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Após RN “exportar” toneladas de 
cocaína para a Europa, porto terá 
equipamento para controlar cargas

VIOLÊNCIA. 8 E 9 | Apesar dos cinco meses de isolamento social, com restrições à circulação de pessoas, o Rio Grande do Norte acumula 983 mortes de forma violenta
até este 27 de agosto; especialista diz que crise econômica elevou a violência. Atlas da Violência põe RN como 2º do país com maior número de jovens assassinados

FISCALIZAÇÃO. 7  |  Scanner, avaliado em mais de R$ 11 milhões, será alugado numa parceria entre a
Codern e os usuários do serviço, exportadores e o armador, cujas navios levam as frutas para a Europa

No RN, bandidos “furam” quarentena
e matam mais durante a pandemia

PERFIL. 4 E 5  |  Conheça Fernando Freitas, pré-candidato 
do PCdoB à Prefeitura do Natal, e como ele pretende usar a 
tecnologia e a criatividade a favor da eficiência na gestão pública

Para cuidar mais
e melhor de Natal

Câmara engaveta projeto
de lei para mudar nome
da Avenida Salgado Filho

Polícia desmonta esquema 
que emitia carteiras de 
habilitação falsas no RN

Vice de Álvaro Dias
será prima da mulher
de Carlos Eduardo Alves

DESISTÊNCIA. 6 | Proposta, que iria alterar 
nome da via para Avenida Nevaldo 
Rocha, foi retirada de pauta a pedido
do prefeito Álvaro Dias

FRAUDE. 2 | Dois servidores do
Detran-RN foram afastados por
suspeita de fraude na emissão de
1,5 mil carteiras de habilitação

POLÍTICA. 3 | Prefeito confirma que vai 
disputar a reeleição e anuncia como
vice Aíla Cortez, ex-secretária de 
Tributação de Natal e filha do
ex-governador Cortez Pereira

POLÊMICA. 2 | Haroldo Azevedo diz que Idema 
atrapalha quem quer gerar emprego e renda 
porque “estão misturando projetos com ideologia 
política radical”. Órgão responde com números 
que revelam que produtividade aumentou

Empresário ataca 
governo Fátima sem 
provas e leva resposta
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O empresário potiguar Haroldo 
Azevedo, do segmento imobili-
ário, publicou um desabafo nas 

redes sociais para relatar di� culdades 
que, segundo ele, o Idema está impon-
do à execução de empreendimentos 
privados no Rio Grande do Norte.

Haroldo Azevedo não apresentou 
provas das acusações. Ele não deixou 
claro se tem empreendimentos aguar-
dando licenciamento e quais são os 
motivos para não ter recebido aval do 
órgão ambiental. Ele também não es-
clareceu se seu empreendimento tem 
respeitado toda a legislação.

O órgão, que pertence ao Governo 
do Estado, cuida especialmente da emis-
são de licenças ambientais para projetos 
em desenvolvimento no Estado.

“O Idema está contribuindo para o 
esvaziamento da atividade produtiva 

no RN. Impossível produzir no nosso 
Estado. Só criam di� culdades para 
quem quer trabalhar, gerar empregos e 
renda”, a� rmou Haroldo Azevedo, em 
publicação no Instagram, sem citar es-
peci� camente que problema enfrenta.

Na avaliação do empresário, “estão 
misturando projetos com ideologia 
política radical, entregando análises 
importantes para bolsistas inexpe-
rientes”. “Acredito que a governadora 
Fatima Bezerra não saiba desse desca-
so que vem acontecendo no Idema. A 
reclamação é geral!”, escreveu.

Haroldo Azevedo questionou 
“quais os reais interesses” que estariam 
por trás das di� culdades impostas. 
“O MPE (sigla de Ministério Público 
Eleitoral) devia investigar os casos de 
aprovações céleres de alguns projetos”, 
� nalizou.

Sem provas, empresário diz 
que Idema “cria dificuldades”

Órgão mostra números e afirma que empresário fez “ilação”

DESABAFO | Na avaliação do empresário Haroldo Azevedo, órgão do governo estadual atrapalha quem quer emprego e renda porque “estão 
misturando projetos com ideologia política radical, entregando análises importantes para bolsistas inexperientes”. Ele não apresentou provas

Empresário Haroldo Azevedo pediu que Ministério Público investigasse órgão estadual

REPRODUÇÃO

O Idema rebateu as acusações 
do empresário a partir de uma 
declaração à imprensa. Em nota, o 
órgão a� rmou que, durante o pri-
meiro semestre de 2020, “mesmo 
enfrentando uma crise sanitária 
provocada pela pandemia e a al-
teração do sistema presencial para 
o teletrabalho, a produtividade do 
órgão aumentou”.

O órgão a� rma que já emitiu 
2.438 licenças ambientais este ano, 
incluindo grandes empreendimen-
tos como parques eólicos. Além 
disso, o Idema a� rma que elaborou 
3 mil pareceres técnicos no perío-
do, o que signi� ca uma média de 
406 licenças e 501 pareceres por 
mês até agora, em 2020.

“Sobre os projetos que dão en-

trada no órgão e posteriormente 
recebem a licença ambiental, a dire-
ção geral do Idema ressalta que em 
todas as situações são respeitados 
os trâmites legais até a completa 
conclusão das análises, realizadas 
por técnicos especialistas, a maioria 
com título de mestrado e/ou dou-
torado, experientes e que já atuam 
na área ambiental há muitos anos”, 

complementa a instituição.
Por � m, o Idema diz que Harol-

do Azevedo fez ilações em seu de-
sabafo. “O Idema refuta, veemen-
temente, a ilação de que o órgão 
ambiental atua com favorecimen-
to nas análises processuais. Essa 
gestão prima pela ética, seriedade, 
transparência e zelo na gestão pú-
blica”, � naliza.

OPERAÇÃO

FAKE NEWS

Dois servidores do Departa-
mento de Trânsito do Rio Grande 
do Norte (Detran-RN) foram afas-
tados por suspeita de fraude na 
emissão de 1,5 mil carteiras de ha-
bilitação no Estado. Uma terceira 
pessoa foi presa por posse irregu-
lar de arma de fogo e receptação.

Segundo o Departamento de 
Combate à Corrupção (Deccor) da 
Polícia Civil, os dois servidores são 
investigados na operação “Licen-
tiam Falsus”, que cumpriu nove 
mandados de busca e apreensão 
nesta quinta-feira 27 em Natal, 
Mossoró e Parnamirim.

Segundo a Deccor, as fraudes 
aconteceram no ano de 2018 e 
as investigações estão ocorrendo 
há, aproximadamente, um ano e 
meio. Ao longo do processo inves-
tigativo, foi constatada a partici-
pação, ainda, de três ex-coordena-
dores, dois atravessadores e dois 
proprietários de autoescola.

Ainda segundo as investiga-
ções, a prática do crime consistia 
em inserir dados falsos direta-
mente no sistema do Detran-RN, 
emitir a CNH e di� cultar a identi-
� cação da fralde.

A maioria das carteiras de 
habilitação emitidas por meio do 
processo fraudulento foram con-
cedidas para pessoas analfabetas 
ou que não apresentavam condi-
ções de aprovação em todos os 
exames. Os valores das propinas 
variavam.

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) rejeitou nesta quinta-feira 
27 um recurso do Ministério das 
Comunicações e manteve a proibi-
ção de que a Secretaria de Comu-
nicação da Presidência da Repúbli-
ca (Secom) veicule propaganda em 
sites que espalham fake news ou 
promovam atividades ilegais.

A decisão foi tomada após 
reportagem do jornal Folha de S. 
Paulo mostrar que verba oficial foi 
colocada em sites de jogo do bicho.

ESQUEMA EMITIA 
CARTEIRAS DE 
MOTORISTA PARA 
ANALFABETOS

GOVERNO CONTINUA 
PROIBIDO DE BOTAR 
PROPAGANDA EM 
SITES SUSPEITOS

O presidente Jair Bolsonaro vol-
tou a reclamar, nesta quinta-
-feira 27, do custo mensal de 

R$ 50 bilhões do auxílio emergencial 
a informais e a� rmou que gostaria de 
destinar o valor para o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio de Freitas, inves-
tir em obras públicas.

Após divergências explícitas ao 
longo da semana, Bolsonaro também 
falou que a equipe de Paulo Guedes in-
formou que “a economia está reagindo” 
e que espera que isso aconteça de fato.

“Vamos prorrogar o auxílio emer-
gencial até o � nal do ano. Eu falei que 

o auxílio de R$ 600 é muito e o pessoal 
bateu em mim. Mas é muito para quem 
paga, é muito para o País. Alguns falam 
‘esse dinheiro é nosso’. Não, o dinheiro 
não é seu, é endividamento”, disse o 
presidente durante transmissão ao 
vivo nas redes sociais. Ele falou ao 
lado da ministra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, Damares Alves, no 
Palácio da Alvorada.

Bolsonaro, que tem participado 
de uma série de inaugurações públicas 
no País nas últimas semanas, a� rmou 
que queria os R$ 50 bilhões do auxílio 
“na mão do Tarcísio”. “Eu acho que, em 

um ano praticamente ele resolveria os 
grandes problemas de Infraestrutura 
do Brasil”, disse Bolsonaro. Damares, 
então, interrompeu e pediu R$ 5 bilhões 
para a sua pasta, mas foi ignorada.

O presidente repetiu que considera 
“pouco” a proposta da equipe econômi-
ca para a prorrogação do auxílio emer-
gencial de R$ 200 por mês, mas que os 
atuais R$ 600 são “muito”. “A ideia é entre 
200 e 600 até o � nal do ano”, declarou. 
Sobre a ideia de estender o benefício 
além de dezembro deste ano, Bolsonaro 
disse que decisão iria quebrar o Brasil e 
faria o País perder a con� ança. Presidente disse que País está se endividando

Bolsonaro reclama por ter de pagar auxílio 
emergencial de R$ 600: “É muito para o País”

ASSISTÊNCIA

MARCOS CORRÊA / PR
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DIVULGAÇÃO

O atual prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB), confirmou nesta 
quinta-feira 27 que será can-

didato à reeleição no pleito de 15 de 
novembro. O anúncio ocorreu em uma 
entrevista coletiva no escritório do par-
tido em Natal.

“Temos uma obra administrati-
va em curso, com projetos encami-
nhados ainda da gestão de Carlos 
Eduardo Alves (2012-2018). Também 
encaminhamos novos projetos. En-
tendemos, por isso, que não pode-
remos interrompê-los sem tentar a 
reeleição”, justificou.

Ele citou como projetos que ainda 
serão finalizados a reestruturação das 
orlas das praias da Redinha e de Ponta 
Negra. Também citou os trabalhos de 
drenagem da Zona Norte de Natal.

Eleito vice-prefeito em 2016 na cha-
pa de Carlos Eduardo, Álvaro Dias está 
como titular do cargo desde abril de 
2018, quando o então prefeito renun-
ciou para disputar o Governo do Estado.

A chapa será composta por Aíla 
Cortez, na condição de candidata a 
vice-prefeita. Ela foi indicação do ex-

-prefeito Carlos Eduardo Alves. “O PDT 
possui nove vereadores. Dele, faz parte 
o ex-prefeito Carlos Eduardo, muito ex-
periente, com quatro mandatos. Enten-
demos que era o partido quem deveria 
indicar o vice”, explicou Álvaro Dias.

O pré-candidato revelou que suge-

riu a indicação de uma mulher como 
forma de garantir presença feminina 
em sua chapa e de reforçar as causas 
voltadas para a defesa dos direitos das 
mulheres. O PDT apresentou o nome 
da advogada Aíla Cortez.

O ex-prefeito Carlos Eduardo Al-

ves falou do fortalecimento da aliança 
entre o PDT e a pré-candidatura de 
Álvaro Dias. “Eu quero dizer que estou 
satisfeito. Tenho meus compromissos 
com Natal. O PDT tem esse espírito, 
essa vocação, e hoje se incorpora à sua 
reeleição, Álvaro Dias, através da can-
didatura de Aíla Cortez. Nós temos a 
certeza de que haverá êxito. Eu venho 
falar do meu comprometimento e par-
ticiparão para construir essa vitória”, 
disse Carlos Eduardo Alves, presidente 
estadual do PDT.

Aíla Cortez é advogada, filha do 
ex-governador Cortez Pereira, e foi já 
secretária municipal de Tributação 
(2012-2015) e também diretora-geral 
do Procon Natal (2015-2017).

“Eu estou disposta a ajudar nesta 
luta. Estou aqui para muito trabalho e 
muita responsabilidade. É uma opor-
tunidade para que a mulher possa 
ocupar o espaço que ela merece na 
política”, disse Aíla Cortez.

Ela também é prima de Andrea 
Ramalho, atual secretária municipal 
de Políticas Públicas para as Mulheres 
e mulher de Carlos Eduardo Alves.

Vice de Álvaro será a prima
da mulher de Carlos Eduardo
ELEIÇÕES 2020  | Advogada e ex-secretária de Tributação de Natal, filha do ex-governador Cortez Pereira, ela foi uma indicação do presidente
do PDT no RN, Carlos Eduardo Alves. Álvaro Dias assumiu mandato em 2018, após renúncia de ex-prefeito para disputar o Governo do Estado

Na sede do PSDB, prefeito Álvaro Dias discursa ao lado de Carlos Eduardo Alves e Aíla Cortez

Um ano depois do maior de-
sastre de vazamento de óleo 
do País, a Marinha finalizou 

a primeira parte das investigações 
sem apontar culpados e sem revelar 
a origem exata do derramamento 
que atingiu o litoral de nove estados 
do Nordeste e dois do Sudeste, totali-
zando 130 municípios.

Segundo o inquérito, o petróleo foi 
derramado a uma distância de 700 qui-
lômetros da costa brasileira e trafegou 
submerso por 40 dias. A informação foi 
revelada pela TV Globo.

De acordo com o diretor do Centro 
de Comunicação Social da Marinha, 
contra-almirante João Alberto de Araújo 
Lampert, a investigação confirmou que o 
óleo é de origem venezuelana, o que não 
significa que ele tenha sido lançado por 
navios ou empresas daquele país.

“Nós estudamos algumas hipóteses, 
como por exemplo a exudação, que é o 
óleo que vem do solo, que é a saída do 
petróleo do subsolo marinho. Navios 
fantasmas, navios que não são fantas-
mas, naufrágios”, explica o porta-voz.

Segundo a Marinha, a investigação 
teve início com um universo de cerca 
de 1 mil navios como possíveis fontes 

do vazamento de petróleo. E afirma 
que, hoje, há “alguns suspeitos”.

O relatório final da instituição foi 
encaminhado na segunda-feira 24 
para a Polícia Federal, que conduz o 
inquérito criminal. A PF informou que 
a investigação prossegue e que só vai se 
pronunciar quando os trabalhos forem 
concluídos.

Como ainda não há identificação 
dos responsáveis pelo vazamento de 
óleo que matou animais marinhos, se 
impregnou em arrecifes, poluiu praias 

e prejudicou milhares de pescadores, 
“os custos relativos às atividades de res-
posta e mitigação serão cobertos pelo 
poder Executivo Federal”, conforme in-
dica o Plano Nacional de Contingência 
para incidentes de poluição por óleo 
em águas sob jurisdição nacional.

Informação obtida pela Globo via 
Lei de Acesso à Informação (LAI) apon-
ta que trabalhos realizados pelo gover-
no federal, das ações de resposta ao 
incidente até a investigação, custaram 
aos cofres públicos R$ 172 milhões.

Petróleo foi derramado a cerca de 700 quilômetros da costa brasileira e trafegou por 40 dias

Marinha finaliza investigação sobre 
óleo no litoral sem indicar culpados

FICARÁ POR ASSIM MESMO?

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN Em uma reunião com os seus fi-
liados de Parnamirim, o Avante 
declarou na última quarta-feira 

26 apoio à reeleição do atual prefeito 
da cidade, Rosano Taveira (Republi-
canos). Além disso, a legenda propôs 
a indicação do ex-vereador Ricardo 
Gurgel como candidato a vice-prefei-
to na chapa.

Para o representante da legen-
da em Natal, o vereador Raniere 
Barbosa, é importante a presença 
do Avante no município de Par-
namirim, terceiro colégio eleitoral 
do Estado, tendo em vista que o 
partido está firmando importantes 
parcerias no Rio Grande do Norte. 
“A apresentação de Ricardo Gurgel 
(Avante) como pré-candidato a 
vice-prefeito é uma prova de que 
o Avante vem se expandido, para 
continuar realizando um trabalho 
mais eficaz pela sociedade poti-
guar”, declarou.

Apesar do pedido do Avante, Ta-
veira comunicou a aliados no início 
da semana que sua vice será a vere-
adora Kátia Pires (DEM). O anúncio 
oficial para a população deve aconte-
cer na semana que vem.

Ricardo Gurgel teve cinco man-

datos como vereador no município 
de Parnamirim. Na última eleição ao 
pleito municipal, Ricardo Gurgel foi 
candidato ao cargo de prefeito, ob-
tendo quase 14 mil votos.

O prefeito Rosano Taveira agra-
deceu o apoio do Avante, destacando 
a importância do reconhecimento de 
seu trabalho, que vem sendo realiza-
do com muito empenho.

“Para mim, é muito relevante 
receber o apoio de um partido que 
está em expansão em todo o RN, não 
sendo diferente no município de Par-
namirim; que possui fortes nomes 
como o Ricardo Gurgel”, sinalizou.  

Ex-veredor Ricardo Gurgel (Avante)

Avante declara apoio
a Taveira e sugere vice

PARNAMIRIM

REPRODUÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou, em transmissão ao vivo 
nas redes sociais nesta quinta-feira 
27, que governos do PT teriam fei-
to leis de anistia de atos cometidos 
durante a ditadura militar “para 
beneficiar seus amigos que fossem 
lá pedir indenização”. “Teve gente 
que sofreu alguma coisa, nenhum 
regime é perfeito”, comentou.

Acompanhando o presidente 
na live, a ministra da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos, Dama-
res Alves – a quem a Comissão de 
Anistia é subordinada -, disse estar 
“aplicando a lei” ao analisar requeri-
mentos de indenização e reconhe-
cimento de anistiados porque quer 
“prova de que houve perseguição”.

Ela comentou, então, que 
haveria “uns casos bem complica-
dos” esperando análise da comis-
são. “Na minha mão tem o caso 
da ex-presidente Dilma Rousseff. 
Tem um pedido do ex-presidente 
Lula”, relatou. “Vamos analisar.”

Damares disse também que 
a Comissão de Anistia é “por 
demais complexa” e “já deveria 
ter acabado”. Ela alegou que há 
“muita ideologia” em torno dos 
trabalhos do órgão.

DIREITOS HUMANOS

BOLSONARO: LEI DE 
ANISTIA FOI FEITA PELO 
PT PARA AMIGOS QUE 
PEDIRAM INDENIZAÇÃO



Para Fernando Freitas, a palavra de 
ordem na gestão pública deve ser “e� -
ciência”. Na avaliação dele, enxugando 
a máquina administrativa ao mínimo 
necessário, pro� ssionalizando as equi-
pes técnicas e a gestão e tratando a 
tecnologia como uma aliada, é possível 
fazer muito mais do que é feito hoje nas 
prefeituras e governos.

Pré-candidato à Prefeitura do Natal 
pelo PCdoB nas próximas eleições, es-
te servidor público com quase quatro 
décadas de dedicação entende que é 
inadmissível que a administração pú-
blica conviva com arquivos de papel em 
pleno 2020, quando existe tecnologia ao 
alcance de um clique para fazer tudo 
chegar ao cidadão de forma mais barata 
e com muito mais rapidez e qualidade.

Com mais tecnologia, é possível 
inclusive aproximar mais a gestão pú-

blica do contribuinte. No projeto que 
pretende apresentar à capital potiguar 
nas eleições municipais, Fernando 
Freitas vai propor, por exemplo, a cria-
ção em Natal de uma Ouvidoria Digital 
– uma espécie de central via aplicativo 
para onde natalenses poderiam man-
dar reclamações e contribuições para a 

prefeitura. A resposta viria em 72 horas.
Ele defende a pro� ssionalização da 

gestão a partir da redução de cargos 
comissionados. “Chega de empreguis-
mos. Se não houver um choque de ges-
tão, não vamos mudar”, a� rma. “Va-
mos buscar pela e� ciência para cuidar 
mais e melhor de Natal”, acrescenta.

É PANDEMIA, MAS ÓRGÃO 
DO GOVERNO DEMITE IDOSOS

SENADO QUER ALTERAR A 
 CARTA COM “CONSULTA AO STF”

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CÂMARA SEM DEFESA
Rodrigo Maia fez silêncio, 

mas o ministro Tarcísio Vieira 
lembrou que há projetos na 
Câmara propondo alterações nas 
regras do Fundão Eleitoral. Ele foi 
voto vencido no Tribunal Superior 
Eleitoral, que se apropriou 
das prerrogativas da Câmara e 
alterou essas regras, para fazer 
demagogia. 

FALTA DO QUE FAZER
O ex-chanceler Aloysio Nunes 

deveria estar cheio de tédio para 
aceitar o “diálogo” virtual com o 
chanceler da Venezuela, que o 
impediu de circular em Caracas, e 
Celso Amorim, notório bajulador 
da ditadura bolivariana.

NOTÍCIA IDOSA
Virou piada, no governo, 

a notícia de um “novo órgão” 
em Washington para realizar 
compras militares. Cada força já 
tem sua comissão de compras 
na capital americana. A caçula, 
da Aeronáutica, já completou 75 
anos. Exército e Marinha têm a 
sua, cada uma delas há 83 anos.

QUEM SERIA MALUCO?
Difícil será encontrar interessados 

na “privatização” dos Correios, uma 
empresa quebrada por privilégios 
como o plano saúde de meio bilhão de 
reais, único do mundo que bene� cia 
para trás (pais, avós etc).

ALIÁS,
O noticiário informa que grevistas 

“ocuparam” o centro de operações 
dos Correios em Indaiatuba (SP), mas 
o nome disso é outro: invasão. A� nal 
de contas, a repartição federal não 
estava desocupada.

AUXÍLIO EM NOTA
A celeuma em torno da nota de 

R$200 é apenas cortina de fumaça de 
gente chata. Desde o lançamento do 
real, a in� ação acumulada é de cerca 
de 521%. A nota de R$100 da época 
valeria hoje R$621.

ELEIÇÕES NOS EUA
As pesquisas têm deixado os 

Democratas apreensivos, nos EUA. 
Apesar dos problemas da pandemia e 
questões raciais, as intenções de voto 
em Joe Biden caíram de 61% para 
54%. Trump foi de 35% para 44%.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tem sido 
criticado pela manobra rasteira para garantir sua reeleição ao cargo, 
em 2021. E fez a área jurídica da Casa apresentar uma “consulta” 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) com objetivo de arrancar mais 
uma de suas interpretações criativas, desta vez sobre o artigo 57 da 
Constituição, que veda a reeleição na mesma legislatura. Na prática, 
o que se pretende com a esperteza é alterar a Constituição com uma 
simples “consulta”.

NO PLENÁRIO NÃO PASSA
Optaram pela “consulta” 

por serem mínimas as chances 
da Alcolumbre e Rodrigo Maia 
conseguirem alterar a Constituição 
em benefício próprio.

VEDADA A RECONDUÇÃO
O Art. 57 limita mandatos a 

dois anos. Alcolumbre quer dobrar 

o mandato do presidente do 
Senado para quatro anos, metade 
do seu mandato.

CONTANDO VANTAGEM
Alcolumbre e aliados arrotam 

“ótimo relacionamento” com o STF, 
e suposto “apoio do governo”. Mas 
o “centrão” decidiu que isso não 
passa.

Empresa pública do Ministério de Ciência e Tecnologia, a Finep decidiu 
demitir funcionários idosos em plena crise da pandemia de covid-19. A 
alegação é que atingiram a “idade-limite”. Os primeiros cinco demitidos, 

quatro deles analistas muito experientes, têm de 75 a 82 anos de idade. Ligamos 
na Finep em Brasília, com o objetivo de entender o porquê das demissões, mas 
nos empurraram à sua sede, no Rio. Ali, não havia vivalma. “Todos em home 
office”, dizem na portaria. E incomunicáveis. Segundo resolução da diretoria da 
Finep, as demissões devem ser feitas até 8 de setembro para evitar “solução de 
continuidade nos serviços”.  “Solução de continuidade” não deve ser exatamente 
uma preocupação na Finep, a julgar pela aparente transformação de home office 
em folga.  Finep é a sigla de Financiadora de Estudos e Projetos de inovação, 
desde a pesquisa básica até a preparação do produto para o mercado. A Finep 
atribui as demissões à reforma da Previdência. Levou “um tempo para adequação 
e pleno entendimento jurídico”. Um ano para cair a ficha.
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PERFIL | Conheça Fernando 
Freitas, pré-candidato do
PCdoB à Prefeitura do Natal,
um servidor público que preza 
pela eficiência e pela aplicação 
da tecnologia como condutor
de transformações na 
administração da cidade

Auditor fiscal de carreira, Fernando Freitas diz que “chega de empreguismos” na prefeitura

Pré-candidato a prefeito conta que interesse pela política surgiu ainda enquanto estudante da UFRN, durante redemocratização do País

Para cuidar mais e melhor de Natal

“Natalense da gema”, Fernando 
Freitas nasceu e se criou no Tirol. 
Foi aluno do Marista e da Escola 
Técnica Federal, hoje IFRN. Tam-
bém é engenheiro, com pós-gradu-
ação em Gestão Pública – tudo na 
UFRN. Desde 1984, é auditor � scal 
concursado do Estado.

Ele conta que, nos 36 anos de 
serviço público, teve a oportunida-
de de trabalhar em diversas áreas. 
Enquanto auditor � scal, atuou na 
tributação, mas também na forma-
tação e execução de políticas públi-
cas ligadas às áreas de segurança 

alimentar e habitação. No governo 
Wilma de Faria, foi subscretário de 
Habitação e de Infraestrutura.

O interesse pela política nas-
ceu na universidade. No início da 
década de 1980, participou dos 
atos que pediam a redemocrati-
zação do País e por mais verbas 
para a educação pública. Em 1988, 
assistiu à promulgação da nova 
Constituição Federal, que deu ao 
trabalhador, entre outros, o direito 
de se sindicalizar. Um ano depois, 
Fernando Freitas já era membro 
da primeira diretoria eleita do 

Sindicato dos Auditores Fiscais do 
Estado, que ele ajudou a criar. Mais 
recentemente, entre 2017 e 2019, 
foi presidente da instituição. Hoje, 
é diretor licenciado – tanto do sin-
dicato local quanto da federação 
nacional dos auditores do Fisco.

“Política, para mim, se confun-
de com democracia. Não consigo 
enxergar o nosso País, ou qualquer 
outra sociedade, respirando sem o 
oxigênio da democracia. A demo-
cracia é a liberdade, o caminho, a 
estrada para que o povo tenha dig-
nidade e vida civilizada”, a� rma.

Quem é Fernando Freitas?
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Para cuidar mais e melhor de Natal
“Quero ajudar a acabar com atmosfera de radicalismo”

Frente ampla em defesa do crescimento econômico da cidade

Tecnologia: Aliada de educação, transporte, segurança e saúde

Fernando Freitas defende 
que o cidadão participe mais 
da vida política dos seus mu-
nicípios, estados e do País. Ele 
afirma que divergências são 
naturais, e até saudáveis, mas 
ressalta que as opiniões diferen-

tes devem conviver em um am-
biente de respeito e fraternidade 
– que ele diz não ver hoje.

“Estou muito triste com o que 
está acontecendo no País e estou 
determinado a colaborar para mu-
dar o clima de radicalismo, de into-

lerância, que existe hoje. Você pode 
ter adversários políticos, mas não 
precisa ter ‘inimigos’ políticos. Po-
demos ter uma sociedade plural, 
posições contrárias. É salutar para 
a democracia. Mas num ambiente 
de respeito e fraternidade”, conta, 

em conversa informal com a repor-
tagem do Agora RN.

Apesar de sempre participar 
da vida política do Estado e do 
País, Fernando Freitas nunca foi 
filiado a qualquer partido polí-
tico. Em 2019, porém, juntou-se 

ao PCdoB, aproveitando o “Mo-
vimento 65” – que prega a união 
de pessoas em torno de temas 
como o combate à desigualdade 
social e em defesa de oportuni-
dade de trabalho para todos os 
cidadãos.

No PCdoB, Fernando Freitas 
integra diversos grupos temáti-
cos que foram formados para dis-
cutir os temas mais importantes 
da atualidade. Pelo Movimento 
65, o partido chama diversos 
atores da sociedade para formar 
uma frente ampla em defesa da 
democracia, da estabilização ins-
titucional e, mais recentemente, 
da retomada do crescimento eco-
nômico.

O pré-candidato a prefeito 
de Natal entende que, quando a 
crise sanitária provocada pela 
pandemia do novo coronavírus 
for superada, será preciso empe-
nhar esforços para recuperar a 
economia, o que significará mais 
empregos para a população. É 
preciso, contudo, desde já, pen-
sar em estratégias.

Na avaliação de Freitas, a reto-
mada do crescimento econômico 
passa principalmente pela regula-
mentação do atual Plano Diretor 
de Natal. Ele conta que a atual 
legislação define 76 áreas espe-
ciais de interesse social, mas que 
a ocupação dessas zonas não está 
bem regulamentada. É nesses lo-
cais onde vivem as camadas mais 
humildes da população natalense.

Ainda neste ponto, ele defen-
de a regulamentação das cinco 
zonas de proteção ambiental 
que seguem sem normas claras 
de ocupação. “Essas zonas estão 
sem definição legal das condi-
ções de uso e ocupação do solo, 
inibindo o desenvolvimento sus-
tentável, inclusive equipamentos 
e atividades referentes ao turis-
mo”, acrescenta.

“É urgente a elaboração e exe-
cução dos planos complemen-
tares de planejamento urbano, 

tais como mobilidade, drenagem, 
transportes e saneamento básico. 
Esses planos precisam ser elabo-

rados para que, posteriormente, 
possamos buscar parcerias com 
o Governo Federal e com a ini-
ciativa privada para podermos 
alavancar o desenvolvimento ur-
bano da nossa cidade”, conta ele, 
acrescentando que tudo isso ge-
rará emprego para a população.

O pré-candidato do PCdoB 
à Prefeitura do Natal também 
defende a revitalização da Via 
Costeira, que é “morta”, na visão 
dele. Com a restauração daquela 
área, é possível estimular a re-
cuperação do turismo, principal 
atividade econômica da cidade.

Pensando no emprego, Fer-
nando Freitas sugere a criação de 
um programa para estimular as 
empresas a contratarem jovens 
de 18 a 24 anos, a partir do cus-
teio de parte dos salários.

Fernando Freitas considera 
que a tecnologia tem um papel 
fundamental na promoção do 
princípio da eficiência na gestão 
pública. Em parceria com insti-
tuições como o Metrópole Digi-
tal, da UFRN, ele pretende, caso 
consiga chegar à prefeitura, usar 
as novas ferramentas para incre-
mentar setores como a educação 
e os transportes.

Na área do ensino, o pré-candi-
dato do PCdoB vai propor à cidade 
a criação do programa Escola Di-
gital – que consiste em levar tec-
nologia para dentro das escolas. 
Na avaliação dele, a pandemia 
escancarou que existe um fosso en-
tre as escolas públicas e privadas. 
Ele ressalta que a rede particular 
conseguiu muito mais facilmente 
adaptar suas rotinas, por terem 
mais acesso à tecnologia.

O objetivo do Escola Digital é 
usar a internet e as ferramentas 
que ela proporciona como um 
instrumento pedagógico para a 
formação das crianças e jovens. 
Isso prevê a distribuição de ta-
blets para os estudantes, profes-
sores e demais servidores.

No segmento de transportes, 
a ideia de Fernando Freitas é, ca-

so chegue à Prefeitura do Natal, 
forçar a realização imediata da 
licitação do sistema municipal, 
colocando como condição para 
as empresas operarem na cidade 
a oferta de ônibus com internet 
Wi-Fi gratuito para os usuários.

“É o Ônibus Interativo. Que-
remos desenvolver uma pla-
taforma digital, que possa ser 
acessada através de um aplica-
tivo para smartphone, por exem-
plo. A partir dessa plataforma, o 
usuário poderá fazer o acompa-
nhamento em tempo real do seu 
deslocamento. Além do mais, 
com a conexão com as paradas, 
o cidadão que está esperando o 
coletivo poderá saber a que ho-
ras chegará o ônibus e em quan-
to tempo ele estará no seu desti-
no”, complementa Fernando. “É 
só questão de vontade política e 
organização do setor”.

Com relação à tarifa, uma das 
mais caras da região Nordeste, 
Fernando Freitas propõe que seja 
criado um fundo metropolitano 
abastecido com parte da receita 
de impostos recolhidos por Esta-
do e municípios a partir da ope-
ração das próprias empresas de 
transporte. Seria uma forma de 

reverter os impostos cobrados das 
empresas para o próprio sistema, 
subsidiando parte da tarifa.

A implementação de mais 
tecnologia facilitará também, 
segundo Fernando, a política 
de segurança pública da capital 
potiguar. Ele diz que vai propor, 
enquanto candidato a prefeito 
de Natal, a criação de uma de-
legacia virtual para combater a 
violência contra as mulheres e o 
racismo na cidade. Ele também 

propõe a instalação de mais 
câmeras de segurança pelo mu-
nicípio e integrar todos os equi-
pamentos a uma central.

Fernando Freitas enfatiza 
que toda a tecnologia para im-
plementar essas estratégias já 
está à disposição do Município, 
faltando apenas vontade política 
e mais governança nessa área. 
“Tudo isso é possível. Na ver-
dade, já está pronto. Só não foi 
colocado em prática porque não 
se aproximou a governança mu-
nicipal da UFRN e do Metrópole 
Digital. Como Natal desperdiça 
um talento tão grande? Tem tan-
ta coisa bacana lá”, frisa.

Na área da saúde, o pré-can-
didato a prefeito de Natal res-
salta que é preciso completar as 
equipes de saúde que prestam 
assistência nos bairros de Natal. 
Muitas delas, ele afirma, estão 
incompletas – sem médicos 
ou assistentes. Ele quer, ainda, 
construir mais duas UPAs, nas 
zonas Norte e Oeste.

Assim como nas outras áreas, 
Fernando Freitas também pre-
tende muito usar a tecnologia 
dentro dos postos de saúde e dos 
prontos-socorros. Com o Cartão 

Saúde, a ideia é implantar um 
sistema de digital que permita, 
por exemplo, o acompanhamen-
to online da medicina preventiva.

HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Na área da habitação, Fernando 

Freitas propõe a criação de um Car-
tão Reforma – que daria condições 
diferenciadas para que o cidadão 
não só reforme os imóveis como 
possa também construir e regulari-
zar a documentação. Ele também 
quer criar um programa habitacio-
nal próprio na prefeitura, para re-
duzir o déficit de moradias, princi-
palmente para famílias carentes. “É 
bom para a cidadania e bom para o 
comércio da construção civil.”

Por fim, na infraestrutura, 
Fernando Freitas avalia que che-
gou o momento de realmente 
transformar Natal em uma cida-
de 100% saneada. “Esse discurso 
está ficando feio para os políticos. 
Tem uns 15 anos que a gente dis-
cute isso. Vamos exigir que, nos 
próximos dois anos, Natal esteja 
totalmente saneada”, afirma.

“A falta de saneamento não 
pode ser um obstáculo ao desen-
volvimento econômico e social 
da nossa cidade”, finaliza.

A falta de saneamento
não pode ser um
obstáculo ao 
desenvolvimento
econômico e social
da nossa cidade”

“
FERNANDO FREITAS
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

Fernando Freitas diz que desenvolvimento passa pela regulamentação do Plano Diretor
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Um novo entendimento da Jus-
tiça Eleitoral do Rio Grande do 
Norte pode abrir caminho para 

a candidatura do ex-prefeito Maurício 
Marques (Pros) à Prefeitura de Parna-
mirim nas eleições de 2020. A decisão 
desmente a tese de opositores que 
apontavam que o ex-prefeito não esta-
ria apto à disputa.

Por unanimidade, os juízes do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
decidiram na última terça-feira 25 
que apenas a reprovação de contas 
de uma gestão, por si só, não torna o 
político inelegível para cargos futu-
ros nos oito anos seguintes, como se 
acreditava até agora.

Maurício foi prefeito de Parnami-
rim entre 2009 e 2016. A prestação de 
contas que ele apresentou em 2014 
foi reprovada pelo Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE), que apontou 
uma série de erros formais. Em junho 
deste ano, a Câmara Municipal, que 
tem a palavra final sobre o assunto, 
confirmou a decisão.

Segundo o TRE, para que um polí-
tico se torne inelegível, não basta que 
as contas tenham sido reprovadas. É 
necessário, na opinião dos juízes, que 
seja comprovado que o gestor teve a in-
tenção de praticar ato de improbidade 
administrativa. Além disso, a irregula-
ridade na prestação de contas precisa 
ser “insanável”, ou seja, irreparável, o 

que não é o caso de erros formais.
Ao reprovar as contas de Maurício 

Marques, o Tribunal de Contas apon-
tou que a Prefeitura de Parnamirim 
teve, em 2014, um cenário de dese-
quilíbrio nas contas públicas, com o 
agravante de baixa arrecadação da 
dívida ativa.

Além disso, o TCE concluiu que 
dois relatórios de gestão fiscal daque-
le ano estavam incompletos e que a 

gestão não incluiu, na prestação de 
contas, a relação de bens incorporados 
(construídos ou adquiridos) ao patri-
mônio do município em 2014.

O ex-prefeito Maurício Marques 
tem argumentado que todos as falhas 
apontadas pelo Tribunal de Contas são 
erros formais. Ele diz que, na época da 
publicação dos relatórios, houve “pro-
blemas de natureza técnica alheios à 
sua vontade”. Ele culpa, ainda, a crise 

econômica pela baixa arrecadação 
naquele ano. “São falhas formais, saná-
veis”, disse, à época do julgamento na 
Câmara.

A Justiça Eleitoral tem barrado 
candidaturas pelo País afora por 
entender que a lei torna inelegível 
quem teve contas reprovadas nos 
oito anos anteriores à eleição. O novo 
entendimento do TRE, porém, favo-
rece a candidatura de Maurício em 
Parnamirim. Ele se diz pré-candidato 
à sucessão do prefeito Rosano Tavei-
ra (Republicanos).

CONSULTA DO PSL
O pronunciamento do Tribunal 

Regional Eleitoral aconteceu após 
provocação feita pelo PSL – partido 
que tem a vereadora Professora Nilda 
como pré-candidata a prefeita de Par-
namirim.

Na consulta feita à Justiça, o par-
tido perguntou se a reprovação de 
contas de um político caracteriza ato 
de improbidade administrativa e quais 
são as condições de inelegibilidade de 
um político que teve contas rejeitadas.

O TRE destacou que, apesar de a re-
jeição das contas não configurar, por si 
só, ato de improbidade administrativa, 
a Corte pode avaliar essa possibilidade. 
Isso pode acontecer, por exemplo, caso 
haja provocação do Ministério Público 
sobre um caso específico.

TRE abre caminho para 
candidatura de Maurício
ELEIÇÕES 2020 | Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE) decidiram na última terça-feira 25 que só reprovação
de contas de uma gestão, por si só, não torna o político inelegível para cargos futuros. Decisão desmente tese de opositores do ex-prefeito

Ex-prefeito de Parnamirim Maurício Marques teve prestação de contas de 2014 reprovada

REPRODUÇÃO

A Câmara Municipal de Natal re-
tirou de pauta o projeto de lei 
que altera o nome de uma das 

principais avenidas da cidade: a Sena-
dor Salgado Filho.

A proposta, que foi enviada à Câ-
mara pelo prefeito Álvaro Dias e estava 
prevista para ser votada nesta quin-
ta-feira 27, é para que a via passasse 
a homenagear o empresário Nevaldo 
Rocha, que morreu em junho, aos 91 
anos de idade.

Na semana passada, o projeto che-
gou a entrar na pauta de votações, mas 
um acordo entre as bancadas de gover-
no e oposição empurrou a análise para 
esta quinta-feira. O novo adiamento, 
oficializado agora, acontece a pedido 
do prefeito Álvaro Dias, que avalia se 
mantém o projeto após a repercussão 
negativa da proposta.

Na página oficial do Agora RN 
no Instagram, reportagem sobre a 
possível mudança no nome da aveni-

da foi amplamente criticada. Quase 
200 internautas opinaram que a alte-
ração na nomenclatura da via traria 
transtornos a moradores da região e 
comerciantes.

“Com todo respeito ao grande em-
presário potiguar Nevaldo Rocha, não 
acho uma boa ideia. A Salgado Filho 
tem sua história. Podem homenagear 
de outra forma”, opinou o seguidor An-

tônio Tavares.
Já para Edu Freiberger, “isso de tro-

car nome só atrasa a vida de comercian-
tes, carteiros, empresas, entre outros, 
que tem que mudar divulgação institu-
cional e documentos empresariais”.

O internauta Antônio Diego Pru-
dêncio também concorda que a mu-
dança traria problemas. “O Nevaldo 
Rocha deixou um grande legado no 
ramo do empreendedorismo potiguar, 
mas alterar o nome de uma das prin-
cipais avenidas de Natal, que há anos 
já é referência para muitos estabeleci-
mentos comerciais e demais unidades, 
é sem sentido”, escreveu.

Outros seguidores criticaram o 
momento escolhido para a análise do 
projeto. “Garanto que tem projetos 
mais importantes a serem votados”, 
disse Luci Souza. “Totalmente desne-
cessário. Procure uma coisa de útil pa-
ra fazer”, concordou Álvaro Roberto, se 
dirigindo ao prefeito Álvaro Dias.

Prefeito de Natal encaminhou projeto para transformar via em Avenida Nevaldo Rocha

Após repercussão negativa, Câmara engaveta 
projeto para mudar nome da Av. Salgado Filho

POLÊMICA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Em meio à crise fiscal que 
assola os estados brasileiros, 
deputados estaduais do Piauí ga-
nharam o direito a serem ressar-
cidos por despesas hospitalares 
relativas à Covid-19. Para casos 
tratados fora do estado, os parla-
mentares ainda são autorizados 
a receber diárias, hospedagem e 
passagens aéreas para até dois 
acompanhantes.

Os benefícios constam em ato 
da mesa diretora da Assembleia 
Legislativa do Piauí publicado no 
dia 17 de junho. “Excepcionalmen-
te, por conta da pandemia do novo 
coronavírus, fica assegurado o 
ressarcimento das despesas efetu-
adas no tratamento do parlamen-
tar que venha a ser acometido pela 
doença”, diz trecho da norma.

Para receber o que gastou, 
basta ao deputado comprovar 
os custos realizados por meio 
de nota fiscal correspondente. O 
ato da mesa diretora determina 
ainda que, enquanto estiverem se 
tratando fora do Piauí, os políticos 
terão direito a diárias que podem 
chegar a R$ 6.000 por cada perío-
do de 30 dias de hospedagem.

“Fica assegurado a concessão 
de passagens aéreas destinadas a 
até dois acompanhantes do par-
lamentar, requeridas antecipa-
damente ao setor competente de 
administração da Casa”, diz outro 
ponto do texto.

O general Augusto Heleno, 
ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), dis-
se nesta quinta-feira 27 que tem 
gente querendo derrubar o go-
verno e recomendou que é “bom 
tirar isso da cabeça”. Ele também 
negou a existência de “mal-estar” 
entre o presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, em torno da definição 
do programa Renda Brasil. “Ele já 
disse que só sai morto”, lembrou.

Heleno fez a recomendação 
de que “tirem da cabeça” a ideia 
de derrubar o governo “em nome 
do futuro do País”, durante entre-
vista à Rádio Bandeirantes.

Ele não quis comentar os 
recentes ataque do ministro Luis 
Roberto Barroso, do Supremo Tri-
bunal Federal, a Bolsonaro.

MORDOMIA

SEM CRISE

ASSEMBLEIA DO 
PIAUÍ DECIDE PAGAR 
TRATAMENTO FORA DO 
ESTADO A DEPUTADOS

GENERAL HELENO DIZ 
QUE PAULO GUEDES 
“SÓ SAI MORTO” DA 
PASTA DA ECONOMIA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001/2020 
CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEIÇÕES 2020 -  DC/NATAL – RN 

O Presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória Democracia Cristã – DC do Município de Natal – RN, nos termos da 
legislação vigente e em conformidade com as disposições do Estatuto Partidário, CONVOCA, os convencionais regularmente 
habilitados para a Convenção Municipal a ser realizada no dia 07 de setembro de 2020, com início às 09:00 horas e término 
às 10:30 horas, no seguinte local, Rua Maracaju, 56, Bairro Potengi, CEP 59.124-190, Natal-RN, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 

1. Eleição Majoritária: escolha de Candidatos e deliberação sobre Coligações. 
2. Eleição Proporcional: escolha de Candidatos a Vereador. 
3. Sorteio de número para Candidatos a Vereador. 
4. Assuntos Gerais pertinentes as Eleições 2020 – Natal – RN. 

Natal-RN, 27 de agosto de 2020 
 

DEMOCRACIA CRISTÃ – DC 
KARLO RODRIGO LUCIO VIEIRA -  Presidente  

Comissão Diretora Municipal Provisória Democracia Cristã – DC do Município de Natal – RN  
 

 
 
 

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro oficial inscrito na JUCERN N.º 024/11, 
com escritório à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente 

autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com 
sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular 
de 23/07/2012, no qual figura como Fiduciante ANA CLÁUDIA BAY GALVÃO, brasileira, solteira, gerente 
financeiro(a), CI nº 1803995 ITEP/RN, CPF nº 009.413.854-00, residente e domiciliada à Rua Ipanguaçu, 30,no 
bairro de  Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, no dia 15 de setembro de 2020, às 11:00 horas, exclusivamente online através do site 
www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 546.259,82, 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído em uma 
unidade residencial nº 30, situada à Rua Ipanguaçu, lado ímpar, distando 15,00m da esquina mais próxima, 
formada por outra Rua Projetada, no bairro de Nova Parnamirim, no município de Parnamirim, em alvenaria de 
tijolos cerâmicos, cobertura de madeiramento serrado com telhas coloniais, laje plana, piso cerâmico, esquadrias 
em madeira, revestimento cerâmico de piso a teto para banheiros, cozinha, área de serviço, contendo: terraço, 
estar, jantar, pergolado, copa/cozinha, área de serviço, circulação, BWC social e três quartos, sendo um suíte; 
com uma área construída de 151,20m², edificada em terreno próprio designado pelo lote 04 da quadra “05”, 
parte integrante do loteamento denominado “Andréa Karoliny”, medindo 450,00m² de superfície, limitando-se 
ao Norte, com a Rua Projetada, com 15,00m; ao Sul, com o lote 03, com 15,00m; ao Leste, com o lote 06, com 
30,00m; e, ao Oeste, com o lote 02, com 30,00m. Registrado no 1º Ofício de Notas de Parnamirim/RN, sob 
matrícula de nº 10209 em 21/10/2011. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 30 de setembro de 
2020, no mesmo horário e site, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 119.055,77. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% 
sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 
dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Instituído de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero Realização, localizado no Campo Campainha Azul, zona rural 
de Carnaubais – RN; 
Renovação de Licença de Operação para a linha de Surgência Associada ao poço petrolífero 7-GC-11 (Virtude), localizado 
no Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 
Renovação de Licença de Simplificada para o acesso ao poço petrolífero 7-GC-06-RN (Amor), localizado no Campo Galo 
de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

Sergio Fantini de Oliveira 
Diretor de Sustentabilidade 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020

01 – ADJUDICO a vencedora da Tomada de Preços nº 005/2020 – AGRESTE CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA- CNPJ: 12.072.392/0001-83, saiu vencedora nos itens: 1, 2; totalizando o valor de 
R$ 75.489,66 (setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis 
centavos).
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação à 
paralelepípedos no Povoado Recanto e pavimentação à paralelepípedos com drenagem 
superficial no Trecho da Rua Francisco Clementino de Azevedo, ambas em Município de Jardim 
do Seridó/RN.
02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação   - CPL, referente a licitação Tomada de Preço nº 005/2020 com 
início 09 de julho de 2020, realizada em 27 de julho de 2020 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, 
inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 
de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação 
exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa 
relacionada anteriormente:
03. DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Jardim do Seridó/RN, 26 de agosto de 2020
José Amazan Silva - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação  - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 017/2020 com início 16 de 
julho de 2020, realizada em 03 de agosto de 2020 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no 
processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a 
seguir: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO.
COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA- CNPJ: 13.626.917/0001-48 , 
saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 63, 69, 70, 71 ; totalizando 
o valor de R$ 16.248,16 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).
MARQ TECH COM. E SERV. LTDA.- CNPJ: 07.969.641/0001-06, saiu vencedora nos itens: 4, 5, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 
50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76 ; totalizando o valor de R$ 
32.532,20 (trinta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Jardim do Seridó/RN, 25 de agosto de 2020.
Lyzandra Costa de Azevedo

Secretaria de Saúde

FISCALIZAÇÃO | Codern explica que scanner vai inspecionar todas as cargas refrigeradas que chegarem ao 
terminal marítimo; equipamento avaliado em R$ 11 milhões será alugado pela companhia e setor privado

MARCELO HOLLANDA

O scanner que começará a ins-
pecionar as cargas refrigeradas 
no porto de Natal a partir do 

começo de outubro cobrirá todos os 
contêineres a serem embarcados, que 
chega a 350 durante a safra que frutas, 
entre agosto a janeiro.

Segundo o presidente da Compa-
nhia Docas do Rio Grande do Norte 
(Codern), Almirante Elis Treidler 
Öberg, não deixa de ser um diferencial 
importante em relação aos grandes 
portos brasileiros, onde o escanea-
mento das cargas refrigeradas (que 
não podem ser abertas por  prejudi-
car a mercadoria perecível) é feito por 
amostragem dado o grande volume de 
contêineres.

O equipamento, avaliado para a 
compra em mais de R$ 11 milhões, será 
alugado numa parceria entre a Codern 
e os usuários do serviço, exportadores 
e o armador, cujas navios levam as fru-
tas para a Europa.

O anúncio do scanner acontece 
depois da última apreensão de mais de 
700 kg de cocaína, no último dia 15 de 
agosto, numa operação da Polícia Fe-
deral junto com a Receita Federal, que 
localizou a droga dentro de um contê-
iner carregado de mangas com destino 
à Holanda.

Em menos de dois anos, ações da 
Polícia Federal, em cooperação com as 
Polícias de países europeus, apreende-
ram, contando com a última operação, 
mais de 17 toneladas de cocaína rela-
cionadas à rota do trá� co internacio-
nal de drogas através do Porto de Natal.

Para o almirante Elis Treidler 
Öberg, o início da operação do scanner 
não vai pôr um paradeiro no trá� co 

pelo terminal de Natal, mas pela co-
bertura de 100% dos contêineres em-
barcados vai criar uma grande incer-
teza para os tra� cantes de que serão 
bem-sucedidos.

O almirante informou, ainda, que 
depois de instalado e em operação, os 
dados produzidos pelo scanner em 
suas vistorias não � carão e nem sequer 
passarão pela administração portuá-
ria, indo diretamente para a Receita 
Federal.

O almirante disse que uma das 
medidas imediatas para aumentar a 
recepção de scanners refrigerados du-
rante a safra de frutas é expandir o nú-
mero de tomadas no pátio dos atuais 
350 para 550 e para 750 numa segunda 
etapa. Disse que outra preocupação é 
agilizar a operação de geradores, o que 
deve ser � nanciado por emendas par-
lamentares, mas sem data certa para 
acontecer.   

Öberg informou também que 
até o momento não há nenhuma 
previsão de navios para o terminal 
de passageiros do porto, ao contrá-
rio de Maceió, onde existe um ter-
minal em construção, mas que já 
tem reservas para de 15 chegadas 
de navios de cruzeiros.

Admitiu que, nesse ponto, o 
grande problema do porto são as 
limitações de calado inferior e su-
perior que permitem ao terminal 
recepcionar apenas os chamados 
transatlânticos compactos, com 
capacidade máxima para 700 a 900 

passageiros.
O almirante não falou nada 

sobre a falta de defensas na ponte 
Newton Navarro, que força o porto 
de Natal a operar somente durante 
o dia, o que atrasa a programação 
dos navios de carga e nem sobre a 
dragagem do rio Potengi, na área 
de entrada dos navios, feita pela 
última vez há seis anos.

Mas informou que há um pla-
no para aumentar a área de carga 
do porto com a transferência da 
administração da Codern para o 
segundo andar do terminal de pas-
sageiros, que se encontra ociosa, 
abrindo licitação para a instalação 
de um restaurante para o público 
no terceiro andar. Nesse caso, o pá-
tio cresceria para onde estão hoje o 
prédio da administração.

Explicou que, como o terminal 
de passageiros se localiza em área 
alfandegada, será preciso criar 
uma via de acesso exclusivo para 
ele, abrindo possibilidade para a 
licitação de serviços, como o res-
taurante pretendido para o segun-
do andar. Nos últimos dois anos, 
o terminal, que custou R$ 80 mi-
lhões, vinha recebendo uma média 
de quatro navios de cruzeiro por 
temporada, quando outros termi-
nais nordestinos recepcionavam 
quatro, cinco vezes mais.

A explicação do presidente da 
Codern para isso é que o terminal 
de Maceió, que ainda não existe 
� sicamente, tem melhor localiza-
ção em relação ao Sudeste do País. 
Mas não citou nem o de Fortaleza 
e Recife, este construído na mesma 
época que Natal com um custo 
50% inferior.

Anúncio do scanner acontece depois da última apreensão de mais de 700 kg de cocaína, no último dia 15 de agosto, em ação da Polícia Federal 

Novo scanner do Porto de Natal vai 
começar a operar a partir de outubro

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

TERMINAL DE 
PASSAGEIROS



983
foram as pessoas mortas pela violência entre 
janeiro e agosto de 2020

920 
é o número de homens que foram mortos de forma 
violenta 2020

9,18%
é o percentual de aumento de homicíos dolosos 
em 2020, ao se comparar com o mesmo período 
de 2019

7,14%
é o percentual de aumento de latrocínios em 2020, 
ao se comparar com o mesmo período de 2019

ANDERSON BARBOSA

Para algumas coisas, o isola-
mento social provocado pela 
pandemia do novo coronavírus 

não serviu para nada. Exemplo é a 
violência. Poderia ter colaborado pa-
ra a redução das chamadas condutas 
violentas letais intencionais (CVLIs)? 
Sim, mas não ajudou. Em 2019, de 1º 
de janeiro a 27 de agosto, 968 pessoas 
foram mortas no Rio Grande do Nor-
te. Já este ano -- considerado atípico 
em razão da doença -- 983 já foram 
vítimas da violência. E olha que ain-
da faltam 4 meses inteiros e quatro 
dias para 2020 acabar.

Os dados de CVLIs são da Coor-
denadoria de Informações Estatís-
ticas e Análise Criminal (Coine) da 
Secretaria Estadual da Segurança 
Pública e da Defesa Social (Sesed), e 
revelam que os homicídios dolosos 
(quando há a intenção de matar) e 
os casos de latrocínio (roubo seguido 
de morte) foram os que mais aumen-
taram: + 9,18% e + 7,14%, respectiva-
mente. Para os demais casos, houve 
redução. São eles: lesão corporal 
seguida de morte, - 46,67%; interven-
ção policial, - 10,43%; e feminicídios, 
- 41,18%.

REGIÕES
Com relação às regiões do esta-

do, o Oeste e o Agreste foram as que 

registraram maior aumento de mor-
tes, com crescimento de 15,16% e 
3,3%, respectivamente. Já nas regiões 
Central e Leste houve queda: - 7,41 e 
- 4,9%, respectivamente.

Os dados da Coine também 
mostram que os homens continu-
am no topo da violência. No perío-
do de 1º de janeiro e 27 de agosto, 
mais homens morreram este ano 
que no ano passado. Em números 
absolutos, foram 898 pessoas do 
sexo masculino mortas em 2019 
contra 920 em 2020 -- um cresci-

mento de 2,45%. Já as mortes en-
volvendo mulheres, caíram 12,86%. 
Em números absolutos, foram 70 
mulheres mortas em 2019 contra 
61 pessoas do sexo feminino assas-
sinadas este ano.

“O crime organizado atua co-
mo uma atividade comercial que 
precisa se manter gerando lucro”

Coordenador da Coine, Ivenio 
Hermes atribui o aumento dos 
números de CVLIs à adaptação da 
dinâmica criminal aos tempos de 
pandemia, ou seja, o crime orga-
nizado atua como uma atividade 
comercial que precisa se manter 
gerando lucro, e diante de quais-
quer dificuldades, buscam migrar 
suas ações para outros territórios e 
outras atividades ilícitas.

“No primeiro caso, ao migrar de 
territórios, os criminosos entram 
em disputa com outros grupos e 
até com a polícia, aumentando os 
números de casos de homicídios 
dolosos e mortes resultantes das 
intervenções policiais. No segundo 
caso, ampliam o leque de ilicitudes 
para além do tráfico de drogas ilíci-
tas e de armas para o contrabando 
de cigarros, roubo de mercadorias, 
para a negociação com veículos e 
cargas roubadas, e outras, que são 
crimes que alimentam e retroa-
limentam a cadeia constante de 
assassinatos”, destacou Ivenio.

NÚMERO DE 
HOMICÍDIOS DE 
2020 JÁ É MAIOR 
QUE EM 2019
MORTE |  Apesar dos cinco meses de isolamento social, com restrições à circulação de 
pessoas, o Rio Grande do Norte acumula 983 mortes de forma violenta até este 27 de agosto; 
especialista diz que crise econômica causada pela pandemia elevou a violência 

 Dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análise Criminal (Coine) revelam que os homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) e os casos de latrocínio (roubo seguido de morte) foram os que mais aumentaram no Rio Grande do Norte: + 9,18% e + 7,14%, respectivamente

MAIS HOMENS, 
MENOS MULHERES

O crime organizado [no Rio 
Grande do Norte] atua como 
uma atividade comercial que 
precisa se manter gerando 
lucro”

“
IVÊNIO HERMES
COORDENADOR DA COINE

NÚMEROS

52,5
é o número de mortes violentas por 100 mil 
habitantes no Rio Grande do Norte em 2018, 
segundo o Atlas de Violência 

119,3
é a taxa de jovens mortos entre 19 e 29 anos para 
cada grupo de 100 mil habitantes no RN

8 CIDADES SEXA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2020   |



NEY DOUGLAS / AGORA RN

 Dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análise Criminal (Coine) revelam que os homicídios dolosos (quando há a intenção de matar) e os casos de latrocínio (roubo seguido de morte) foram os que mais aumentaram no Rio Grande do Norte: + 9,18% e + 7,14%, respectivamente

ATLAS DA VIOLÊNCIA COLOCA RN COMO 2º ESTADO DO 
PAÍS COM MAIOR NÚMERO DE JOVENS ASSASSINADOS

AUXÍLIO EMERGENCIAL TEM IMPACTO NO 
AUMENTO DA VIOLÊNCIA, DIZ PROFESSOR DA UFRN

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e o 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública divulgaram nesta quin-
ta-feira 27 o Atlas da Violência 
-- com dados que mostram a evo-
lução da violência entre os anos 
de 2008 e 2018. No último ano do 
levantamento, segundo o estudo, 
o Rio Grande do Norte apresen-
tava uma taxa de 52,5 mortes 
para cada grupo de 100 mil habi-
tantes (1.825 homicídios), sendo 
o terceiro estado mais violentos 
do país -- atrás apenas do Ceará, 
com taxa de 54,0 e o Pará, com 
taxa de 53,2.

Com relação a jovens assas-
sinados, grupo etário de pessoas 
entre 15 e 29, o Rio Grande do 
Norte pontuou ainda mais ne-
gativamente, ficando na segun-
da posição, com taxa de 119,3 

jovens mortos para cada grupo 
de 100 mil habitantes. O pior foi 
Roraima, com taxa de 142,5. A 
média do país foi de 60,4.

O Rio Grande do Norte tam-
bém se destacou negativamente 
na taxa de Mortes Violentas com 
Causa Indeterminada (MVCI). 
Neste caso, quando analisados 
a taxa de MVCI por 100 mil ha-
bitantes em 2018, dez estados 
figuraram na lista com índices 
acima de 5 por 100 mil habitan-
tes – o que aponta para uma si-
tuação preocupante em termos 
da qualidade dos dados nessas 
localidades. São eles: Roraima 
(11,3), Bahia (10,6), São Paulo 
(9,4), Pernambuco (8,6), Rio de 
Janeiro (8,4), Espírito Santo (6,6), 
Rio Grande do Norte (6,4), Minas 
Gerais (6,0), Ceará (5,9) e Sergipe 
(5,0).

Para o sociólogo Edmilson 
Lopes, que é professor e pró-rei-
tor da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), o 
aumento da violência, mesmo em 
época de distanciamento social, 
precisa ser analisado de vários as-
pectos. “São três de caráter geral 
e três específicos, pontuais”, disse 
ele. “A expectativa de que teríamos 
uma diminuição significativa da 
violência com a quarentena, ela é 
irreal, ingênua. Todos nós sabemos 
que o isolamento social não foi 
praticado de forma uniforme pela 
sociedade brasileira. Ele foi mais 
efetivo da classe média para cima. 
Nas periferias, as pessoas continu-
aram a desenvolver suas atividades 
cotidianas, até empurradas pela 
necessidade da sobrevivência. As 
pessoas continuaram indo para as 
ruas, nos seus bairros, nas favelas. 
E é essa a sociabilidade que em 
parte também alimenta a crimi-
nalidade, as mortes violentas, os 
homicídios. Talvez, quando nós 
desagregarmos os crimes, como 
roubos a automóveis, roubos a lo-
jas comerciais, roubos a pessoas, 
talvez a gente tenha uma diminui-
ção nestas modalidades, mas que 

não representam a violência em 
seu grau mais extremo, que é o da 
violência letal”, destacou.

A segunda observação, tam-
bém de caráter geral, ainda de 
acordo com o professor, “é que no 
Rio Grande do Norte tem-se a ma-
nia de confrontar o que acontece 
aqui no estado com o que aconte-
ce no Brasil. A dinâmica potiguar, 
ela é mais correta de analisarmos, 
se relacionarmos com a região 
Nordeste. No Nordeste, no final de 
2020, teremos um total de homi-
cídios maior que o total de 2019. 
E isso por causa do impacto do 
auxílio, esse benefício que é extre-
mamente positivo, fundamental 
para a cidadania. Como tudo na 
vida, existe impacto para além 
daquele que nós esperamos, tem 
consequências além daquelas que 
comumente apostamos que vai 
ocorrer. Mais dinheiro circulando 
nas áreas periféricas, significa tam-
bém maior possibilidade de crimes 
predatórios. Tanto de violência 
doméstica, quanto de possibilida-
des de consumo. E isso tem um 
impacto na violência, no aumento 
do número de homicídios”.

“A terceira de caráter geral é 

que temos a manutenção do pa-
drão da violência letal, cujo instru-
mento fundamental é a arma de fo-
go. Então, no final do ano, também 
vamos ter um aumento do número 
de crimes por arma de fogo, pela fa-
cilidade de acesso a armas de fogo 
pela nova política que foi se insta-
lando no país”, pontuou Edmilson.

Por fim, no caráter específico, 
Edmilson observa que “parece que 
estamos numa descida suave da 
criminalidade violenta na Grande 
Natal. É significativo isso, tendo em 
vista uma maior atuação da pre-
sença policial em municípios que 
por muitos anos impulsionaram a 
violência na região. Por outro lado, 
nos municípios do litoral Sul, ob-
servamos um grande crescimento 
significativo do casos de mortes, 
que eu não saberia agora dizer o 
que está acontecendo. Mas, não 
podemos dizer que é um caso iso-
lado. É importante observar isso. 
E temos a região Oeste, Mossoró 
especificamente, que tem ocupado 
nos últimos 10 anos, pelo menos, 
o noticiário local e nacional como 
uma das cidades com as maiores 
taxas de homicídio. Precisamos 
chamar a atenção para Mossoró 
e para a região Oeste, onde temos 
a manutenção do mesmo padrão 
de violência de anos anteriores”, 
concluiu.

9CIDADES|  SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2020 
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PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

 Alto Posto Passa e Fica EIRELI, CNPJ 35.649.219/0006-05, torna público que está requerendo 
ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE – IDEMA a Renovação da Licença de Operação para Revenda Varejista de Combustíveis 
Líquidos e troca de Óleo, localizada Av Doutor Mario Negocio, 1113, Vale do Sol, Parnamirim, CEP: 
59215-000.

Ângelo Jose Medeiros de Macedo
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA DE OPERAÇÃO

ARY GONÇALVES DE ANDRADE, CPF 199.642.934-53 torna público que recebeu ao Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA a Renovação da Licença de Operação (RLO), 
para a Atividade de Extrativismo Mineral em Regime de Lavra Garimpeira, no empreendimento Mina 
Oiticica I, localizado na Fazenda Oiticica, Zona Rural, Município de São Tomé/RN.

ARY GONÇALVES DE ANDRADRE
Empreendedor

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RN, CNPJ: 
08.281.073/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN - IDEMA a LI para Construção 
de Unidade Didática de Processamento de Carnes, Localizada na RN 315, Cobé, 
Zona Rural, município de Vera Cruz/RN.

Cesar José de Oliveira
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS 
Imetame Energia LTDA, inscrita no CNPJ 00.271.874/0009-68, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
Renovação de Licença simplificada, com validade até 24/08/2023, em favor do empreendimento, acesso ao poço petrolífero 
7-GC-16, medindo 50 metros de extensão, localizado no Campo Galo de Campina, no município de Governador Dix-Sept 
Rosado-RN. 
Licença de Operação, com validade até 24/08/2023, em favor do empreendimento, linha de surgência associada ao poço 7-
GC-16 medindo 2230 metros de extensão, localizado no Campo Galo de Campina, no município de Governador Dix-Sept 
Rosado-RN. 
Licença de Alteração, com validade até 05/02/2021, em favor do empreendimento, Estação Coletora Satélite, localizada na 
base do poço AURI-02, Campo João de Barro, Zona Rural de Serra do Mel-RN. 

Sergio Fantini de Oliveira 
Diretor de Sustentabilidade 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
7º OFICIO DE NOTAS 
LUIS CÉLIO SOARES 

Oficial Titular 
Rua: Leôncio Etelvino de Medeiros  2935 – Capim Macio-Natal/RN 

 
EDITAL DE CITAÇÃO DE CONFINANTES (PRAZO 15 DIAS) 

FAZ SABER  a quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que, perante a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo-SEMURB, através do processo nº 000000.010706/2019-18, os Srs. JOÃO GERALDO KOERIG e 
JUSSARA TEREZINHA PAES KOERIG, ambos brasileiros, casados sob o regime da comunhão de bens, ele aposentado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 155.167.769-53, portador da CI nº 1.314.095-SSP/RN, ela portadora da C.I nº 2004243602-
SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 256.206.650-20, residentes e domiciliados nesta capital, na rua Cap. Abdon Nunes, 
nº 824, apto. 1701, (CEP. 59014-540), requerente da retificação da descrição tabular do imóvel da matrícula nº 12.024, 
deste Registro imobiliário, de sua titularidade, consistente de UMA (01) CASA RESIDENCIAL, situada na Avenida Erivan 
França, nº 35, bairro de Ponta Negra, zona sul, na Circunscrição Imobiliária da 3ª Zona, desta capital, inclusive o domínio 
útil do respectivo terreno de marinha onde a mesma se acha edificada, foreiro ao Patrimônio da União, neste Estado, cujo 
terreno mede 487,82m² de superfície, limitando-se: ao Norte, com a Rua Erivan França, com 14,02m; ao Sul, com a Rua 
Amaro Mesquita, com 14,35m; a Leste, com Epifanio Dias Fernandes ou Sucessores, com 34,02m; e, ao Oeste, com o 
Mario Vilar de Melo ou sucessores, com 34,85m, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros 
Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo dos titulares dos 
imóveis confrontante, da matrícula nº 10.908, consistente de UM (01) CASA RESIDENCIAL, situado na Avenida Erivan 
França, nº 34, no bairro de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na Circunscrição Imobiliária da 2ª Zona, desta capital, ficam 
seus titulares, Garibalde Cabral Pereira Fagundes, (CPF nº 012.916.034) e sua esposa Eliane de Barros Cabral Fagundes 
e da matrícula nº 8.007, consistente de UM (01) CASA RESIDENCIAL, situado na Avenida Erivan França, nº 36, no bairro 
de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na Circunscrição Imobiliária da 2ª Zona, desta capital, ficam seus titulares, Epifânio 
Dias Fernandes (CPF nº 002.914.474) e sua esposa Alda Silveira Dias. NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos 
técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação de área foi instruído com 
documentos enumerados no art. 213 da Lei de Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço 
registral e imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4º do artigo 213 da LRP, a falta de 
impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência dos confrontantes ao pedido de retificação de 
registro. Portanto as opções que a lei confere aos NOTIFICADOS são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir 
expressamente; e, 3) deixar transcorrer o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que 
eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a 
pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto 
nos casos de usucapião (artigo 214, §5º da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da primeira 
publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  

Natal, 17 de agosto de 2020. 

 
        Paula Rejane Morais da Costa 

       Tabeliã Substituta  
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 - SRP 
OBJETO: Registro de Preços para Futura Aquisição de Testes para realização de exames do COVID - 19 para 
atender as necessidades da Administração do Municipio de Tangará/RN, conforme as especificações contidas 
no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020 - SRP.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO (COM 
PRAZO REDUZIDO NOS TERMOS DO ART. 4º-G, DA LEI Nº 13.979/2020, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA MP 926/2020), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a execução do objeto 
acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 31/08/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 
04/09/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 04/09/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: Às 13h30min do dia 04/09/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível 
para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura 
Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 
12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 27 de Agosto de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Petrobras representa 52% do Produto Interno Bruto (PIB) da Indústria do Rio Grande do Norte

JALMIR OLVEIRA

O Governo do Rio Grande do 
Norte criou nesta quinta-feira 
27 um grupo de trabalho para 

discutir o Plano de Desinvestimento 
da Petrobras na Bacia Potiguar. O 
objetivo é evitar que a saída empresa 
pública cause impactos severos para 
a economia do Estado e municípios 
beneficiados com a partilha dos 
royalties da exploração petrolífera.

O processo desinvestimento foi 
anunciado pela estatal na última 
segunda-feira 24. A alegação foi que 
a companhia vai  focar recursos nas 
operações de águas profundas (Pré-
-Sal). 

A criação do grupo de trabalho 
foi o resultado de uma reunião virtu-
al envolvendo a governadora Fátima 
Bezerra e o presidente da Petrobras, 
Roberto Castelo Branco.

“Reiterei meu desconforto por o 
Rio Grande do Norte ter tomado co-
nhecimento da saída da empresa pela 
imprensa. Segundo ele [Roberto Cas-
telo Branco, presidente da Petrobras], 
a estatal continuará operando no 
campo de Pitu e as atividades perma-
necem até a concretização da venda 
dos ativos”, disse Fátima Bezerra. 

O Governo do Estado pontuou, 
ainda, que a empresa reponder por 
140 processos de multas por crimes 
ambientais tramitando no  Conselho 
Estadual de Meio Ambiente do Rio. 
Grande do Norte (Conema).  O passi-
vo ambiental estimado é de cerca de 
R$ 300 milhões. 

Atualmente, a Petrobras repre-
senta 52% do Produto Interno Bruto 
(PIB) da Indústria do Rio Grande do 
Norte. Além disso, em 2019, a empre-
sa gerou R$ 425 milhões de royalties 
em 2019 para o Estado e Municípios 
potiguares. 

Roberto Castelo Branco assegu-
rou que a empresa não deixará todas 
as operações no Rio Grande do Norte. 
Serão mantidos os investimentos na 
no Campo de Pitú. O presidente esta-
tatal disse que R$ 270 milhões que se-
rão gastos na operação pelo período 
de dois anos. A estimativa é de que o 
processo de saída da estatal  da Bacia 
Potiguar se prolongue por este mes-
mo período. 

O campo Pitu  está localizado a 60 
quilômetros do litoral potiguar, em 
profundidade de água de 1.844 me-
tros, com profundidade final de 4.200 
metros. A Petrobras é operadora da 
concessão com 40% de participação, 
em parceria com a BP (40%) e a Pe-
trogal (20%). 

A criação do grupo de trabalho 
para acompanhar todas as fases do 
plano de desinvestimento foi aprova-
da pela própria Petrobras. A primeira 
reunião do grupo foi agendada para 
a próxima semana e também será 
viabilizada uma reunião entre o Go-
verno do Estado, bancada federal e o 
presidente estatal.

DESINVESTIMENTO | Objetivo é evitar que a saída empresa pública cause impactos severos para a economia 
do Estado e dos municípios potiguares beneficiados com a partilha dos royalties da exploração petrolífera

Fátima cria grupo de trabalho para 
fiscalizar saída da Petrobras do RN

A Petrobras anunciou na segun-
da-feira 24 que vai vender a totalida-
de de participações em um conjunto 
de vinte e seis concessões de campos 
de produção terrestres e de águas 
rasas no estado do Rio Grande do 
Norte.  O Polo Potiguar compreende 
três subpolos (Canto do Amaro, Alto 
do Rodrigues e Ubarana), totalizando 
26 concessões de produção, 23 ter-
restres e 3 marítimas, além de incluir 
acesso à infraestrutura de processa-
mento, refino, logística, armazena-
mento, transporte e escoamento de 
petróleo e gás natural.

As concessões do subpolo Ubara-
na estão localizadas em águas rasas, 
entre 10 e 22 km da costa do municí-
pio de Guamaré. 

As demais concessões dos subpo-
los Canto do Amaro e Alto do Ro-
drigues são terrestres. A produção 
média do Polo Potiguar de janeiro 
a junho de 2020 foi de aproximada-
mente 23 mil barris de óleo por dia 
(bpd) e 124 mil metros cúbicos por 
dia de gás natural

Além das concessões e suas ins-
talações de produção, está incluída 
na transação a Refinaria Clara Ca-
marão localizada em Guamaré com 
capacidade instalada de refino de 
39.600 barris por dia.

PLANO DE 
DESINVESTIMENTO 

Na ocasião, além de 
afirmar minha preocupação 
reiterei meu desconforto 
por o Rio Grande do Norte 
ter tomado conhecimento 
da saída da empresa pela 
imprensa. Segundo ele 
[Roberto Castelo Branco, 
presidente da Petrobras], a 
estatal continuará operando 
no campo de Pitu e as 
atividades permanecem até 
a concretização da venda 
dos ativos”

“

FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO RN

JOSÉ ALDENIR / PETROBRAS
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2020
AVISO

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que se encontra aberto procedimento administrativo, visando o credenciamento de empresa(s) 
prestadora(s) de serviço(s) de atenção à saúde para realizarem Procedimentos Oftalmológicos – Tabela 
SUS. Os interessados terão do dia 31/08/2020 até o dia 16/09/2020 para realizarem o credenciamento. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. 

Macaíba/RN, 27 de Agosto de 2020. 

CPL/PMM.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAMAR MARINE MARICULTURA LTDA., CNPJ: 11.808.952/0003-14,  torna Público que requereu 
ao INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, de um empreendimento de Carcinicul-
tura, localizado no Município de Galinhos-RN.

José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho
Arrendatário

CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU RODRIGUES  , CPF:106.273.914-00, torna público que 
recebeu do IDEMA – Instituto de Desenvolvimento sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te,   CONCESSÃO DE  RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO , com prazo de 06 (seis)anos a 
partir da data de emissão  para PROJETO DE CARCINICULTURA com área produtiva de 24,289ha na 
FAZENDA CANTO DO JANDUI,  zona rural de MACAU,  Rio Grande do Norte

FRANCISCO DAS CHAGAS DE ABREU RODRIGUES  - ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO

KEULLEN FREIRE GALVÃO/ AGROK PRODUTOS AGROPECUARIOS, CNPJ:23.272.415/ 0001-
10, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença  de Regularização de Operação - LRO para a Comércio de 
Rações e Produtos Veterinários, localizada na Rua Pedro Marinho de Menezes, n° 38, Centro, Arez/RN, 
CEP: 59.170-000.

KEULLEN FREIRE GALVÃO
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

L A COMERCIAL DE PETRÓLEO EIRELI, CNPJ: 04.385.909/0001-66, torna público que está re-
querendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDE-
MA a Renovação da Licença de Operação, para um posto revendedor de combustíveis líquidos e GNV, 
localizado a Rua Luiz Berlamino da Costa, 727, Centro, Goianinha/RN, CEP:  59.173-000.

ANDRÉ TORRES BARBALHO 
PROCURADOR

PEDIDO   LICENÇA  DE  REGULARIZAÇÃO  DE  OPERAÇÃO 

FELIPE BARBOSA DE GODOY,  CPF: 085.860.784-09, residente  a rua Daniel Vieira, 50 – Bairro 
Novo Horizonte –  Zona Urbana  no município de Assu/RN,  torna público que está requerendo junto  ao 
IDEMA - Instituto de Desenvolvimento  Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, a LICEN-
ÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO de um açude implantado na propriedade Sítio Saco,  
Zona urbana do município de Itajá/RN

Felipe Barbosa de Godoy -  CPF: 085.860.784-09 - proprietário 

Estatuto diz que pessoas têm direito ao meio ambiente seguro para circular livremente a pé

NATHALLYA MACÊDO

O Estatuto do Pedestre de Na-
tal foi instituído na capital 
potiguar através de uma lei 

promulgada na última terça-feira 
25. O projeto prevê ações voltadas à 
melhoria das condições de mobilida-
de e consolida direitos e deveres dos 
pedestres, garantindo o desenvol-
vimento de ações do poder público 
para aperfeiçoar a infraestrutura que 
dá suporte à mobilidade a pé da po-
pulação. 

De acordo com o documento, to-
dos os pedestres têm direito ao meio 
ambiente seguro para circular livre-
mente a pé nas faixas de travessia 
sinalizadas, com proteção especial 
para crianças, pessoas com deficiên-
cia e idosos. Mas, na prática, isso não 
acontece. Basta circular pelos bairros 
da capital para testemunhar cenas de 
pessoas driblando os mais diversos 
obstáculos para garantir o direitor de 
ir e vir.

A matéria também foca na aces-
sibilidade das calçadas da cidade 
para pessoas que conduzem carrinho 
de bebê, ciclistas desmontados que 
estejam conduzindo a pé a bicicleta 
e para o trabalhador de coleta de re-
síduos.

Entre os serviços a serem execu-
tados estão a manutenção de calça-
das limpas, com piso antiderrapante; 
construção de novo abrigos ou co-
berturas nas paradas de ônibus com 
tamanho adequado ao volume do 
público usuário; faixas de pedestre si-
nalizadas horizontal e verticalmente; 
sinais de trânsito de tecnologia inte-
ligente, com temporizadores numéri-
cos decrescentes; garantia de tempo 
suficiente para travessia segura nas 
vias; além da criação de ruas exclu-
sivas para o uso recreativo de pedes-
tres, inseridas no espaço urbano.

Outros pontos da matéria obje-
tivam propiciar ciclovias com semá-
foros e corretamente iluminadas, 
banheiros públicos acessíveis e com 
condições adequadas de limpeza 
e higiene, assim como bebedouros 
públicos em locais de maior fluxo de 
pedestres.

Essas regras normativas devem 
ser executadas pela Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana (STTU), 
que prometeu se pronunciar acerca 
dos prazos para cumprimento e im-
plantação do Estatuto na próxima 
semana. A pasta terá que elaborar, 
ainda, um sistema de informações 
para reunir estatísticas sobre cir-
culação, acidentes, quedas e atro-
pelamentos. Além disso, os imóveis 
públicos e privados com vagas de es-
tacionamento nos recuos de frente e 
acesso por guias rebaixadas e os pos-
tos de venda de combustível deverão, 
em 180 dias, demarcar o limite físico 
entre os alinhamentos e o logradou-
ro, identificando o local destinado ao 
passeio público.

ACESSIBILIDADE | Objetivo da lei municipal é garantir a segurança das pessoas que transitam a pé na capital 
potiguar; especialista em mobilidade e avalia que as diretrizes que já são garantidas pela legislação federal

Natal institui Estatuto do Pedestre; 
especialista considera lei “inútil”  

Para o professor da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Rubens Ramos, o Estatuto é 
“inútil”. Ao Agora RN, o especialista em 
mobilidade e doutor em Engenharia 
de Transportes contou que, após uma 
análise, observou que as diretrizes que 
fazem parte da lei municipal já são ga-
rantidas pela legislação federal.

“Embora a iniciativa seja bem in-
tencionada, a lei é inútil e repetitiva. 
Por exemplo, desde que o Brasil é Bra-
sil que a calçada faz parte do domínio 
público, sendo que algumas prefeituras 
fogem desta obrigação e querem trans-
ferir a responsabilidade ao domínio 
privado. Mas as calçadas são públicas 
em todo o mundo. Essa lei adicional 
não é necessária para garantir direitos 
básicos”, afirmou o professor.

Ele também relembrou que as leis 
de trânsito são válidas em todo o ter-
ritório nacional. “É a única coisa uni-
forme no país. Então tudo o que está 
presente no Estatuto já deveria ser a 
realidade prática do município, já que 
ele não pode mudar o que já é pré-de-
terminado. Por esse motivo, a lei local 
apenas reescreve as normas técnicas 
que já existem no Código de Trânsito 
Brasileiro, no Conselho Nacional de 
Trânsito, no Estatuto da Cidade ou na 
Lei Brasileira de Inclusão”. 

ESPECIALISTA CLASSIFICA 
ESTATUTO COMO “INÚTIL”  

Embora a iniciativa seja 
bem intencionada, a lei 
é inútil e repetitiva. Por 
exemplo, desde que 
o Brasil é Brasil que a 
calçada faz parte do 
domínio público, sendo 
que algumas prefeituras 
fogem desta obrigação 
e querem transferir a 
responsabilidade ao 
domínio privado. Mas as 
calçadas são públicas em 
todo o mundo. Essa lei 
adicional não é necessária 
para garantir direitos 
básicos.”

“

RUBENS RAMOS
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN 
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NATHALLYA MACEDO 

A natalense Lane Vasconcelos, de 
33 anos, sempre teve uma veia 
artística. Na verdade, uma fa-

mília toda: o avô confeccionava anéis, 
a avó fazia crochê e a mãe ainda cos-
tura. “A ancestralidade afetiva é parte 
importante da minha vida e é presente 
no meu trabalho artesanal autêntico”, 
contou em entrevista ao Agora RN.   

Lane faz camisetas pintadas à mão 
há cerca de 9 anos. “Comecei a perso-
nalizar as roupas que usava para ir à 
faculdade, mas só fabricava algumas 
reproduções de desenhos conhecidos. 
Depois de um tempo, eu parti em 
busca de uma produção mais autoral, 

AFETO 
PINTADO 
À MÃO  
ARTESANATO |  Natalense Lane 
Vasconcelos, 33 anos, 
representa a luta feminista e o 
movimento negro através de 
camisetas autorais criativas  

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

QRCODE
Aproxime a câmera do seu 

smartphone e siga para o per� l no 
Instagram sobre o projeto

ESTAMPADO
Ideologia acerca da
representatividade é 
diferencial em
camisetas e ecobags

ELEIÇÕES 2020
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E TENHA RESULTADOS

 DE VERDADE?

maior resultado
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MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE
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OPÇÕES DE DIVULGAÇÃO!

ELEIÇÕES 2020

que representasse minhas vivências”. 
Desde então, a artista visual simboliza 
a luta feminista e o movimento negro 
nas blusas e em ecobags – que são cos-
turadas pela mãe dela.  

O processo é 100% manual. “Não 
uso máquinas. Desenho com um lá-
pis, passo pelo papel carbono, e pinto 
diretamente no tecido”, explicou. Lane 
já elaborou linhas focadas nos anos 
1990 e no signi� cado da regionalidade 
típica nordestina. “Acredito que a for-
ma de vestir também é uma maneira 
de expressão. E podemos passar uma 
mensagem positiva através da moda”.  

A ideologia acerca da representati-
vidade é, para ela, um diferencial. “Meu 
projeto se destaca quando entendo 
meu lugar no mundo, como mulher 
negra, e compreendo tudo que veio 
antes de mim. Com esse conhecimen-
to em mente e em mãos, me esforço e 
exerço a minha parcela da função para 
alcançar a mudança social e, � nalmen-
te, promover a igualdade”, a� rmou. 

Lane, aliás, defende o consumo 

consciente por meio do slow fashion, 
que propõe um modelo de produção 
que incentiva quem faz e valoriza a 
matéria-prima, além de respeitar o 
tempo efetivo de produção e a cultura 
local. E ela realmente vive o que prega. 
“Fujo de grandes empresas que são 
marcadas por trabalho análogo ao 
escravo. Até os brincos que uso são 
frutos de artesãs”.  

Como empreendedora, a natalen-
se espera atingir a maior quantidade 
de pessoas possível com as redes so-
ciais. “Antigamente, eu pensava em 
ter uma loja física porque sempre que 
participava de feiras de exposição aqui 
na cidade, muita gente perguntava so-
bre. Mas hoje, observando os efeitos da 
pandemia da Covid-19, vejo que é mais 
viável realizar vendas pela internet”.    

Mesmo assim, ela considera extre-
mamente relevante fomentar a econo-
mia criativa em todo o estado, com a 
ajuda do poder público e de iniciativas 
privadas. “A Feira Garajal, por exemplo, 
me ajudou muito a ter visibilidade. E é 
interessante porque reúne obras tanto 
dos artistas mais jovens, quanto das 
senhoras mais experientes”, garantiu.  



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

ESPERTO 
Em homenagem à luta das 

mulheres. Foi assim que o prefeito 
Álvaro Dias justi� cou, entre outros 
pontos, a escolha da advogada 
Aíla Cortez, � lha do ex-governador 
Cortez Pereira, para compor a sua 
chapa de reeleição. O anúncio foi 
feito ontem, durante coletiva no 
escritório do PSDB em Natal.  

RECIPROCIDADE 
A ex-secretária municipal de 

Tributação e também ex-diretora-
geral do Procon Natal é � liada ao 
PDT e foi indicada pelo ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves, dentro de 
acordo fechado com o atual gestor. 
O que mostra a in� uência que o 
pedetista mantém na gestão da 
capital potiguar mesmo após o seu 
afastamento. 

ANDANDO NA LINHA 
Tanto que Álvaro Dias, que 

era vice de Carlos Eduardo, fez 
questão de dizer que quer dar 
continuidade a projetos iniciados 
pelo antecessor. Ele também 
ressaltou a importância do PDT na 
administração de Natal. “O PDT 
possui nove vereadores, do qual faz 
parte o ex-prefeito Carlos Eduardo, 
muito experiente, com quatro 
mandatos”, disse ele. 

FORÇA  
A indicação de Aíla também 

revela a força política de Carlos 
Eduardo Alves, que venceu a 
queda de braço travada com 
os vereadores aliados, que 
rechaçaram o nome sugerido pelo 
pedetista.  

PERDERAM NA ARTICULAÇÃO 
Os parlamentares tinham 

como certo o apoio do ex-
prefeito a alguém da base aliada, 
especialmente se fosse do PDT. 

E POR FALAR EM ÁLVARO DIAS...  
Essa semana a coluna trouxe 

a notícia do sucesso que vem 
fazendo em grupos de zap e 
redes sociais a fala do vereador 
Fernando Lucena contra o projeto 
do Executivo que pede a mudança 
de nome da Avenida Salgado Filho 
para Nevaldo Rocha, além da 
descon� ança de outros vereadores 
de intenção da prática de lobby por 
parte do gestor da capital. 

EFEITO REPERCUSSÃO 
E ontem, eis que a proposta, 

que estava prevista para ser 
votada, foi retirada de pauta a 
pedido do próprio prefeito.  

OBSERVANDO 
É que ele agora prefere 

analisar a repercussão negativa 
para decidir se vale a pena insistir 
na homenagem ao pai de um 
dos maiores � nanciadores de 
campanhas do Brasil, o empresário 
Flávio Rocha.  

BONS DADOS 
O Governo do Estado 

apresentou os dados e ações 
de combate à pandemia, 
nesta quinta-feira 27, durante 
a coletiva de imprensa na 
Escola de Governo. A taxa de 
transmissibilidade ainda é 
considerada satisfatória: 0,87. A 
taxa de isolamento social é de 
37,1%. 

MAIS 
A taxa de ocupação dos 

leitos de UTI na rede pública é 
de 52%. Houve uma morte em 24 
horas. Mas ainda há 235 óbitos 
em investigação. 

CUIDADO 
O Governo e o Comitê 

Cientí� co também abordaram 
na coletiva de ontem o retorno 
às aulas presenciais. “Mais 
da metade dos estudantes 
potiguares coabitam com idosos 
em grupo de risco. É preciso 
um estudo criterioso da saúde 
individual e coletiva da nossa 
população”, avaliou o membro 
do Comitê Cientí� co da Sesap 
e coordenador do Laboratório 
de Inovação e Tecnológica em 
Saúde (Lais) da UFRN, Ricardo 
Valentim. 

AFASTADO 
Eita! Deu no UOL que 

economistas liberais avaliam 
que, ao criticar publicamente 
a proposta do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, para 
o programa Renda Brasil, o 
presidente Jair Bolsonaro deu 
mais um passo na direção 
contrária da agenda liberal. 

 DESAGRADANDO 
Mais: “Para os analistas 

do mercado � nanceiro, 
Bolsonaro se mostra mais 
preocupado com uma possível 
reeleição e com o aumento do 
investimento público em obras, 
o que o aproxima da agenda 
desenvolvimentista”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>A partir desta sexta-feira, 

os preços do GLP (Gás Liquefeito 
de Petróleo), mais vendido 
em botijões de 13 quilos para 
consumo residencial, estarão 
5% em média mais caros nas 
refinarias da Petrobras.  

>>Brutal: O Brasil teve uma 
mulher assassinada a cada duas 
horas em 2018. É o que aponta 

Legislativa do Rio Grande do 
Norte vai contar, em breve, com 
o depositório digital contendo os 
trabalhos de conclusão de curso 
(TCCs), produzidos pelos alunos 
da instituição. Essa medida vai 
beneficiar não só os estudantes, 
mas bem como pesquisadores de 
todo o País, já que o acervo vai 
estar disponível virtualmente. 

o Atlas da Violência 2020. Os 
números que assustam tiveram 
taxa registrando queda em 
relação a ano anterior. E um 
detalhe que a gente já imaginava: 
as negras são o dobro de vítimas 
em comparação às brancas. 

>>A Escola da Assembleia 

Para o novo normal: Arthur Seabra cria máscaras com estampas de arte tendo Natal como tema

A designer de joias Sheila Morais em pausa 
para um café em Sampa, após dia de trabalho 
intenso com o superestilista de moda também e 
potiguar Wagner Kallieno 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou e os astros incentivam você a concentrar toda sua 
energia no trabalho. A Lua segue o baile por sua Casa 
10, realça seu lado mais ambicioso e aumenta o desejo 
correr atrás do sucesso. Ela troca likes com o Sol, na Casa 
do Trabalho, e garante mais força.

Sextou, Libra, mas hoje a Lua está de rolê na sua Casa 
4, enquanto o Sol segue o baile na sua Casa 12, e com 
isso você pode estar um pouco mais introspectivx. No 
trabalho, vai querer sossego para se concentrar nas tarefas 
e terminar logo o que precisa fazer. 

A Lua segue o baile por sua Casa 9 e faz você querer 
se aprofundar mais em tudo que faz. É um ótimo 
momento para investir nos estudos, fazer cursos de 
aperfeiçoamento ou treinamentos que possam ajudá-la 
a reciclar seus conhecimentos. 

A Lua segue o rolê na sua Casa da Comunicação, 
realçando a sua simpatia e aumentando a sua habilidade 
de conversar e convencer as pessoas. No trabalho, isso 
deve ajudar você a se entender melhor com chefes, 
colegas e clientes, e pode ser especialmente vantajoso.

A união faz a força e você vai comprovar isso se somar 
fechar na parceria com os colegas com o objetivo de 
cumprir as tarefas e as metas em comum. Lua e Marte 
trocam likes e ajudarão você a encontrar bons aliados 
para os seus projetos. 

Sagita, sextou com uma promessa que é para glorifi car 
de pé, meus consagrados: se depender dos astros, o 
dia será muito positivo para o seu bolso. Lua e Júpiter 
fecham na parceria na sua Casa 2 e abrem caminhos 
para ganhar mais dinheiro.

Câncer, meu cristalzinho, trago verdades e elas são para 
glorifi car de pé! Você está entrando em uma fase de 
muita popularidade social. Sol e Mercúrio fecham na 
parceria na sua Casa 3 vão deixar você mais extrovertidx 
e comunicativx. 

Lua e Júpiter estão mancomunados no seu signo e deixam 
você ainda mais confi ante e persistente para investir nos 
seus interesses pessoais e profi ssionais. Além disso, Sol e 
Mercúrio iluminam a Casa do Conhecimento, o que abre 
a sua mente e aumenta a vontade de se aperfeiçoar. 

Os astros estão todos em harmonia e por isso hoje 
os humilhados serão exaltados, principalmente no 
trabalho. A Lua na sua Casa 6 dá mais disposição para 
cumprir suas tarefas e seus compromissos de rotina. 
Finanças anunciam chances de aumentar seus ganhos.

Os astros prometem dar aquela turbinada no seu lado 
sensível e emotivo hoje. Procure se cercar de pessoas 
otimistas, pois o humor dos outros pode infl uenciar o 
seu. Mas o melhor mesmo é fi car mais de buenas no 
seu canto. 

Sol e Mercúrio fecham na parceria no seu signo, 
realçando seus talentos e garantindo ainda mais 
disciplina e energia para você investir nos seus projetos 
e objetivos de vida. O trabalho deve seguir de vento em 
popa e você dará o melhor de si em tudo que fi zer. 

Sextou, peixinhos e peixinhas, e trabalhar em cardume, 
digo, em equipe será uma ótima alternativa para você 
hoje. Vários astros vão favorecer as parcerias, então, 
estimule a cooperação no emprego e some forças com 
os colegas para cumprir as tarefas e fechar a semana. 

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)

Esperança existe, mas é quase 
impossível a volta do “Chaves” no SBT

No SBT, ainda que de forma 
bem tímida, foram feitas algumas 
tentativas para reverter o caso 
“Chaves”. E a informação é que a 
sua direção não jogou totalmente 
a toalha. Há o desejo de continuar 
insistindo, embora se saiba que são 
remotas as chances de se chegar a 
um entendimento e restabelecer 
os seus direitos de exibição. Quase 
zero.

Admite-se, inclusive, que esse 

esforço nunca faltou, até bem 
antes da sua saída, em 1º de agosto, 
mas alguns incidentes no meio do 
caminho foram fundamentais. E 
bem comprometedores.

Entre eles, um certo descuido 
da Televisa em não dispensar ao 
assunto merecida atenção. Daí 
tudo se complicou.  

Todas as tratativas realizadas 
sempre esbarram na resistência 
de Roberto Gómez Fernandez, 

� lho do protagonista do seriado, 
Roberto Bolaños(1929-2014), 
e responsável pela empresa 
“Chesperito”, detentora dos direitos 
intelectuais.

O que se informa é que não há 
da parte dele qualquer disposição 
em ao menos conversar, dando até 
entender que os seus interesses 
são mesmo outros e passam bem 
longe de um acerto com qualquer 
televisão.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
"Praça”, do SBT, vai continuar 
com reprises...Pelo menos até 
o fi nal de setembro.A Globo 

está soltando muita gente para o 
mercado...E na parte que toca 
aos roteiristas, a boa notícia é 
o interesse das plataformas de 

streaming nesses profi ssionais...
Acredita-se que a partir de 

2021, quando o mercado deverá 
aquecer de vez, muitos deles 

já estarão envolvidos nas mais 
diversas produções.   Daniela 

Albuquerque continua trabalhando 
de casa, por causa do marido, 
Amilcare Dallevo, dono da 

emissora, que pertence ao grupo 
de risco da Covid-19... O 
seu programa tem gravações 

inéditas até a segunda quinzena 
de setembro. Quanto ao novo 
programa das manhãs na Band, 

o que terá apresentação de 
Mariana Godoy, nada ainda... A 
informação é que não há pressa... 
Existe a chance, inclusive, de 
antes dele a Mariana estrear na 

rádio Bandeirantes.

PÊNALTI
São fortes os rumores de que 

a CNN Brasil, depois de Reinaldo 
Gottino, que voltou para a Record, 
poderá perder mais um de seus 
principais contratados. Nome de 
ponta.

Há uma insatisfação quanto 
à organização e rumo do canal de 
notícias.

EMBARAÇO
Os � lmes brasileiros, que 

tradicionalmente já encontram 
muitos problemas para ocupar 
salas de cinema no País, terão 
outra pedreira pela frente, quando 
as coisas começarem a voltar ao 
normal.

Tudo porque há uma � la enorme 
de “� lmes represados” por todas as 
distribuidoras esperando lançamento. 
A maioria, americanos.

OUTRO DETALHE
Ainda sobre essa questão dos 

cinemas, os exibidores, que estão 
em momento difícil por causa 

da paralisação, precisam ativar 
receita com rendas em blockbuster 
americanos, ou arrasa-quarteirão, 
para cobrir buracos � nanceiros.

Esse domínio pode durar até um 
ano.

ITALIANO NA BAND
Ninguém fala nada ainda, mas a 

Band já tem praticamente fechada 
a transmissão do campeonato 
italiano.

Os entendimentos com a IMG, 
empresa que detém os direitos, já 
estão na fase conclusiva. Um pacote 
de jogos envolve as TVs aberta e 
fechada, Band e BandSports.

TAS COM PORCHAT
Fábio Porchat será o convidado do 

Marcelo Tas, no “#Procova”, terça-
feira, na Cultura.

Entre outros assuntos, “Porta 
dos Fundos” e os limites do humor, a 
“lacração” da internet e a existência 
ou não de humoristas em países 
autoritários. 

Gravado.  

SOBREAVISO
O elenco da série “Mal Secreto”, 
uma produção da O2 Filmes 
para a Globoplay, e por aí se 
entenda Sérgio Guizé, Viviane 
Araújo e Maeve Jinkings, entre 
outros, já está em processo de 
reaquecimento. São grandes as 
possibilidades de os trabalhos 
serem retomados ainda este 
ano, em São Paulo, adotando 
protocolos de saúde.

PAULO BELOTE



O protocolo de saúde da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
(CBF) para realização dos cam-

peonatos nacionais em meio à pande-
mia do novo coronavírus (Covid-19) 
deverá sofrer novas alterações com o 
desenrolar das competições. Segundo 
o coordenador médico da entidade, 
Jorge Pagura, um balanço das três pri-
meiras semanas de bola na Série A do 
Brasileiro.

“No protocolo, está colocado que 
ele pode ser modificado a qualquer 
momento. Então ele vai, sim, realmen-
te sofrer modificações. A gente diz 
que ele é uma peça viva, é uma foto do 
momento. Mas ele pode ser modifica-
do, sim, sempre para que melhoremos 
nosso controle, seja com evidências 
científicas muito bem pautadas ou 
até por alguma observação. Estamos 
avaliando diariamente tudo o que está 
acontecendo. E o que for necessário fa-
zer para melhorar, nós vamos aprimo-
rar esse protocolo quantas vezes forem 
necessárias”, afirma Pagura.

Os procedimentos já sofreram 
alterações em relação aos que antece-

diam os campeonatos. Após a primei-
ra rodada das três divisões nacionais, o 
atraso na divulgação dçaos resultados 
dos exames do Goiás e os vários casos 
positivos em atletas relacionados para 
os jogos do fim de semana, levaram 
a CBF a estender os testes a todos os 
inscritos pelos clubes e definir novos 

prazos para envio dos diagnósticos: 24 
horas para times mandantes, 12 horas 
antes da viagem no caso de visitantes. 
Além disso, por logística, as equipes 
passaram a poder optar por exames 
em laboratórios locais, ao invés do 
Hospital Albert Einstein, de São Paulo, 
parceiro da confederação. “Toda vez 

que é feito um protocolo, ele é pensado 
no maior número de pessoas que pode 
atender. À medida que as especifici-
dades aparecem, esse protocolo pode 
ser adaptado”, avalia Raphael Einsfeld, 
médico do Esporte e coordenador do 
curso de Medicina do Centro Universi-
tário São Camilo, à Agência Brasil.

Ele cita o caso em que quatro jo-
gadores do Atlético-GO, que testaram 
positivo para o novo coronavírus, 
foram liberados para enfrentar o Fla-
mengo no último dia 12. 

Jorge Pagura apresentou dados 
sobre os testes realizados até a sema-
na passada. Segundo ele, antes de os 
torneios nacionais começarem, foram 
aplicados 1,3 mil exames, com 74 re-
sultados positivos (5,69%). Já nos dias 
que antecederam a terceira rodada, 
os quase 1,5 mil testes registraram 16 
contaminações para o vírus (cerca de 
1%). 

Clubes como o CSA, na Série B, e 
o Imperatriz, na Série C, tiveram par-
tidas adiadas devido a casos acumula-
dos no elenco. Os alagoanos chegaram 
a ter 20 atletas afastados com covid-19. 
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Médico da CBF diz que protocolo do 
futebol para Covid-19 terá mudanças
PREVENÇÃO | Protocolo de saúde da para realização dos campeonatos nacionais em meio à pandemia do novo coronavírus deverá sofrer novas 
alterações com o desenrolar dos torneios. Brasileiro da Série A fez 1,5 mil testes e registrou 16 contaminações para o vírus na semana passada

Tem zagueiro de Seleção Brasilei-
ra livre no mercado. Após oito 
anos defendendo o Paris Saint-

-Germain (PSG), Thiago Silva anunciou 
oficialmente a sua saída do clube fran-
cês. O “Monstro” publicou fotos e uma 
mensagem de despedida em sua conta 
oficial do Instagram.

“Hoje se fecha um ciclo, depois de 
8 anos no PSG, eu gostaria de agrade-
cer aos meus colegas de equipe, à toda 
equipe técnica e direção, à torcida, à 
minha família, a Deus e aos meus ami-

gos por todos esses felizes anos que vi-
vemos na Cidade-luz. Aqui, junto com 
a minha esposa, vivemos momentos 
inesquecíveis, nossos filhos cresceram, 
nos tornamos cidadãos franceses, e 
vamos levar para sempre esses anos 
vividos e a França em nossos corações. 
Muito obrigado”.

O PSG homenageou o zagueiro 
brasileiro com um vídeo publicado nas 
contas do Instagram e  no Twitter. O 
clube desejou sorte ao jogador e afir-
mou que o zagueiro ficará marcado na 

história do PSG.
Thiago Silva era o capitão do Paris 

Saint-Germain e conquistou 24 títu-
los com o time francês. O brasileiro 
vai completar 36 anos no dia 22 de 
setembro, e já sabia que não teria seu 
contrato renovado. Apesar de muitos 
torcedores pedirem a transferência do 
zagueiro para um clube brasileiro, em 
especial a torcida do Fluminense, a im-
prensa europeia afirma que o Chelsea 
é time mais próximo de contratar o 
jogador.Zagueiro deve assinar com o Chelsea

Thiago Silva se despede do PSG 
após oito anos defendendo o clube

NOVOS ARES

Atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, durantes os testes para detecção para a Covid-19

ITÁLIA

NBA

De volta a Turim para os 
treinamentos de pré-temporada 
na Juventus, que começaram na 
última segunda-feira, o craque 
português Cristiano Ronaldo re-
forçou nesta quinta, em uma pos-
tagem em suas redes sociais, a sua 
vontade de conquistar “a Itália, a 
Europa e o mundo” pela equipe, 
exaltando os valores e a paixão 
do clube italiano. “Enquanto me 
preparo para a minha terceira 
temporada como ‘bianconero’ 
(branco e preto, em tradução 
livre), o meu espírito e ambição 
estão tão elevados como sempre. 
Metas. Vitórias. Comprometi-
mento. Dedicação. Profissionalis-
mo. Com todas as minhas forças 
e com a preciosa ajuda dos meus 
companheiros e de toda a equipe 
da Juventus, trabalhamos mais 
uma vez para conquistar a Itália, 
a Europa e o Mundo!”, sintetizou 
o atleta. Aos 35 anos, Cristiano 
Ronaldo ambiciona conquistar a 
Liga dos Campeões da Europa - 
ganhou quatro pelo Real Madrid 
e uma pelo Manchester United - 
pela Juventus.

O caso de brutalidade da po-
lícia norte-americana contra um 
homem negro  fez o astro LeBron 
James abrir “guerra” contra o pre-
sidente Donald Trump. O jogador 
do Los Angeles Lakers convocou 
as pessoas a votar nas eleições 
presidenciais contra Trump. “Mu-
dança não acontece apenas com 
palavras. Acontece com ação e 
precisa acontecer agora”, disse.

CRISTIANO RONALDO 
DIZ QUE VAI 
CONQUISTAR A EUROPA 
COM A JUVENTUS

LEBRON JAMES ABRE 
‘GUERRA’ CONTRA 
O PRESIDENTE DOS 
ESTADOS UNIDOS


