (APART-HOTEL/RESIDENCIAL) 
denominado “Capim Macio Residence Service”, situado na Rua Industrial João Motta, nº 1637, no atual bairro de Capim 
Macio, zona suburbana/sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, composto de sacada, sala, quarto, suíte, 
banheiro da suíte, banheiro social, cozinha americana e área de serviço, com 91,41m² de área real de construção, sendo 
57,71m² de área real privativa e 33,70m² de área real de uso comum, abragendo uma fração ideal de 63,9625/5.791,20 avos 
do terreno próprio, designado por "A-2.1”, medindo 2.460,00m² de superfície (área destacada equivalente a 91,11% do terreno 
próprio, constituído pelos lotes nºs 652, 653, 654, 656 e 662, da quadra 34, medindo 4.400,00m²), com direito ao uso de 01 
vaga de garagem. A reclamação de quem se julgar prejudicado deverá ser apresentada dentro do prazo de trinta (30) 
dias, a contar da data da publicação do presente edital, por escrito, perante a Tabeliã Substituta que este subscreve. 
Dado e passado nesta cidade de Natal/RN, aos 20 de julho de 2020. Eu,                                    ,o fizz digitalizar e 
subscrevi  

 
 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: o Sr. DEMIAN GUSTAVO ESPANOL, argentino, casado com a Sra. Maria Eleonora Di Giacomo(passaporte sob 
o n° AAA205145 e documento de Identidade Argentina sob o n° 25083838), comerciante, portador do CPF/MF n° 
079.498.811-35, portador do CRNM sob o  n° G313514-L, residente e domiciliado na Rua da Mata, 400, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata, n° 400, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 172,98m²(cento e setenta e dois metros e noventa e oito decímetros quadrados), 
imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.03.0772.0000.9 e 
sequencial n° 1.002703.3, CEP:59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL 
DESCRITIVO:- Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: SIRGAS 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.310.658,49 
m e E= 273.143,88 m. Seguindo com distância de 6,89 m e azimute de 90°03'16" chega-se ao vértice V2, confrontando neste 
trecho com a Sra. Elizabete Justino de Almeida Barbosa, seguindo com distância de 4,65 m e azimute de 173°14'06" chega-
se aos seguintes vértices: V3, com distância de 3,11 m e azimute de 173°50'36"; V4, seguindo com distância de 3,38 m e 
azimute de 175°20'37"; V5, seguindo com distância de 2,59 m e azimute de 179°34'42"; V6, Seguindo com distância de 1,50 
m e azimute de 183°39'24"; V7, Seguindo com distância de 2,84 m e azimute de 187°46'24"; V8, Seguindo com distância de 
0,23 m e azimute de 198°24'22", chega-se ao vértice V9, confrontando nestes trechos com a Rua da Mata. Seguindo com 
distância de 13,22m e azimute de 286°15'00" chega-se ao vértice V10, confrontando neste trecho com o Sr. Raimundo 
Segundo Daniel. Seguindo com distância de 15,41 m e azimute de 19°38'56"chega-se ao vértice inicial, V1, confrontando 
neste trecho com a Sra. Elizabete Justino de Almeida Barbosa, totalizando uma área de 172,98 m² e um perímetro de 53,82.   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 155.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Raimundo Segundo Daniel, a Sra. Elizabete Justino 
de Almeida Barbosa, bem como 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.) 

Tibau do Sul/RN, 21.07.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. GERARDUS PETRUS DUINEVELD, holandês, divorciado, empresário, portador do Passaporte n° 
NT38LL946, inscrito no CPF/MF sob o n° 015.472.854-35, residente e domiciliado no Sítio Piau, Tibau do Sul -RN, vem 
através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno rural localizado na RN-003, Distrito de Piau, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
18.509,51m² (dezoito mil, quinhentos e nove metros e cinquenta e um decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o 
MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 40,00m, com a RN-003; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
487,34m, com a Aja Ltda Empreendimentos Imobiliarios; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 37,40m, com o Sr. Izac Galvão de 
Moura; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 477,33m com o Sr. Izac Galvão de Moura. Segue as Coordenadas Geográficas de 
GPS para UTM: P1-X=272722,23 Y=9310858,62 P2-X=262754,18 Y=9310882,67 P3- X=262992,85 Y=9310457,78 P4-
X=262958,20 Y=9310443,69.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a AJA LTDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, bem 
como 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.) 

Tibau do Sul/RN, 21.07.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS, CNPJ: 04.567.761/0001-80 torna público que Recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CON-
CESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 14/07/2026 
em favor do empreendimento com a atividade de REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍ-
QUIDOS localizado a Av. CARMELITA MONTEIRO, 6 CENTRO CEP: 59.375-000 no município de 
CRUZETA/RN.

 ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS  
Titular
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ESPERANÇA | Imunização desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a 
farmacêutica AstraZeneca, mostrou ser segura e capaz de desenvolver anticorpos contra o novo coronavírus

A vacina experimental para a 
covid-19 da AstraZeneca, de-
senvolvida na Universidade de 

Oxford, é segura e produziu resposta 
imune em ensaios clínicos iniciais em 
voluntários saudáveis, informaram 
cientistas da instituição nesta segun-
da-feira (20).

O imunizante, chamado AZD1222, 
não provocou efeitos colaterais gra-
ves e desenvolveu respostas imunes a 
anticorpos e células T, de acordo com 
o estudo publicado na revista médica 
The Lancet. Os resultados referem-se 
às fases 1 e 2 de testes. A terceira etapa 
está sendo testada em 50 mil pessoas, 
incluindo 5 mil brasileiros.

“Esperamos que isso signifique que 
o sistema imunológico se lembre do 
vírus, para que nossa vacina proteja as 
pessoas por um período prolongado”, 
disse o principal autor do estudo, An-
drew Pollard, da Universidade de Ox-
ford. “No entanto, precisamos de mais 
pesquisas antes de confirmarmos que 
a vacina protege efetivamente contra a 
infecção por SARS-CoV-2 e por quanto 
tempo dura a proteção”, explicou.

A vacina de Oxford está entre as 
principais candidatas na luta contra a 
cvid-19, que já matou mais de 600 mil 
pessoas no mundo, ao lado de outros 
em ensaios de estágio intermediário 
e final. Outro imunizante em estágio 
avançado de teste é a da chinesa Sino-
vac Biotech. A vacina chinesa chegou 
nesta segunda-feira, 20, ao Brasil e deve 
entrar em fase de testes.

A AstraZeneca assinou acordos 

com governos de todo o mundo para 
fornecer a vacina, caso ela se mostre 
eficaz e obtenha aprovação regula-
tória. A empresa afirmou que não 
buscará lucrar com a vacina durante a 
pandemia.

A vacina de Oxford está sendo testa-
da em diversos países, entre eles o Brasil 
e poderá ter o registro liberado em ju-
nho de 2021. A informação foi dada na 
última quarta-feira, 15, em entrevista à 
GloboNews, por Soraya Smaili, reitora 
da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), que coordena os testes no 
País.

Normalmente, a vacina levaria 
18 meses para ser aprovada. Mas os 
cientistas estão confiantes de que con-
seguirão encurtar este período para 12 
meses se os resultados forem positivos. 

Por isso, segundo a reitora da Unifesp, 
tendo os primeiros resultados no fim 
deste ano, o registro já poderia ser obti-
do até meados do ano que vem.

Essa redução é possível porque a 
vacina está sendo testada simultane-
amente em 50 mil pessoas em todo 
o mundo, um número recorde. No 
Brasil, são 5 mil pessoas: duas mil em 
São Paulo, duas mil na Bahia e mil no 
Rio de Janeiro. A redução de tempo foi 
possível também por se tratar de uma 
vacina emergencial.

De acordo com a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), existem atualmen-
te 163 substâncias candidatas a vacina 
contra a covid-19 em desenvolvimento 
em todo o mundo. Também segundo a 
OMS, a de Oxford é a que se encontra 
em estágio mais avançado de testes.

Primeiros resultados da imunização inglesa contra a Covid-19 mostram sucesso

Vacina de Oxford para covid-19 é 
segura e induz a resposta imune

OXFORD UNIVERSITY

O Hospital das Clínicas de São 
Paulo investiga a suspeita de 
que dois pacientes tenham sido 

reinfectados pelo novo coronavírus. 
Segundo a instituição, vinculada à Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), em ambos os casos 
as pessoas apresentaram os sintomas e 
tiveram exames com resultado positivo 
para o vírus em dois períodos diferentes.

O hospital destacou, no entanto, 
que a reinfecção é uma “hipótese ainda 
pouco provável por não ter sido cons-
tatada em nenhum outro caso registra-
do pela literatura médica internacio-
nal”. Por isso estão sendo investigadas 
outras possibilidades.

De acordo com a nota do hospital, 
os sintomas e exames com resultados 
positivos em duas ocasiões podem ter 
acontecido devido a infecção por um 
outro vírus em um momento em que 
havia fragmentos ou vírus inativos 
causadores da covid-19. Para apurar 

essa possibilidade, os pacientes estão 
sendo submetidos a exames para ve-
rificar a presença de outros vírus que 
possam ter causado o reaparecimento 
dos sintomas.

A duração da imunidade em pes-
soas que tiveram o coronavírus ainda 
está sendo investigada em estudos 

em todo o mundo. Uma pesquisa 
chinesa mostrou que os níveis de an-
ticorpos encontrados em pacientes 
recuperados da covid-19 diminuíram 
rapidamente dois a três meses após a 
infecção. A pesquisa, que estudou 37 
pacientes sintomáticos e 37 assinto-
máticos, descobriu que, dos que tive-
ram exames positivos para a presença 
dos anticorpos IgG, um dos principais 
tipos de anticorpos induzidos após 
a infecção, mais de 90% mostraram 
declínios acentuados dentro de dois a 
três meses. A porcentagem média de 
declínio foi de mais de 70% em pacien-
tes sintomáticos e assintomáticos.

Para anticorpos neutralizadores de 
soro, a porcentagem média de declí-
nio em indivíduos sintomáticos foi de 
11,7%, e em indivíduos assintomáticos, 
de 8,3%. O estudo foi feito pela Univer-
sidade Médica de Chongqing, uma fi-
lial do Centro de Controle e Prevenção 
de Doenças da China.

Apuração analisa reinfecção em duas pessoas 

Hospital investiga se pacientes 
foram reinfectados pelo coronavírus

RESULTADO

WOLFGANG RATTAY/REUTERS
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NATHALLYA MACEDO 
SUBEDITORA DO ONLINE 

Alguns estereótipos são 
preconceitos que devem ficar 
no passado. César Barbosa é 

prova viva de que nem tudo é apenas 
o que parece. Policial militar há mais 
de 20 anos, o natalense lançou neste 
mês um livro independente de ficção, 
mesmo entre dias de expediente e 
pandemia do novo coronavírus.  

César tem 41 anos, é casado e pai 
de dois filhos. Formado em direito, 
não exerce a advocacia porque prefere 
trabalhar como policial militar. Após 
muito tempo se esforçando para ser-
vir e preservar a segurança pública, ele 
decidiu se dedicar ao mundo literário 
e lúdico.  

Primeiro, em 2019, o policial publi-
cou um livro sobre o crime organizado 
no Rio Grande do Norte. “Comecei a 
escrever sobre o que eu via nas ruas. 
Foi uma espécie de documentário em 
palavras. Importante para mim, já que 
me fez abrir os olhos para esse outro 
universo como escritor”, contou.  

Já neste ano, após certa relutância, 
César resolveu buscar na própria 
criatividade uma história recreativa e, 
ao mesmo tempo, interessante. “Fui 
bastante inspirado por George R. R. 
Martin, que escreveu As Crônicas de 
Gelo e Fogo. Também adoro J. R. R. 
Tolkien, que publicou O Senhor dos 
Anéis”, revelou. 

Influenciado pela fantasia épica, 
César idealizou “As Tribos dos Cul-
tivadores: Prenúncios de uma Nova 
Era”, que foi publicado pela Amazon 

de maneira independente. “Quando 
falei sobre minhas ideias para o livro, 
minha família me apoiou. Meus filhos 
foram os primeiros a ler e também 
deram dicas, foi uma experiência 
incrível. Agora, já estou pensando em 
uma sequência para o próximo ano”, 
contou o policial, animado com as 
novas possibilidades. 

O LIVRO
“As Tribos dos Cultivadores: 

Prenúncios de uma Nova Era” conta 
a história de um jovem lendário que 
nasceu na terra do Fogo e se criou na 
terra do Gelo, portador do sangue an-
tigo de Fogélia, mestre de uma espada 
sagrada e mestre de um lobo branco. 
Predestinado a criar uma nova era no 
mundo das tribos dos cultivadores 
de energia. Conheça a história de Ike, 
a criança que nasceu sem energia 
de cultivo e pela tradição da terra do 
Fogo, ela teve que ser entregue aos 
lobos para ser morta. Mas a criança 
foi salva por um mestre astrólogo e o 
seu aprendiz.

Sensível e criativo, o cantor po-
tiguar Filipe Toca, de 26 anos, 
lançou na última sexta-feira 

(17) o single “Reverso”, em parceria 
com Deco Martins, vocalista da 
banda Hotelo. A música é uma 
reflexão sobre como os tempos 
atuais estão exigindo que as pesso-
as reduzam o estresse, mesmo em 
meio às dificuldades causadas pela 
pandemia da Covid-19.

Além disso, a canção tam-
bém ressalta como tem sido um 
tempo difícil para os sonhadores. É 
sobre colocar o sentimento como 

principal combustível da vida. O 
violão junto ao assovio, seguido dos 
grooves de baixo e bateria, trazem a 
leveza e a força que o artista costu-
ma transmitir no seu som. O single 
tem produção e mixagem assinadas 
por Juliano Valle e lançamento por 
ONErpm e Rapport Produções.

Poeta da vida, Filipe gosta de 
compor sobre os temas do cotidiano 
de forma leve e amorosa por meio 
da MPB, com toques de música pop. 
“Uma característica indiscutível 
das minhas músicas é que elas são 
otimistas”, contou o cantor. 

AS CRÔNICAS DE UM 
POLICIAL MILITAR  
LITERATURA | Aos 41 anos, 
natalense César Barbosa 
publicou um livro de ficção – 
escrito entre as folgas dos
dias de trabalho como PM

PELO QR CODE ACIMA, É POSSÍVEL 
ENCONTRAR O LIVRO NA AMAZON

COM O QR CODE ACIMA, OUÇA A 
MÚSICA NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

Policial César Barbosa tem 41 anos

Tempos reversos 
MÚSICA
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FAZENDO FALTA AGORA
As cenas de aglomeração vistas 

neste � m de semana em Ponta 
Negra mostram que uma coisa 
básica em tempos de pandemia está 
faltando para a população natalense: 
comunicação, informação, educação.

COMUNICAR É PRECISO
Investir pesado em propaganda 

educativa deveria ter sido prioridade 
desde o início da crise sanitária no 
Brasil, principalmente em tempos 
de divulgação em massa de fake 
news, o que di� culta a chegada da 
informação correta e faz com que 
muitos até duvidem da existência 
do coronavírus. Ou acreditem que 
remédios como ivermectina ou 
hidroxicloroquina irão salvá-los caso 
se contaminem.

INFORMAR
É preciso que o poder público 

– estadual e municipal - diga 
enfaticamente ao povo potiguar 
que o coronavírus não acabou. Que 
a � exibilização ocorre por uma 
questão de necessidade econômica, 
mas que deve ser feita sob todo 
um protocolo de higiene sanitária 
e preocupação do comércio e das 
atividades econômicas que estão 
podendo funcionar.

GANHAR CONFIANÇA
É necessário que propagandas 

educativas informem amplamente 
sobre a realidade da pandemia, 
que diga o que é real e o que é fake 
news, o que a ciência aprova e o que 
ainda está em estudo. Que a� rme 
enfaticamente que os medicamentos 
distribuídos ainda não possuem 
e� cácia comprovada e que tomá-los 
não signi� ca que o cidadão pode 
voltar à rotina de antes.

REALIDADE
A chefe da Assessoria de 

Comunicação do Governo do 
Estado, Guia Dantas - que, inclusive, 
já reclamou da di� culdade que o 
governo tem de fazer e divulgar 
propaganda educativa - foi ao 
Twitter para comentar as � lmagens 
das pessoas em Ponta Negra. “No 
RN, a Grande Natal tem ocupação 
de leitos críticos beirando os 87% 
(Regula, 19h34) e as praias como 
estavam hoje?”, questionou.

MARACANÃ DE MORTOS
A jornalista ainda ressaltou que, 

no mesmo domingo em que muitos 
natalenses resolveram ignorar o 
coronavírus, o consórcio de veículos 
de imprensa divulgou um total 
78.871 mil mortos por Covid-19. “Um 
maracanã inteiro”, disse.

LIÇÃO
É como escreveu o jurista Carlos 

Ayres Brito, ex-ministro do STF, 
em seu Twitter: “As pandemias 
advertem: há momentos em que 
primeiro é preciso sobreviver, pra 
somente depois se voltar a viver”.

RISCO ALTO
Um dos mais conceituados 

infectologistas do RN, PhD em 
Infectologia, o médico Kleber 
Luz disse nesta segunda-
feira, por videoconferência, 
aos deputados estaduais que 
compõem a Comissão de 
Acompanhamento das Ações 
de Enfrentamento à Covid-19 
na Assembleia Legislativa, que 
a distribuição de ivermectina 
pode contribuir para a morte 
de pessoas que acreditam 
estarem imunes ao novo 
coronavírus.

CONSEQUÊNCIAS
“Sim (corre risco 

de morrer). Se não há 
comprovação de e� cácia, há 
um risco de colaborar para 
se afrouxar o isolamento e, se 
a pessoa tem comorbidades, 
ela corre o risco de morrer 
mesmo tomando a medicação”, 
garantiu Kleber Luz.

RETORNO ZERO
Na conversa com os 

parlamentares sobre a e� cácia 
de medicamentos no combate 
à Covid-19, o médico foi claro: 
a recomendação é de que 
não seja massi� cado o uso de 
remédios sem comprovação 
cientí� ca de e� cácia, sob pena 
de haver má utilização dos 
recursos públicos e nenhum 
retorno à sociedade.

CONTRA
“Distribuir medicamentos 

é bom, é uma medida positiva, 
desde que os medicamentos 
tenham efeito. Distribuir 
remédio de pressão alta, verme, 
é excelente iniciativa. Distribuir 
remédio que não funciona é 
mais complicado”, a� rmou.

ZELO
Ainda na videoconferência 

com os deputados, Kleber Luz 
opinou sobre a distribuição 
do vermífugo pela Prefeitura 
de Natal: “O gestor, que está 
usando o dinheiro público, 
deveria ter ouvido as partes, 
o contraditório, porque as 
opiniões são divergentes. 
Deveria se ouvir a parte da 
comunidade que também 
estuda e produz conhecimento. 
Não posso julgar se é certo ou 
errado, mas penso que faltou 
um pouco de cuidado e zelo”.

DANIELAFREIREDANIELA

Em casa, o vereador Dickson Jr 
aproveitou o domingo para dar aquele 
famoso banho de bacia no herdeiro

A fashion stylist Dani 
Motta isolad em residência 
na praia de Jacumã, 
aproveitando os dias de 
isolamento para caprichar 
na “mesa posta”

RÁPIDAS
>> A notícia que todos 

festejaram nesta segunda-
feira: “Vacina de Oxford 
para Covid-19 é segura e 
induz resposta imune, dizem 
cientistas”. O imunizante não 
provocou efeitos colaterais 
graves e desenvolveu respostas 
imunes a anticorpos e células T 
e está em testes no Brasil.

>> Mas, segundo a OMS, 
ainda é preciso cautela pois 
há um “longo caminho a 

da empresária e celebridade 
americana Kim Kardashian falou 
em aborto e maconha, que ele 
disse que “deveria ser legalizada”.

>> As eleições de 2020 
devem ter mais mulheres 
e policiais em disputas 
competitivas por prefeituras 
de capitais, informa a Folha de 
S.Paulo. “Seis delegadas e duas 
policiais militares são pré-
candidatas em sete cidades, por 
diferentes partidos”.

percorrer”. A organização 
comemora que a vacina se 
mostrou segura e produziu 
resposta imune, mas ressaltou 
que esta foi a fase um dos 
ensaios clínicos.

>> O rapper Kanye West 
fez o seu primeiro comício 
em busca da presidência 
dos Estados Unidos neste 
domingo. O discurso do marido 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Pode sentir uma leve e passageira indisposição por 
conta de Plutão. Aguarde porapoio na area profi ssional. 
em entrevistas mostre seu bom humor e otimismo. Use 
a intuição em situações emocionais. Pode se interessar 
por atividades solidárias. 

Seus contatos com gente de outra cidade pode não ter 
boa fi nalização. Receberá muitos convites para sair e 
se divertir. Conseguirá expor sua opinião no trabalho. 
Mudanças serão bem vindas. Em entrevistas de emprego, 
pode precisar improvisar. 

A Lua em Câncer vai abrir oportunidades para sua grana 
render. Chance de ter seus esforços reconhecidos no 
trabalho. Na procura por emprego ou entrevistas, seja 
perseverante. Procure cuidar da sua saude e dos habitos 
alimentares. Facilidade para os estudos. 

Precisará controlar seu impulso de falar demais. Evite 
sair defendendo quem nem conhecer. Mercurio ativa 
seu ar sério e pode ter novas responsabilidade. Poderá 
se envolver em um romance complicado por conta de 
Netuno. 

Tenha muita calma com os assuntos de viagens e 
justiça. Mercurio pode deixar você mais falante do que 
o normal. Terá a chance de dar um passo importante na 
carreira. Mudanças podem acontecer nas suas emoções, 
aguarde por surpresas.

Pode ser que faça uma mudança profi ssional. A tensão 
com Jupiter indica para tomar cuidado em viagens e 
juizes. Sentir o carinho dos colegas fará muita diferença. 
Saberá como fazer seu dinheiro render. Vai tirar os 
imprevistos de letra. 

Mercurio pode dar uma força nos seus argumentos, vai 
conseguir convencer as pessoas do seu ponto de vista. 
As parcerias estarão em ótimo momento. Atraso com 
assuntos de justiça podem desanimar. Tenha jogo de 
cintura para mudar e se dar bem em qualquer assunto.

Difi culdade para se aproximar dos colegas de trabalho. 
Jupiter indica que será bom entrar em uma dieta. Terá 
paciência para esperar pelos resultados profi ssionais. 
Chance de receber noticia de uma entrevista. Sua vida 
amorosa vai dar um tempo. 

Pode não ter o destaque que idealizou, mantenha-se 
fi rme mesmo assim. Procure se abrir ao aprendizado. 
Tire o foco dos aborrecimentos, tem coisas boas 
acontecendo também. sua auto estima merece um 
mimo. 

A Lua e Mercurio trazem habilidade para fazer bons 
negócios. Terá bons lucros e pode receber uma grana 
extra. Se trabalhar com a família, vocês se darão muito 
bem. Lidará bem com burocracia e assuntos formais se 
focar nos objetivos. 

Energias de Mercurio vão deixar seu astral animado. 
Entrevistas de emprego podem dar mais frutos do que 
imagina. Se tiver contratos em aberto, só tome cuidado 
com os exageros e muitas promessas. Relaxar em 
caminhadas e passeio ao ar livre pode melhorar.

Terá uma postura mais séria e focada com os assuntos 
de trabalho. Mercurio irá favorecer você nos resultados 
de entrevistas de emprego. Irá aprender com facilidade 
se tiver foco e interesse. Terá destaque com os assuntos 
profi ssionais. 

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)

O novo normal vai diminuir a 
velocidade nas gravações de novelas

Para gravar os seus últimos 40 capítulos, a volta 
de “Amor Sem Igual” aos estúdios da Record já está 
de� nida para o dia 10 de agosto.

Os protocolos de segurança estão sendo 
negociados com várias entidades do Rio de Janeiro, 
entre elas, o Sindicato da Indústria Audiovisual, 
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
Cinematográ� ca e Audiovisual, Federação das 
Indústrias e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Entre os cuidados a serem observados já foi 
estabelecido que serão no máximo 30 pessoas no 
set, entre elas alguém da área da saúde; todos serão 
testados, higienizados e sanitizados (ambientes), antes 
e depois das gravações; além de obrigações que serão 
indispensáveis para o uso de � gurinos e maquiagem.

Diante desta série de cuidados, não está sendo 
possível estimar o tempo que será necessário, mas já 

existe a certeza que terá uma duração muito maior do 
que foi no passado.

A partir da volta de “Amor sem Igual”, a Record irá 
retomar o planejamento de “Gênesis”, que tem uma 
produção ainda mais cuidadosa.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

NEGÓCIOS
Sobre direitos, a Fórmula 1 não 

é a única questão da Globo, cujo 
contrato, quase certeza, não será 
renovado.

NBA e os torneios de tênis 
também terão as suas situações 
cuidadosamente analisadas. A 
crise e a altura do dólar jogam 
contra.

NA OUTRA PONTA
Quanto a Série B do 

campeonato brasileiro na TV 
aberta, nenhuma novidade no 
caso.

Diante da imposição da Globo 
em não permitir transmissão dos 
jogos do Cruzeiro, a Band preferiu 
desistir. E parou por aí.

MERCADO
O SBT fechou dois acordos com 

o Facebook para o fornecimento 
de conteúdos exclusivos, por 
demanda e prazo.

Um, já em prática, para o 
departamento de jornalismo, e 
outro da linha de shows.

DETALHE
O Facebook tem desenvolvido 

diversos trabalhos, que visam 
diminuir a sua distância para o 
YouTube no segmento de vídeos.

O acordo com o SBT tem este 
objetivo.

EM ABERTO
O elenco do “Fora de 

Hora” ainda não tem qualquer 
informação sobre uma segunda 
temporada do programa, uma 
criação de Marcius Melhem, que 
em março pediu afastamento de 
quatros meses da área de humor 

por questões pessoais.
Aliás, Melhem deve de� nir sua 

situação na Globo, neste ou no 
próximo mês.  

AUTORA
A propósito do “Fora de Hora”, 

Renata Gaspar, que dividia a 
apresentação com Paulo Vieira, 
está aproveitando o período de 
isolamento para, entre outras 
coisas, escrever uma série. 

Não se sabe ainda se o projeto 
será oferecido para o Grupo Globo.

LIVE DO RATINHO
O SBT entrou no meio e 

também participa da organização 
da live do Ratinho, con� rmada 
para o próximo dia 31.

Como principais atrações, 
Leonardo e o Raça Negra, com 
exibição, ao vivo, no programa dele.

Walther Negrão, fora da Globo, 
negocia com a Netfl ix a realização de 

uma nova série.
Via Facebook do Estadão, nesta 
próxima quinta, 16h, uma live vai 
reunir dois craques: Mário Sérgio 

Cortella e Dante Senra.
Será agora em agosto o lançamento 
do livro da Izabella Camargo, “Dá um 

Tempo”, pela Principium...
... O livro reúne percepções de 

mais de cem personalidades e entre 
os tantos, Fernanda Montenegro e 

Nelson Motta.
 A Band confi rma ofi cialmente a 

sequência das transmissões da NBA e 
fará Clippers x Lakers, dia 30, a partir 
das 22h45. Narração de Ivan Bruno...
... Eduardo Barão, transformado em 
correspondente, com base em Nova 
York, continuará participando dos 

jogos como comentarista, a exemplo 
de Danilo Castro...

 ...Já a ESPN promete rodada dupla 
de NBA, no dia 31, com Boston 
Celtics X Milwaukee Bucks, às 

19h30, e Houston Rockets X Dallas 
Mavericks, às 22h.
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CANINDÉ PEREIRA / AMÉRICA  

REUTERSABC

O América volta aos gramados 
nesta terça-feira, às 20h, para enfren-
tar o Fortaleza pela oitava – e última 
– rodada da primeira fase da Copa do 
Nordeste. A partida acontece no Está-
dio Barradão, em Salvador (BA), que foi 
a cidade escolhida para sediar a parte 
final do torneio.

Apesar da retomada, o América 
encerrará já nesta terça-feira a sua par-
ticipação no campeonato. Na sétima 
colocação do Grupo B da Copa do Nor-
deste, o time potiguar não tem chances 
de classificação para a próxima fase.

O clube alvirrubro viajou no último 
domingo (19) para a Bahia. Para encer-
rar a participação no torneio, o técni-
co Roberto Fernandes convocou 19 
atletas. As novidades ficam por conta 

das presenças do volante Felipe Gue-
des e do atacante Augusto, que foram 
contratados recentemente. O elenco 
também terá o retorno do centroavan-
te Rômulo. 

Por outro lado o lateral esquerdo 
Renan Luís e o meia Lelê, com dores 
musculares, ficam em Natal. O zaguei-
ro Alisson Brand  também fica de fora 
por ter testado positivo no primeiro 
teste de Covid-19 e mesmo com o 
exame de IGG positivo (paciente teve 
infecção anterior e está possivelmente 
imunizado). No entanto, de acordo 
com o protocolo sanitário da Confe-
deração Brasileira de Futebol,  o atleta 
não pode viajar.

“O tempo de bola é a nossa maior 
preocupação, a parada nos prejudicou 

bastante nisso e trabalhar a bola parada 
é muito importante, em um lance des-
ses pode sair o gol da vitória ou o contrá-
rio. Vamos enfrentar uma equipe muito 
forte, com um elenco qualificado, que 
vem treinando e mais, já está jogando, 
diferentemente da gente. Trabalhar é 
preciso e precisamos evoluir para seguir 
no Estadual, na Copa do Brasil e come-
çar bem o Campeonato Brasileiro”, disse 
o lateral direito André Krobel.

Antes desta terça-feira, a última 
partida do América aconteceu no dia 
14 de março. Na ocasião, jogando na 
Arena das Dunas, em Natal, o alvirru-
bro potiguar foi derrotado pela equipe 
do Bahia, pelo placarccc de 2 a 0. Os 
gols da partida foram marcados por 
Elber e Juninho Capixaba.

Após hiato de quatro meses, América 
encara Fortaleza pela Copa do Nordeste
RETOMADA | Longe dos gramados desde o dia 14 de março, o alvirrubro potiguar volta a fazer uma partida oficial nesta terça-feira (21) na cidade de Salvador, na Bahia, pela última 
rodada do primeira fase do torneio regional. Elenco que participa do confronto terá a presença dos dois novos contratados do clube: o volante Felipe Guerra e o atacante Augusto

Antes da viagem para a Bahia, América fez treinos no Centro de Treinamentos de Parnamirim

O grupo alvinegro voltou aos trei-
namentos nesta segunda-feira (20), 
no Centro de Treinamentos do Bahia 
Esporte Clube, no município baiano 
de Dias D’ávila. O clube passou por 
mais uma atividade preparatória pa-
ra o jogo contra o CSA (AL), marcado 
para a quarta-feira (22), às 20h, no 
Centro Esportivo Praia do Forte, em 
Mata de São João (BA). A partida será 
válida pela 8ª rodada da primeira fase 
da Copa do Nordeste.

Terminado o aquecimento, o 
treinador Francisco Diá conversou 
com os jogadores, dividiu os times 
e comandou um coletivo bastante 
movimentado. O técnico paralisou as 
jogadas algumas vezes para corrigir o 
posicionamento defensivo e ofensivo, 
orientou os atletas e aproveitou para 
fazer testes na formação principal.

Na segunda parte da movimenta-
ção, sob orientação do auxiliar técni-
co Romildo Freire, os jogadores parti-
ciparam de um treino de finalização 

por meio de chutes a gol e passagens 
pelas laterais para cruzamentos. De-
pois da atividade, o grupo fez um tra-
balho de recuperação muscular atra-
vés da crioterapia. Concluído todo o 
treinamento, a delegação retornou 
ao hotel para o almoço e descanso, e 
a preparação será retomada na ma-
nhã desta terça-feira (21), a partir das 
9h, novamente no CT do Bahia.

A revista francesa France Foo-
tball anunciou segunda-feira (20) que 
neste ano não haverá a tradicional 
premiação Bola de Ouro concedida 
aos melhores jogadores; Em comu-
nicado oficial, os organizadores do 
evento atribuíram o cancelamento 
- o primeiro desde 1956, quando a 
honraria foi criada - ao impacto da 
pandemia do novo coronavírus (co-
vid-19) nas competições esportivas 
em todo o mundo. O prêmio contem-
pla os melhores jogadores - catego-
rias masculina e feminina -, goleiro, e 
atleta sub-21. 

“Como apenas dois meses (ja-
neiro e fevereiro), dos onze geral-
mente necessários para formar uma 
opinião e decidir entre os melhores, 
é muito pouco para avaliar e julgar, 
uma vez que os outros jogos foram - 
ou ocorrerão - em outras condições 
e formatos (portões fechados, cinco 
substituições, quartas de final da 
Liga dos Campeões em uma única 

partida) muito longe do panorama 
usual”, esclarece a nota da revista 
France Football. 

Contudo, a France Football in-
formou que realizará uma votação 
para eleger a seleção dos 11 atletas 
que se destacaram em cada posição, 
incluindo a revelação do ano. O pleito 
contará com a participação de envol-
vendo 180 jurados.

ABC treina no CT do Bahia Esporte Clube Prêmio esportivo foi criado em 1956

ABC acelera preparação para 
enfrentar o CSA nesta quarta

Prêmio Bola de Ouro é 
cancelado pela primeira vez

DECISÃO DEFINIÇÃO
MUDANÇA

O Palmeiras oficializou nesta 
segunda-feira (20) a transferência 
do atacante Dudu, de 28 anos, 
para o Al Duhail, do Catar, por 
empréstimo de um ano. O clube 
informou que a negociação, que 
vem ocorrendo há cerca de três 
semanas, foi definida ontem (19) 
e, ao final do contrato, os asiáti-
cos poderão exercer o direito de 
compra dos direitos econômicos 
do jogador. 

Os valores da transação entre 
as equipes não foram divulgados 
devido à cláusula de confidencia-
lidade do acordo.

Dudu defendeu à equipe al-
viverde por pouco mais de cinco 
anos.  Desde 2015, quando foi 
contratado pelo Alviverde, ele se 
sagrou campeão brasileiro (2016 e 
2018), e conquistou uma Copa do 
Brasil (2015). O camisa 7 marcou 
70 gols em 305 partidas.

PALMEIRAS ANUNCIA 
TRANSFERÊNCIA DE 
DUDU PARA AL DUHAIL


