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COM TAXA DE TRANSMISSÃO ELEVADA, 
COVID-19 AVANÇA NO INTERIOR DO RN
PANDEMIA. 8 | A Covid-19, 
provocada pelo novo coronavírus, 
se consolidou entre os municípios 
das regiões Oeste e Central do 

Rio Grande do Norte. Dados 
do Laboratório de Inovação 
Tecnológica em Saúde (Lais) 
da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) mostram 
que em 77 cidades potiguares a 
taxa de contágio (Rt) está acima 
de 2, o que significa crescimento 

descontrolado da infecção. A taxa 
indica para quantas pessoas em 
média cada contaminado pela 
Covid-19 transmite o patógeno.

Do total de cidades com o 
Rt acima de 2, 44 têm a taxa 
estabelecida em 5 ou acima 
disso.

CARLOS EDUARDO 
CRITICA GESTOR,
MAS NÃO DIZ QUEM É

ELEIÇÕES 2020. 4 | Provocação acontece 
no momento em que ex-prefeito negocia 
formação da chapa de Álvaro Dias 
à reeleição. Prefeito não gostou de 
indicação de Aíla Ramalho para vice

MINISTRO CONFESSA 
CAIXA 2 E FAZ ACORDO 
PARA PAGAR MULTA

92% DOS MUNICÍPIOS DO 
RN ADOTARAM AULAS 
REMOTAS NA PANDEMIA

ACERTO. 5 | Onyx Lorenzoni, da 
Cidadania, aceitou pagar R$ 189 
mil em troca do encerramento de 
uma investigação a respeito

EDUCAÇÃO. 10 | Pesquisa da União 
dos Dirigentes de Educação revela 
ainda que cerca de 80% relatam 
ter dificuldade de comunicação

RN TEM A 2ª MAIOR 
QUEDA DE ARRECADAÇÃO
DO BRASIL, DIZ ESTUDO

SETOR TURÍSTICO
ESTÁ ANIMADO
COM RETOMADA 

PERDAS. 11 | Em meio à crise 
econômica, estados atravessaram 
1º semestre de 2020 com uma 
queda de R$ 16,4 bilhões

RECOMEÇO. 9 | Estabelecimentos 
de hospedagens avaliam que os 
protocolos sanitários asseguram 
segurança e saúde aos visitantes

TERAPIA 
ONLINE

PESQUISA. 12 | Conselho Federal de Psicologia registrou, entre os 
meses de janeiro a julho, um número absoluto de 953 psicólogos 
que estão aptos a prestar serviços através da internet no RN, 
o que representa 20,4% do total de psicólogos potigaures 
autorizados a usar tecnologia para prestar o serviço, contra os 
2% que estavam aptos até dezembro de 2019

EQUIPE ECONÔMICA 
AVALIA ESTENDER 
AUXÍLIO EMERGENCIAL
AJUDA. 3 | Equipe do ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
defendia que a medida 
fosse temporária e não se 
prolongasse, mas amenizou o 
discurso
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A ideia de uma reforma 
tributária que não seja antecedida 
por uma reforma administrativa 
não é aceitável, especialmente 
quando propõe minimizar os 
efeitos formidáveis da crise 
sanitária pela via de um garfo 
enferrujado.

Ou seja, manter o mesmo 
Estado paquidérmico, repleto de 
privilégios, enquanto obriga os 
cidadãos a pagarem por uma conta 
que eles não pediram.

Caminhando muito em breve 
para 100 mil mortes o� ciais pela 
Covid-19, o Brasil não pode mais 
ser brindado com esse tipo de saída 
� scal, que não cabe mais dentro da 
prodigiosa pobreza da sociedade 
brasileira, na qual quem ganha R$ 
2 mil por mês é considerado um 
classe-média.

Nesse caso, a concentração 
de renda é apenas um agravante 
da crise maior intensi� cada pela 
pandemia, mas que por si só já 
vinha crescendo nos últimos 100 
anos sem qualquer tipo de reparo 
por parte da elite econômica 
cravada como um carrapato no 
couro do Estado brasileiro.

Amigos das realezas, em seus 
diferentes momentos, empresários 
pouco competitivos reinaram em 
berço esplêndido por décadas, 
comendo parte da riqueza do 
País, enquanto as condições gerais 
impostas por um capitalismo de 
Estado consumiam o resto do 
cadáver em políticas erráticas, 
incompetentes e corruptas.

Ao devastar o mundo, a 
pandemia do coronavírus apenas 
expôs a fratura já exposta da 
sociedade, realçada agora pelo 
reacionarismo de um governo 
que, a pretexto de caçar inimigos 
invisíveis, compromete o próprio 
projeto de capitalismo brasileiro.

Para combater 14 anos de 
administrações petistas, um 
governo de extrema direita reforça 
uma nova casta – a militar -, como 
se já não bastasse as existentes 
dentro dos demais poderes, com 
especial destaque ao Judiciário.

Só que agora a economia 
do país, mais do que já esteve, 
encontrou a devastação, com 
milhares de empresas fechadas e 
milhões de desempregados a mais 
do que no ano passado.

Por isso, antes de se falar em 
como arrecadar, é preciso que o 
governo conjugue o verbo cortar.

Especialmente com a lâmina 
correndo na própria carne.                                                                                 

As prefeituras das maiores cidades do 
País lançaram nesta segunda-feira (3) peças publicitárias de uma 
campanha nacional de utilidade pública contra o coronavírus. É uma 

ação que ocorre sem participação do Ministério da Saúde e que foi criada 
diante da constatação de falta de coordenação do órgão para elaborar uma 
comunicação integrada para prevenir a doença.

A iniciativa é da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), que negociou 
com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorização especial para veicular 
comunicação sobre a doença em jornais, sites, rádios e na TV durante toda 
a pandemia. Neste ano, por causa das eleições municipais, as Prefeituras 
ficam proibidas de fazer propaganda a partir de agosto.

O material publicitário foi elaborado a partir de pesquisas que 
apontaram quais mensagens obtinham melhor resposta da população e 
destaca o distanciamento social, o uso de máscaras e a limpeza das mãos. 
As mensagens ressaltam, ainda, a necessidade de proteção à família dentro 
de casa. Cada prefeitura vai adaptar o conteúdo já produzido e adicionar o 
logotipo da cidade, e arcar com os custos de distribuição das mensagens.

Segundo o presidente da FNP, Jonas Donizette (PSB), prefeito de 
Campinas (SP) - foto, a falta de uma comunicação unificada sobre a 
prevenção da doença atrapalhou as cidades. “Percebemos que o Brasil 
teve um problema de comunicação na área da covid. Havia as orientações 
corretas, mas algumas autoridades destoaram disso. Os prefeitos falavam 
uma coisa, o governador, e teve esse confronto, especificamente com 
a figura do presidente (Jair Bolsonaro, sem partido). Isso causou uma 
desinformação para a população”, afirmou.
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COORDENAÇÃO 
MUNICIPAL

FACA ANTES
DO GARFO

RÁPIDAS
>> Hoje, 4 de agosto, é Dia do 

Padre, Dia do Sacerdote e Dia de São 
João Maria Vianney.

>> Nesta data, em 1961 – há 59 
anos –, nascia o primeiro e único 
presidente negro da história do 
Estados Unidos, Barack Obama.

>> O Instagram da Secretaria 
Estadual de Administração (Sead), 
promove nesta terça, às 10h30, 

>> A Associação de Surdos de 
Natal realiza nesta terça, às 20h, no 
seu Instagram, live sobre a experiência 
de trabalho de pessoas surdas.

>> Estão abertas as inscrições 
para o projeto Pics em Casa. As 
inscrições podem ser feitas até quinta-
feira (6), por meio do SIGRH. O evento 
terá autocuidado, meditação/yoga e 
dança dos chakras.

debate com o tema “Investimentos no 
Mercado Financeiro para Servidores”.

>> O YouTube do Sebrae RN exibe 
hoje, às 11h, conversa com Luiza 
Trajano, dona da Magazine Luiza.

>> O Departamento de 
Comunicação (Decom) organiza nesta 
terça, às 16h, oficina sobre “Quando o 
roteiro começa a soar?”.

>> Nesta data, em 1957 – há 
63 anos –, morreu o ex-presidente 
Washington Luís. Ele tinha 87 anos.

>> O MLB Vídeos transmite hoje, 
às 19h, no seu YouTube, debate sobre 
a necessidade de acabar com os 
despejos durante a pandemia. Terá 
participação da deputada federal 
Natália Bonavides (PT-RN).

Notas&Informes
SETOR AUTOMOBILÍSTICO

As vendas de veículos novos 
apresentaram recuperação pelo 
terceiro mês seguido, depois da 
queda recorde registrada em abril. 
Foram licenciados em junho 174,5 
mil automóveis, comerciais leves, 
caminhões e ônibus, 31,4% a mais 
que no mês anterior, mas 28,4% 
inferior aos números de igual mês 
de 2019. No acumulado do ano as 
vendas somam 983,3 mil unidades, 
36,7% inferior ao do mesmo período 
do ano passado, de acordo com 
dados preliminares do mercado.

BLOQUEIO DE CONTAS
O ministro Luiz Edson Fachin, 

do Supremo Tribunal Federal (STF), 
quer ouvir o Congresso Nacional 
em até cinco dias em uma ação 
apresentada pelo governo contra 
a decisão do colega Alexandre de 
Moraes, que decretou o bloqueio 
internacional de 12 per� s de 
apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) nas redes 
sociais.

BALANÇA
Com queda de 35% nas 

importações por causa da 
pandemia do coronavírus, a 
balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 8 
bilhões em julho. Trata-se do 
maior saldo mensal já registrado 
na série histórica do Ministério da 
Economia, que tem início em 1989.

DINHEIRO PARA VACINA
Para viabilizar as 100 milhões 

de doses da vacina de Oxford 
contra a Covid-19 no Brasil, o 
Ministério da Saúde informou nesta 
segunda-feira que estuda uma 
medida provisória para liberação 
de recursos. A proposta prevê um 
cré dito orçamentá rio extraordiná rio 
de R$ 1,9 bilhã o. O valor será para 
pagamentos à  AstraZeneca (R$ 1,3 
bilhã o), previstos no contrato de 
Encomenda Tecnoló gica, R$ 522,1 
milhõ es para produzir a vacina na 
Fiocruz/Bio-Manguinhos e R$ 95,6 
milhõ es para absorção da tecnologia 
pela Fiocruz.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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TETO DE GASTOS
Ministros da área de infraestrutura e do Palácio do Planalto articulam 

com parlamentares uma forma de conseguir driblar o teto de gastos neste 
ano e liberar verba para obras, como saneamento e habitação, sem a trava 
� scal. A manobra, porém, enfrenta resistência no Congresso e a percepção 
é que não vai avançar, pelo menos integralmente, no Legislativo. A regra 
do teto de gastos impede o crescimento das despesas públicas acima 
da in� ação. O plano já gerou críticas, especialmente do presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por prever ações que não têm ligação 
com preservação da saúde pública no ano marcado por perdas com a 
pandemia.

Passar um batom na CPMF não vai 
transformá-la em tributo novo, nem 
melhor. Camuflada, repaginada, 
continuará CPMF, só que em versão 2.0”“SENADORA SIMONE TEBET (MDB-MS),

SOBRE PROPOSTA DO GOVERNO PARA RECRIAR CPMF

FAKE NEWS I
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
a� rmou que vai acelerar a votação 
do projeto que combate as fake 
news após ataques sofridos pelo 
in� uenciador digital Felipe Neto.

FAKE NEWS II
Maia convidou Felipe Neto para 

debater a proposta que tramita na 
Câmara. Entre outras medidas, o 
texto restringe o funcionamento 
de contas geridas por robôs e 
determina a criação do Conselho de 
Transparência e Responsabilidade na 
Internet.

SANEAMENTO I
O ministro do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Luiz Fux rejeitou 
uma ação do PDT para suspender o 
novo marco legal do saneamento. O 
partido havia entrado com a ação na 
corte durante o recesso parlamentar, 
quando decisões podem ser tomadas 
pela presidência da corte, mas o 
ministro Dias To� oli não havia 
considerado o tema urgente e decidiu 
deixar a decisão para o relator – no 
caso, o ministro Fux.

SANEAMENTO II
No despacho desta segunda-

feira (3), Fux avalia que as questões 
levantadas pelo PDT podem ser 
avaliadas mais a fundo pelo plenário 
do STF em caráter de� nitivo, mas 
não violam a Constituição e, por 
isso, não justi� cam a concessão da 
medida cautelar.

MINISTRO COM COVID
O ministro-chefe da Casa Civil, 

Walter Braga Netto, recebeu nesta 
segunda-feira (3) a con� rmação 
de que testou positivo para a 
Covid-19. “O ministro passa bem 
e está assintomático”, a� rma nota 
divulgada pela assessoria da pasta. 
Além dele, outros seis ministros 
e o presidente Jair Bolsonaro já 
contraíram a doença. “Ele � cará 
em isolamento até novo teste e 
avaliação médica. Até lá, continuará 
cumprindo a sua agenda de forma 
remota”, diz a nota.
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O Ministério da Economia avalia 
que o auxílio emergencial pode 
ser estendido até dezembro. 

Embora membros da pasta mencio-
nem preocupação com o impacto 
fiscal da medida, há o entendimento 
que pressões políticas podem levar à 
prorrogação.

O auxílio emergencial já demanda 
R$ 254,2 bilhões e representa a medida 
mais cara do pacote anticrise. O pro-
grama foi criado para durar apenas 
três meses, com valores concedidos em 
abril, maio e junho. Depois, foi prorro-
gado por dois meses (até agosto).

A equipe econômica sempre de-
fendeu que a medida fosse temporária 
e não se prolongasse, mas a partir de 
maio amenizou o discurso e passou a 
admitir extensões (embora defenden-
do valores menores).

O ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) defende um valor de R$ 200. 
Ele entende que esse valor representa 

aproximadamente a média recebida 
no Bolsa Família e que, portanto, o au-
xílio não poderia ser maior do que isso.

No entanto, Guedes já defendia 

uma redução para R$ 200 em maio 
caso a medida fosse prorrogada, e o go-
verno estendeu o auxílio por mais dois 
meses mantendo a quantia de R$ 600.

A prorrogação do benefício pelo 
valor de R$ 600 dispensa um novo aval 
(e possível derrota) no Congresso. Isso 
porque o texto que o criou permite a 
extensão por ato do Executivo, mas 
mantendo os valores previstos na pro-
posta (de R$ 600 ao mês).

Desde que foi desenhado, para du-
rar três meses, o auxílio emergencial é 
alvo de interesse no mundo político, 
principalmente em torno dos valores 
concedidos. O valor de R$ 600 só foi al-
cançado após embates entre Executivo 
e Legislativo durante a formatação da 
proposta.

Guedes propôs inicialmente uma 
quantia de R$ 200 e o Congresso pres-
sionou por uma elevação para R$ 500. 
Depois, o governo elevou para R$ 600 
para ficar com a paternidade do projeto.

Apesar disso, Guedes considera 
que a disputa prejudicou o formato do 
auxílio, porque a medida poderia durar 
mais se tivesse um valor mais baixo.

Equipe econômica estuda 
prorrogar auxílio emergencial
AJUDA | Prorrogação do benefício pelo valor de R$ 600 dispensa novo aval no Congresso. Isso porque o texto que o criou permite a extensão por 
ato do Executivo, mas mantendo os valores previstos na proposta (de R$ 600 ao mês). Possível redução precisa ser autorizada pelo Congresso

Na chuva, beneficiários aguardam para receber auxílio emergencial em agência da Caixa

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O governo calcula ter economi-
zado R$ 466,4 milhões entre 
abril e junho com a transfe-

rência de mais da metade dos servi-
dores públicos para o home office, 
segundo levantamento do jornal O 
Globo. O home office poderá estendi-
do mesmo após a pandemia, caben-
do a cada instituição federal decidir 
se vai ou não.

De acordo com o Ministério da 
Economia, os itens em que houve 
redução de gastos vão de passagens 
aéreas até gastos com cópias de docu-
mentos e envios de correspondências.

A maior economia foi com o gas-
to com viagens. Entre abril e junho, 
os gastos com deslocamento foram 
de R$ 130,9 milhões — uma redução 
de R$ 271,4 milhões em relação ao 
mesmo período do ano passado.

O gasto com energia elétrica foi a 

segunda maior frente de economia, 
com queda de R$ 127,9 milhões. Já a 
redução de despesas com Correios 
foi de R$ 48,7 milhões.

As economias com água e esgoto 
(R$ 13,2 milhões) e com cópias e re-
produções (R$ 5 milhões) completam 
o rol de itens monitorados pelo Minis-
tério da Economia nesses meses.

Hoje, cerca de 360 mil servidores 
públicos estão em trabalho remoto. 
A expectativa é que esse número seja 
reduzido após a pandemia, mas par-
te da redução de gastos seja mantida.

“A pandemia mostrou que mui-
tas atividades do governo podem ser 
feitas de forma remota sem prejudi-
car o serviço ao cidadão. Nossa meta 
é continuar nesse caminho, após o 
retorno à normalidade”, afirma Cris-
tiano Heckert, secretário de Gestão 
do Ministério da Economia. Na primeira sessão de julga-

mentos do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) deste 

semestre, o ministro Luís Roberto 
Barroso disse nesta segunda-feira 
(3) que o mundo não está “olhando 
horrorizado por acaso” para o Brasil, 
ao fazer referência sobre o desmata-
mento na região amazônica.

Barroso reiterou na sessão desta 
segunda-feira os fundamentos da de-
cisão que obrigou o governo federal a 
adotar medidas para conter o contá-
gio e a mortandade por Covid-19 en-
tre a população indígena. A decisão 
de Barroso foi tomada em 9 de julho, 
horas depois dos vetos do presidente 
Jair Bolsonaro a dispositivos da lei 

que define medidas de contenção do 
coronavírus em territórios indígenas 
e quilombolas.

Agora, o plenário do Supremo vai 
decidir se confirma ou não a liminar 
de Barroso.

Segundo a Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil, já foram confir-
mados 21.646 casos de Covid-19 en-
tre os povos indígenas do Brasil, dos 
quais 623 resultaram em morte.

“A remoção dos invasores das ter-
ras indígenas é medida imperativa, 
imprescindível e é dever da União. Es-
sas invasões vêm associadas a prática 
de diferentes crimes ambientais, não 
apenas um oferecimento de grave ris-
co para os indígenas”, disse Barroso.

Ministro Luís Roberto Barroso pediu atenção do governo com região amazônica

Maior corte foi com gasto com viagens. Entre abril e junho, gastos caíram R$ 271,4 mi

Home office faz governo 
economizar R$ 466 milhões

Barroso: “Mundo está
nos olhando horrorizado”

DESPESAS PROTEÇÃO A INDÍGENAS

Mais de 15 milhões de acor-
dos entre empregadores e em-
pregados já foram celebrados 
para preservação dos postos de 
trabalho no País. A ação, que 
permite a redução proporcional 
de salários e jornadas de traba-
lho e a suspensão de contratos, 
faz parte do Benefício Emergen-
cial de Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm) do Ministério 
da Economia

Para o secretário especial de 
Previdência e Trabalho, Bruno 
Bianco, as medidas adotadas 
permitiram o avanço das con-
tratações simultaneamente 
em que possibilitaram evitar 
demissões. “Estamos entrando 
claramente no momento de 
pós-pandemia. Outros países 
e organismos internacionais já 
têm observado as ações do Bra-
sil, tentando entender as con-
sequências positivas do BEm. 
Estão bebendo da nossa fonte”, 
informou.

“Com as ações que toma-
mos, sobretudo a formulação 
do BEm, ao invés de termos 12 
milhões de demitidos, preser-
vamos o emprego de cerca de 
10 milhões de pessoas, o que 
representa um terço de todos 
os trabalhadores que atuam em 
regime de CLT no País”, compa-
rou, acrescentando que, por to-
dos os prismas que se observa, o 
BEm pode ser considerado um 
sucesso.

Como parceira tecnológi-
ca da Secretaria de Trabalho e 
Emprego – órgão gestor e defi-
nidor das regras do programa 
–, a Dataprev é responsável pelo 
cruzamento das informações 
cadastradas pelo empregador 
na plataforma Empregador 
Web com dados de nove bases 
oficiais do Governo. Após a ve-
rificação de cumprimento dos 
critérios legais, a empresa envia 
as informações para a institui-
ção financeira (Caixa ou BB) 
processar o pagamento.

De acordo com o programa, 
a redução da jornada e do salário 
do empregado pode ser de 25%, 
50% ou 70%. Por exemplo, um 
funcionário que sofrer redução de 
25% da jornada de trabalho, vai 
receber 75% do salário e 25% da 
parcela do BEm. Se a redução da 
jornada de trabalho for de 70%, 
receberá o salário de 30% e mais 
70% da parcela do benefício.

O trabalhador permane-
ce empregado durante todo o 
tempo de vigência do acordo; e 
pelo mesmo tempo depois que o 
acordo acabar. Caso o emprega-
dor não cumpra esse requisito, 
terá de pagar todos os direitos 
do trabalhador, já previstos em 
lei, além de multas.

TRABALHO

MAIS DE 15 MILHÕES 
JÁ FORAM AFETADOS 
POR REDUÇÃO DE 
SALÁRIO E JORNADA

RICARDO JAYME / ESTADÃO

NELSON JR / STF
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EX-MINISTRO CULPA FACHIN 
PELA MORTE DE MEURER

QUEM IMITOU QUEM? 
PETROBRAS OU PEMEX?

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

BILHÕES CONTRA COVID
Cálculos da equipe econômica 

do governo indicam que o total de 
despesas relacionadas ao combate 
da pandemia do novo coronavírus, 
apenas este ano, deve chegar a R$ 
505 bilhões.

CAÇA ÀS BRUXAS
A Câmara agora quer criar 

tempo de prisão para quem “pratica 
campanhas de desinformação na 
internet”. O autor da ideia, Orlando 
Silva, do PCdoB, que pagava até 
tapioca com cartão corporativo, 
ressalva: “Não estou aqui querendo 
ir atrás da “tia do whatsapp’”.

VOTO VENCIDO
Será interessante o julgamento 

do mérito, no plenário do STF, do 
pedido da Procuradoria Geral da 
República (PGR) para ter acesso à 
investigação da Lava Jato. Fachin 
corre o risco de ser voto vencido.

CULPA DA CHINA
A revista Foreign Policy 

informou que a maioria dos 
americanos (73%), tanto 
republicanos, quanto democratas, 
concorda com a visão negativa 

de Donald Trump sobre a China. 
Outros 78% acreditam que o 
governo chinês tem alguma culpa 
em relação à pandemia do covid-19.

ATIVISMO DE DADOS
O estudo que apontou que o 

número de mortes caiu no Rio após 
a proibição de operações policiais 
em favelas é de grupo de sociólogos 
que estuda “novos ilegalismos”. 
Cuidado com eles.

NÃO DÁ PARA CAIR MAIS
Se já era baixo, o prestígio Felipe 

Santa Cruz, presidente nacional da 
OAB, chegou ao rés do chão com a 
armadilha em que convidados para 
um evento por videoconferência 
apareceram ao lado da logomarca 
da patrocinadora Qualicorp, cujo 
fundador foi preso há dias por 
corrupção. 

RETOMADA É REALIDADE
Segundo a Câmara de 

Comercialização de Energia 
Elétrica, o consumo de energia 
no mercado livre cresceu 1,7% em 
relação a julho de 2019. “Re� ete 
a retomada gradual da atividade 
econômica”, explica a CCEE.

Tanto quanto o governo Lula (PT), que usou a Petrobras para bancar 
seu esquema de corrupção, o ex-presidente do México Enrique Peña Nieto 
agora é acusado de também haver usado sua estatal petroleira Pemex para 
subornar políticos, em escândalo que guarda semelhanças impressionantes 
com os esquemas petistas do mensalão e do petrolão. O caso é investigado 
pela “Fiscalía General de la República (FGR)”, espécie de PGR do México, 
com reforço de delações premiadas.

SEM INTERMEDIÁRIO
Se a Odebrecht distribuía 

dinheiro roubado aos políticos, 
no México o suborno era 
levado em malas pela Força 
Aérea para os parlamentares.

VELHO CONHECIDO
Ex-diretor da Pemex, 

Emilio Lozoya é enrolado 

também com o esquema da 
Odebrecht, pelo qual foi preso 
em fevereiro.

DEPARTAMENTO PRÓPRIO
A polícia mexicana 

desenterrou um departamento 
inteiro dedicado a monitorar e 
eventualmente comprar apoio 
de deputados e senadores.

O deputado Ricardo Barros (PP-PR), que foi relator da Lei de Abuso de 
Autoridade, culpa Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, pela 
morte do ex-deputado Nelson Meurer na prisão, vítima de Covid-19. Barros 

criticava a decisão de Fachin que cassou a liminar do presidente do STF, Dias 
Toffoli, em entrevista ao programa Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes, e 
fez o paralelo: “é puro ativismo político dele, como fez quando matou Nelson Meurer 
na cadeia”. Meurer, 73, foi o primeiro político condenado à prisão na Lava Jato. 
Meurer tinha hipertensão, diabetes e havia passado por recente cirurgia cardíaca. 
Contraiu Covid-19 na prisão, mas Fachin não o liberou. “Fachin faz parte da Lava 
Jato”, acusou Barros, “é membro honorário”, ao criticar a decisão “inconstitucional” 
que “não se sustentará” no STF. Para ele, ao pedir acesso às investigações, “a PGR 
busca apenas conferir a legalidade” de tudo o que foi feito na Lava Jato”. Ele diz 
que respeita a ação da força-tarefa contra a corrupção, mas ‘se a Lava Jato fez 
tudo dentro da lei, não há por que fazer esse esperneio’

ELEIÇÕES 2020 | Provocação acontece no momento em que ex-prefeito negocia formação da chapa de Álvaro 
Dias à reeleição. Na semana passada, prefeito não gostou de indicação de Aíla Ramalho para vice-prefeita

Sem citar o alvo da acusação, o ex-
-prefeito de Natal Carlos Eduardo 
Alves usou as redes sociais para 

criticar um “gestor” que tem no histó-
rico uma prática “imoral” e “nepotista”.

Em publicação no microblog Twit-
ter, o presidente estadual do PDT se 
contrapôs ao referido gestor, registran-
do que, durante sua vida pública, não 
teria cometido tais atos.

“Tem gestor morrendo de medo 
de sua prática imoral, nepotista, de ter 
nomeado toda parentela ilicitamen-
te, ilegalmente no serviço público. Já 
eu, na minha vida pública de 32 anos, 
nunca pratiquei o nepotismo e jamais 
respondi a processo de improbidade. 
Sempre respeitei o povo”, escreveu Car-
los Eduardo.

Nos comentários, seguidores do 
ex-prefeito sugeriram que as críticas 
eram dirigidas ao sucessor de Carlos 
Eduardo na Prefeitura do Natal. “Tá 
falando de Álvaro Dias?”, provocou o 
deputado estadual Kelps Lima (Solida-
riedade).

A provocação pública acontece 
no momento em que Carlos Eduardo 

negocia a formação da chapa de Álvaro 
Dias à reeleição.

Na semana passada, o Agora RN 
mostrou que o ex-prefeito indicou a 
advogada Aíla Ramalho Cortez (prima 
de sua mulher, Andréa Ramalho) para 
ser candidata a vice de Álvaro.

O anúncio frustrou vereadores do 
PDT e o próprio Álvaro Dias. A expecta-
tiva era que Carlos Eduardo indicasse 
um dos vereadores da legenda para ser 

candidato a vice nas próximas eleições. 
Com nove assentos na Câmara Muni-
cipal, o PDT é o maior partido da Casa 
– tendo inclusive a presidência, com o 
vereador Paulinho Freire.

Segundo apurou a reportagem, o 
ex-prefeito foi taxativo durante reu-
nião. Disse ao atual prefeito que só 
apoiará o projeto de reeleição caso 
possa indicar Aíla Ramalho para ser a 
candidata a vice.

Turistas passam pelo Coliseu, em Roma, no dia 22 de junho de 2020

Carlos Eduardo critica gestor por 
prática “imoral”, mas não cita quem

Desde esta segunda-feira (3), 
a gasolina vendida no Brasil 
precisa seguir novas espe-

ci� cações. Com as mudanças, o 
combustível estará mais próximo do 
padrão europeu e do americano. Em-
bora mais cara, a expectativa é que o 
consumo da gasolina passe a ser me-
nor, compensando a alta no preço.

As mudanças valem para a gaso-
lina do tipo C (comum) e premium, 
aquela indicada pelas fabricantes 
de carros esportivos. A Petrobras já 
vinha produzindo a nova gasolina há 
alguns meses, mas ainda haverá um 
prazo para as distribuidoras e postos 
de combustíveis se adaptarem às 
mudanças.

Há mudanças nas especi� cações 
técnicas - incluindo massa mínima, 
nível de resistência da gasolina à 
compressão no motor e exigência de 

temperatura - que melhoram a quali-
dade do combustível. Dessa forma, a 
queima da gasolina é otimizada, per-
mitindo uma economia no consumo.

O preço da nova gasolina é um 
pouco superior à que vinha sendo co-
mercializada no País devido à parida-
de de importação com o combustível 
correspondente no exterior. Mas a ex-
pectativa é que a redução do consumo 
vai compensar esse custo maior.

A nova gasolina vai manter o 
mesmo percentual de 27% de adição 
de etanol anidro.

Segundo a resolução da ANP, a 
gasolina com as antigas especi� ca-
ções ainda pode ser entregue nas 
distribuidoras até 3 de outubro e, 
nos postos, até 3 de novembro. Ain-
da assim, a Petrobras a� rma já estar 
produzindo e entregando a nova ga-
solina.

Gasolina com antigas especificações ainda pode ser entregue nos postos até 3 de novembro

Nova gasolina é mais cara, 
porém, mais econômica

COMBUSTÍVEL
SERIDÓ

A prefeita de Ouro Branco, Fá-
tima Silva, foi � agrada no último 
domingo (2) participando, junto 
com auxiliares do governo, de um 
evento político nas ruas da cida-
de, que � ca na região Seridó.

A movimentação pública 
ocorreu no dia em que a prefeita 
renovou a proibição da feira livre 
no município, que ocorre há mais 
de 100 anos. A proibição vigora 
desde março, e leva em considera-
ção a con� rmação da Covid-19 no 
município e em cidades vizinhas. 
Ouro Branco está em estado de 
calamidade pública pela Covid 
até o � m do ano.

O evento contabilizava me-
nos de 100 pessoas, ou seja, estava 
dentro dos limites da proibição 
estabelecida em decreto, no dia 
de 19 de março, mas contou com 
queima de fogos, o que é proibido 
na cidade.

PREFEITA DE OURO 
BRANCO PARTICIPA 
DE AGLOMERAÇÃO 
POLÍTICA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O Ministério Público Federal apre-
sentou um pedido ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) para 

reverter a prisão domiciliar do ex-as-
sessor Fabrício Queiroz e de sua mu-
lher Márcia Oliveira de Aguiar, conce-
dida liminarmente pelo presidente da 
Corte, João Otávio Noronha, em regime 
de plantão. Com o fim do plantão do 
Judiciário, o pedido do subprocurador 
foi destinado ao relator do habeas cor-
pus, o ministro Félix Fischer, e à Quinta 
Turma do STJ.

Márcia não foi encontrada no dia 
da ação e nem se entregou às auto-
ridades e, por isso, era considerada 
foragida até a decisão do STJ. Ela se 
apresentou quase um mês depois à 
Justiça e apenas no último dia do prazo 
para colocar a tornozeleira eletrônica, 
quando já havia a ordem do ministro 
autorizando a prisão domiciliar. Ela e 
o marido são investigados no caso das 
rachadinhas na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro.

Fischer, entretanto, ainda continua 
afastado por questões de saúde. Por isso, 
por enquanto o assunto deve ficar sob a re-
latoria temporária do ministro Jorge Mussi

A manifestação é assinada pelo 

subprocurador-geral da República 
Roberto Luís Oppermann Thomé, que 
atua perante a Quinta Turma do STJ. 
Por ter independência funcional em 
sua atuação na turma, ele não está su-
bordinado ao procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras. Thomé aponta a 
“inexistência de ilegalidade” na prisão 
preventiva de Queiroz, cita que a juris-
prudência impede a concessão de be-
nefícios para alvos foragidos, como era 
o caso de Márcia Aguiar, e solicita que 

seja restabelecida a prisão deles.
“Conquanto cediços cultura ju-

rídica e espírito público do ínclito 
Ministro Presidente, sua v. decisão 
monocrática, ora agravada, merece 
integral reforma para que se respeite 
até mesmo a percuciente, abalizada 
e escorreita fundamentação lavrada 
em oito de dez laudas pela inexistên-
cia de ilegalidade alguma na neces-
sária constrição judicial cautelar, e 
mesmo se resgate o respeito à iterati-

va jurisprudência pátria que rechaça 
concessão de benesses a pessoas que 
se encontrem foragidas da Justiça”, 
escreveu o subprocurador.

Ao final da manifestação, ele soli-
cita que o relator conceda monocrati-
camente a reforma da decisão ou leve 
o assunto para a Quinta Turma do STJ.

“Ante o exposto, o Ministério Públi-
co Federal respeitosamente espera que 
seja por Vossa(s) Excelência(s), de modo 
monocrático pelo ínclito Ministro relator 
ou colegiado por esta colenda Turma, 
provido este agravo regimental/interno/
pedido de reconsideração para resgatar 
a dignidade da função jurisdicional e o 
respeito devido às decisões prolatadas 
por juízos competentes e o bom nome e 
conceito da Justiça”, escreveu.

Em 9 de julho, durante o plantão, 
o presidente do STJ João Otávio No-
ronha concedeu prisão domiciliar 
para Queiroz e sua mulher, alegando 
questões de saúde do ex-assessor do 
senador Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ) e que a prisão preventiva 
foi proferida por juiz sem atribuição 
para o caso, já que o Tribunal de Jus-
tiça do Rio decidiu enviar a  investi-
gação para o órgão especial do TJ.

MPF pede ao STJ para que 
Queiroz retorne para a prisão
RACHADINHA | Manifestação é assinada pelo subprocurador-geral da República Roberto Luís Oppermann Thomé, que atua perante a 5ª Turma 
do STJ. Por ter independência funcional em sua atuação na turma, ele não está subordinado ao procurador-geral da República, Augusto Aras

Queiroz foi preso em 18 de junho em Atibaia (SP), mas depois foi beneficiado com domiciliar

SEBASTIÃO MOREIRA / EFE

PGR

O ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), fe-
chou um acordo de não-persecu-
ção penal com a Procuradoria-
-Geral da República (PGR) no qual 
admitiu o recebimento de caixa 
dois da JBS em suas campanhas 
eleitorais de 2012 e 2014. Além 
disso, o ministro aceitou pagar R$ 
189 mil como prestação pecuni-
ária, em troca do encerramento 
de uma investigação a respeito do 
assunto.

O valor da prestação pecuni-
ária corresponde a nove vezes o 
atual salário líquido de Onyx, que 
é de R$ 21 mil. Nas últimas elei-
ções, em 2018, ele declarou ter pa-
trimônio de cerca de R$ 1 milhão. 
Segundo sua defesa, o ministro irá 
contrair um empréstimo bancário 
para quitar os R$ 189 mil, além de 
usar parte de suas economias pes-
soais.

Assinado pelo procurador-ge-
ral da República Augusto Aras, o 
acerto é o primeiro acordo desse 
tipo fechado perante o Supremo 
Tribunal Federal (STF). O instru-
mento, conhecido como ANPP, foi 
regulamentado na Lei Anticrime 
aprovada no final do ano passado, 
que estabelece a possibilidade 
desse acordo para crimes reali-
zados sem violência e cuja pena 
mínima seja inferior a quatro 
anos. O objetivo do instrumento é 
desafogar o Judiciário e agilizar o 
encerramento de processos.

Depois da negociação com a 
Procuradoria-Geral da República, 
o documento será enviado agora 
ao ministro do STF Marco Aurélio 
Mello, que vai analisar se foram 
cumpridos os requisitos da lei e 
decidir se homologa o acordo.

ONYX LORENZONI
FECHA ACORDO, 
ADMITE CAIXA DOIS
E PAGA R$ 189 MIL

O ministro Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
revogou a decisão do presiden-

te da Corte, Dias Toffoli, que determi-
nava o compartilhamento de dados da 
Lava Jato com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR).

Toffoli havia dado a decisão no iní-
cio de julho porque, durante o recesso, 
o presidente do STF fica responsável 
por todos os processos que chegam 
à corte. Com o retorno dos trabalhos 
nesta segunda-feira (3), Fachin reas-
sumiu o caso e reverteu a decisão do 
colega. Agora, cabe a Toffoli decidir se 
leva o caso para julgamento no plená-
rio do STF.

Com a decisão de Fachin, a PGR 
não poderá mais usar os elementos 

colhidos para abrir procedimento dis-
ciplinar contra os procuradores, por 
exemplo. O ministro do STF também 
determinou que o processo não deve 

mais correr sob sigilo.
A ordem de Fachin tem efeito re-

troativo, o que invalida as providências 
já tomadas pela PGR, a partir do que 

havia decidido Toffoli.
O procurador-geral da República, 

Augusto Aras, havia enviado integran-
tes da Secretaria de Perícia, Pesquisa 
e Análise, vinculada ao seu gabinete, 
para buscarem dados da Lava Jato nas 
forças-tarefas de Curitiba, São Paulo e 
Rio de Janeiro. Em Curitiba, devido ao 
grande volume de dados, o trabalho le-
varia até um mês. A PGR não informou 
o status das atividades no Rio e em São 
Paulo. O trabalho de intercâmbio dos 
dados envolve informações sigilosas.

A relação entre a PGR e a Lava Ja-
to ficou mais tensa após a decisão de 
Toffoli. Aras afirmou em uma video-
conferência, na semana passada, que 
o trabalho da operação não tem trans-
parência.

Ministro Edson Fachin reassumiu o caso nesta segunda-feira após recesso do Judiciário

Fachin desautoriza acesso a dados da Lava Jato
PGR X LAVA JATO

ROSINEI COUTINHO / STF

JÚLIO NASCIMENTO / PR
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ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

O Governo do Rio Grande do 
Norte deu início nesta segun-
da-feira (3) ao às obras previs-

tas no programa de restauração de 
rodovias estaduais, executado pelo 
Departamento de Estradas de Roda-
gens (DER). O começo dos serviços, 
em São Paulo do Potengi, foi acom-
panhado pela governadora Fátima 
Bezerra e por auxiliares da gestão.

“Cuidar das estradas é nosso de-
ver, nossa obrigação. Primeiro, para 
garantir a segurança da população, 
das pessoas. As estradas são funda-
mentais para a economia, para escoar 
a produção”, disse Fátima.

O governo anunciou investimento 
de R$ 17 milhões no programa, sendo 
R$ 12 milhões provenientes de multas 
de trânsito recolhidas pelo Detran.

“O dinheiro está assegurado. Es-
tamos aqui cumprindo o nosso papel. 
Tinha prometido o início dos serviços 
para agosto. Pedimos à população pa-
ra acompanhar os trabalhos e cobrar 
que até o final do ano esteja tudo con-
cluído”, complementou Fátima, refor-
çando que o governo realiza as obras 
mesmo em um cenário de queda de 
receitas, provocado pela retração eco-
nômica acarretada pela pandemia da 

Covid-19.
De acordo com o diretor-geral 

do DER, Manoel Marques Dantas, os 
serviços estarão concluídos até a pri-
meira semana de novembro. Para dar 
agilidade aos trabalhos, até a próxima 

sexta-feira (7), serão deslocadas três 
equipes para cada um dos sete distri-
tos rodoviários do Estado. “A conser-
vação das estradas será um trabalho 
permanente. Mesmo quando o pro-
grama de conservação for concluído, 

vamos continuar trabalhando nas 
rodovias”, destacou Manoel Marques.

O secretário estadual de Infraes-
trutura, Gustavo Coelho, ressaltou 
o empenho das equipes e todos os 
esforços feitos para iniciar os traba-

lhos do programa de conservação 
de rodovias. “Esperamos atingir o 
objetivo de chegar em novembro 
com nossas estradas conservadas e 
recuperadas”.

GRANDE NATAL
O programa de conservação das 

estradas estaduais prioriza a recupe-
ração dos principais eixos rodoviários 
que ligam o Rio Grande do Norte aos 
outros estados e que interligam os 
municípios. Os serviços serão realiza-
dos em todas as regiões do Estado, a 
partir de um planejamento que con-
templa 19 eixos.

Segundo o cronograma do pro-
grama, a região da Grande Natal será 
beneficiada com a restauração de 
trechos de três rodovias. A primeira, 
integrante do eixo 13, será a RN-064, 
no trecho entre o cruzamento com a 
BR-304 (Santa Maria) e o cruzamen-
to com a BR-406 (Punaú). A segunda 
rodovia beneficiada será a RN-063 no 
trecho entre a BR-101 em São José de 
Mipibu e Tabatinga. Por fim, também 
será restaurada a RN-003, no trecho 
entre Santo Antônio e Pipa, passando 
pelo cruzamento com a BR-101 em 
Goianinha.

Governo investe R$ 17 milhões na 
recuperação de rodovias estaduais
INFRAESTRUTURA | Executado pelo DER, programa de conservação das estradas estaduais prioriza a recuperação dos principais eixos rodoviários que ligam o Rio Grande do Norte 
aos outros estados e que interligam os municípios. Serviços, iniciados nesta segunda-feira em São Paulo do Potengi, serão realizados em todas as regiões do Estado, em 19 eixos

Serviços foram iniciados nesta segunda-feira (3) na RN-120, em São Paulo do Potengi. Região da Grande Natal terá três trechos contemplados

O Governo do Estado lança nesta 
terça-feira (4) o “RN Chega Jun-
to”. O programa será voltado 

para a proteção socioassistencial de 
povos e comunidades tradicionais, 
população em situação de rua, refu-
giados, migrantes, pescadores arte-
sanais, idosos, população LGBTS e 
mulheres em situação de violência no 
contexto da pandemia de Covid-19.

O “RN Chega Junto” terá investi-
mento de R$ 9 milhões. Desse total,  o 
Estado vai destinar R$ 4 milhões para 
aquisição de 60 mil cestas básicas.

A ação vai desenvolver ainda 
assessoramento e formação para 
trabalhadores do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), nos 10 ter-
ritórios do Rio Grande do Norte, para 
identificar a população vulnerável.

O “RN Chega Junto” também vai 
apoiar as instituições de longa per-
manência para idosos existentes no 
RN, para que, no contexto da pan-
demia do novo coronavírus, possam 
fortalecer e intensificar as ações de 
prevenção e proteção a idosos aco-
lhidos, explicou a secretária do Tra-
balho, da Habitação e da Assistência 

Social (Sethas), Iris Oliveira, respon-
sável pela coordenação do programa.

De acordo com a secretária, o 
programa também irá ofertar servi-
ços de acolhimento e de apoio nutri-
cional para refugiados e população 
em situação de rua e serviços de 
acolhimento para mulheres vítimas 
de violência doméstica/familiar. O 
serviço também vai atender filhos 
dessas mulheres e envolverá, além do 
acolhimento, apoio psicossocial e ju-
rídico, alimentação e respaldo à sua 
reinserção familiar e comunitária.

O ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, André Mendonça, 
anunciou a demissão do di-

retor de Inteligência da Secretaria 
de Operações Integradas (Seopi), o 
coronel Gilson Libório de Oliveira 
Mendes. O órgão vinculado à pasta 
foi responsável por monitorar opo-
sitores ao governo de Jair Bolsonaro.

O trabalho da secretaria virou al-
vo do Ministério Público após o por-
tal UOL revelar que o órgão produziu 
um dossiê com informações de 579 
professores e policiais identificados 
pelo governo como integrantes do 
“movimento antifascismo”.

Em nota, a assessoria de comu-
nicação do Ministério da Justiça 
informa que Mendonça determinou 
nesta segunda-feira a instauração de 
uma sindicância interna para apurar 
o trabalho da secretaria. E a primeira 
providência foi o afastamento do di-
retor de inteligência.

“Como medida considerada ade-
quada à realização dos trabalhos da 
comissão (de sindicância), o ministro de-
cidiu pela substituição da chefia da Dire-
toria de Inteligência da Seopi”, diz a nota.

Coronel reformado do Exército, 
Libório assumiu a vaga em substi-
tuição a Fábio Galvão da Silva Rêgo, 
delegado da Polícia Federal, que ha-
via sido nomeado na gestão do então 
ministro Sérgio Moro.

Em entrevista ao canal Globo-
News no domingo (2), Mendonça 
afirmou que não pode nem confirmar 
e nem negar a existência de relatórios 
de inteligência por determinação 
legal. Na ocasião, ele disse que aguar-
daria o resultado da apuração interna 
para se posicionar sobre o assunto. 

Secretária de Assistência, Iris Oliveira Ministro André Mendonça (Justiça)

“RN Chega Junto” dará 
assistência na pandemia

Diretor é demitido após 
dossiê contra antifascistas

CAMPANHA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
EM TRÊS ANOS

O Ministério da Economia 
quer economizar R$ 1,3 bilhão 
nos próximos três anos com a re-
dução de gastos com aluguel de 
imóveis. A ideia é que diferentes 
órgãos da administração federal 
passem a dividir um mesmo edi-
fício, reduzindo a ociosidade de 
espaço nesses locais.

Uma portaria publicada nesta 
segunda-feira (3) deu prazos para 
que órgãos e entidades federais 
atualizem o cadastro de ocupação 
de prédios no Sistema de Geren-
ciamento do Patrimônio Imobili-
ário de Uso Especial da União.

“Este é o primeiro passo para 
implantarmos um programa de 
gestão de ocupação otimizada 
e compartilhada dos imóveis. A 
iniciativa do ministério levará em 
consideração a oferta e a deman-
da de espaços”, afirmou, em nota, 
o secretário de Coordenação e 
Governança do Patrimônio da 
União, Fernando Bispo.

COM IMÓVEIS 
COMPARTILHADOS, 
GOVERNO QUER 
POUPAR R$ 1,3 BI

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN ISAAC AMORIM / MJSP
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
 
D. B. T. DE LIMA SILVA - ME, CNPJ nº 24.594.464/0001-31, torna público que está 

requerendo ao IDEMA – Instituto de Defesa do Meio Ambiente, o Pedido de Licença de 
Operação - LO, da madeireira instalada na Rua Francisco Clidenor do Nascimento, 11 – 
Lagoa do Ferreiro – Assú/RN, para o comércio de madeiras e artefatos.

Daiana Bruna Tomas de Lima Silva
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA, CNPJ: 30.463.157/0001-14 , 
torna público que está requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação, para Revenda de Combustível 
Líquido com capacidade 30,0 m3, Localizado na Rua Antônio Gouveia Neto, 1065, Vista do 
Sol, Nova Cruz/RN.

MARYLANDIA KEITIELE DOMINGOS DA SILVA
 PROPRIETÁRIA

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO GANGORRA LTDA, CNPJ: 03.365.159/0001-06, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a concessão da Renovação da Licença de Operação nº 2020-150998/TEC/RLO-0422, com 
validade até 04/08/2026, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Rua Egídio 
Chagas do Nascimento, 39, Bairro Centro. CEP: 59.990-000. Rafael Fernandes/RN.

MARIA DA SALETE NERES ALEXANDRE
SÓCIA

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

público que está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item, Processo Licitatório Nº. 037/2020, com o objetivo de FORNECIMENTO DE DIETAS PARA 
PACIENTES, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 17/08/2020 
às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/
servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na 
sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. Macaíba/RN, 03/08/2020. 
Pregoeiro/PMM. 

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

ANÁLISE | Pesquisadores abriram chamado para a participação de voluntários em um estudo que visa 
entender o impacto da condição genética dos indivíduos sobre a evolução da infecção pelo coronavírus

Pesquisadores de um projeto en-
volvendo diversas universidades 
do Brasil e de outros países abri-

ram um chamado para a participação 
de voluntários em um estudo que visa 
entender o impacto da condição gené-
tica dos indivíduos sobre a evolução da 
infecção pelo novo coronavírus. Segun-
do o Ministério da Saúde, responsável 
pelo projeto, a Universidade Federal 
do Rio Grande  do Norte será uma das 
instituições participantes.

A iniciativa, denominada “Deter-
minantes Genéticos e Biomarcadores 
Genômicos de Riscos em Pacientes 
com Infecções por Coronavírus”,  além 
da UFRN, também abrange a Universi-
dade de Brasília (Unb), a Universidade 
Federal do Pará (UFP) e instituições 
na Espanha, em Portugal e em outros 
países da América Latina. O intuito é 
analisar até 2 mil amostras nos próxi-
mos meses.

Ainda nesta segunda-feira (03), 
o Ministério da Saúde habilitou até o 
momento 11.353 leitos de UTI exclusi-
vos para atender pacientes de Covid-19 
para todo o Brasil. Foram distribuídos 
216,6 milhões de equipamentos de 
proteção individual. Foram repassadas 
145,6 milhões de máscaras cirúrgicas, 
564.295 unidades de álcool, 11,1 mi-
lhões de máscara N95, 36,9 milhões 
de luvas, 17,2 milhões de toucas e sa-
patilhas, 3,1 milhões de aventais e 1,9 

milhão de óculos e protetores faciais.
Em termo de medicamentos, fo-

ram encaminhados 11,1 milhões de 
comprimidos de oseltamivir e 5 mi-
lhões de doses de cloroquina.

Sobre testes, o Ministério informou 
que foram distribuídos 5,3 milhões de 
testes laboratoriais (PCR). Mas 2,6 mi-
lhões de testes foram realizados, sendo 
1,54 milhão na rede pública e 1,13 mi-
lhão de testes na rede privada. Os exa-
mes de modalidade sorológica tiveram 
8 milhões de unidades encaminhadas, 
sendo que 4,4 milhões foram realiza-
dos.

Ainda segundo o Ministério da 

Saúde, sobre o abastecimento de re-
médios para entubação, problema 
bastante apontado pelos estados e 
municípios nas últimas semanas, foi 
encaminhado 1,6 milhão de unidades 
de remédios por meio de requisição ad-
ministrativa aos fabricantes. Isso será 
suficiente para manter estabilidade de 
uma semana. Além disso, está realizan-
do licitação com objetivo de facilitar a 
aquisição por estados. Foi iniciado no 
dia 27 de julho e finalizada a parte de 
negociação dos preços. Agora a pasta 
está promovendo a habilitação parcial 
do pregão e acertando os preços com 
as empresas classificadas.

Intuito da pesquisa científica é a de analisar até 2 mil amostras nos próximos meses

UFRN vai participar de estudo sobre 
relação entre genética e a Covid-19

A Companhia de Águas e Esgo-
tos do Rio Grande do Norte 
(Caern) atingiu a marca de 

10 mil negociações de débitos entre 
os meses de abril e julho de 2020. O 
período corresponde aos meses de 
pandemia da Covid-19. Segundo o ór-
gão, a companhia ofertou vantagens 
diferenciadas durante esse momen-
to. Com a negociação, os usuários 
puderam solicitar a sua religação ao 
sistema e ficar em situação regular. 
Ao todo, o valor total negociado pela 
Companhia é de R$ 9,7 milhões. 

“A campanha atual traz as me-
lhores condições de negociação já 
oferecidas pela empresa, sendo uma 
oportunidade única de regularizar a 
situação com a Companhia”, destaca 
o Giordano Filgueira, superintenden-
te comercial da Caern. Com a rea-
bertura da economia, a expectativa 
da Caern é que novos consumidores 
venham a negociar os seus débitos. 
A campanha de negociação terá a 
mesma validade dos decretos esta-
duais que tratam sobre a pandemia 
do coronavírus.   

Conforme explicou a Caern, para 
os pagamentos à vista e parcelados, 
serão dispensados os juros e multa 
por atraso. A correção monetária se-
rá mantida. A entrada mínima passa 
a ser 5% do valor do débito e o prazo 
máximo para parcelamentos será 
mantido em 36 meses. Em todos os 
parcelamentos feitos, a parcela a ser 
paga não pode ser inferior a 50% do 

valor da fatura média do cliente.
O usuário com dívida atrasada 

também pode fazer outro parcela-
mento, mesmo que já esteja pagando 
parcelas de uma negociação anterior. 
Nesse caso, o valor da dívida a ser ne-
gociada é somado ao saldo devedor 
restante do parcelamento anterior e 
o total é parcelado em até 36 meses, 
com entrada de mínima, nessa cam-
panha, de 10%.

As campanhas de renegociação 
que a Caern vem editando têm o ob-
jetivo de diminuir a inadimplência. 
Para fazer o acordo, o cliente deve 
acessar a Agência Virtual em Com-
panhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte   e acessar o link 
parcelamento de débitos. 

Para negociar presencialmente é 
preciso agendar também na Agência 
Virtual e selecionar a opção Negocia-
ção de Débitos/Parcelamento.

Valor negociado supera os R$ 9,7 milhões

Caern negociou débitos 
com 10 mil consumidores 

NÚMEROS

O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac)  está 
com matrículas abertas em 

diversos cursos livres gratuitos no Rio 
Grande do Norte. As capacitações se-
rão feitas por meio da plataforma de 
ensino a distância (EAD).

Os cursos serão abertos nas áreas 
de Gastronomia; Beleza, Informática; 
Turismo; Meio Ambiente; Comércio e 
Biossegurança. Com carga horária que 
variam de 20h até 240h, alguns cursos 
terão início imediato, a partir da finali-
zação da matrícula.  

São 1.980 vagas disponibilizadas 
por meio do Programa Senac de Gra-
tuidade (PSG), que estabelece critérios 
para seleção. Entre eles, o interessado 
deverá ter uma renda familiar mensal 
per capita que não ultrapasse dois salá-
rios mínimos federais. 

”Neste novo tempo que vivemos, a 
metodologia de ensino a distância se 
tornou uma excelente opção de apren-
dizado e continuidade dos estudos. 
Com essa oportunidade oferecida pelo 
Senac, milhares de pessoas poderão 
aproveitar a quarentena de forma pro-

dutiva e aprimorando conhecimentos 
em cursos de atualização profissional, 
gratuitamente”, pontua o presidente 
do Sistema Fecomércio RN, Marcelo 
Queiroz. 

Os cursos livres a distância se divi-
dem em títulos para formação inicial, 
aperfeiçoamento ou atualização. Para 
o Rio Grande do Norte são cerca 30 cur-

sos disponíveis. Todos os participantes 
receberão certificados com validade 
em todo território nacional. 

Interessados podem se inscrever 
acessando o site https://www.ead.se-
nac.br/gratuito/ e na aba Cursos Livres  
escolher o título de sua preferência. As 
inscrições são limitadas ao número de 
vagas disponíveis para cada curso.

O Senac abriu 1.980 vagas disponibilizadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Senac abre inscrições para cursos 
gratuitos de ensino a distancia no RN

CAPACITAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

JALMIR OLIVEIRA

A Covid-19 se consolidou entre 
os municípios das regiões Oes-
te e Central do Rio Grande do 

Norte. Dados do Laboratório de Ino-
vação Tecnológica em Saúde (Lais) da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) mostram que em 77 
cidades potiguares a taxa de contágio 
(Rt) brasileira está acima de 2, o que 
significa crescimento descontrolado 
da infecção. A taxa indica para quantas 
pessoas em média cada infectado pela 
Covid-19 transmite o patógeno.

Do total de cidades com o Rt acima 
de 2, segundo o levantamento, um total 
de 44 têm a taxa estabelecida em 5 ou 
acima disso. A pior cidade neste quesi-
to – e que lidera o ranking desde julho 
– é a cidade de Rafael Godeiro, na re-
gião Oeste. O município tem uma taxa 
de 6,13. Isso significa que o individuo 
contaminado na cidade pode trans-
mitir o vírus para mais de 6 de pessoas 
saudáveis.

As 77 cidades com o Rt acima de 2, 
de acordo com o Lais, estão dentro dos 
critérios de “Zona de Perigo”. Natal não 
faz parte desta lista. A capital potiguar 
tem a taxa de transmissibilidade esti-
ma em 1. Desta forma, o município está 

dentro da “Zona Segura”. Entretanto, a 
maior parte dos municípios que com-
põem a Região Metropolitana tem taxa 
de transmissão acima de 1.

Os destaques negativos da Região 
Metropolitana são os municípios de 
São Gonçalo do Amarante, cuja taxa é 

de 5, ou seja, uma pessoa contaminada 
transmite para outras 5 pessoas. Outra 
cidade com Rt elevado é São José de 
Mipibu que também tem taxa de 5.

No entanto, de acordo com o es-
tudo, os municípios que compõem a 
região do Alto Oeste estão quase todos 

incluídos nas áreas de risco ou de pe-
rigo. A única exceção é o município de 
São Miguel, que tem Rt 0,88.

Na região do Seridó, o município 
de Caico, que já registra aumento 
na incidência de infecções, a taxa de 
transmissibilidade chega a 1.63. Em 

Santa Cruz, na região Trairi, a trans-
missibilidade é de 1.08. Em Mossoró, 
atinge 1.25. As três cidades estão na 
Zona de Risco, quando o Rt está aci-
ma de 1,03. Isso implica que não há 
controle no avanço da infecção. Em 
contrapartida, a cidade com a menor 
taxa de transmissibilidade do Estado é 
São Tomé, na região Agreste, que tem o 
Rt de 0,36. O número surpreende, pois 
a cidade é cercada por municípios que 
estão na Zona de Perigo, como Caiçara 
do Rio do Vento e Ruy Barbosa que têm 
o Rt acima de 4.

A taxa é uma das maneiras de me-
dir a propagação de uma epidemia e de 
projetar futuros cenários. O temor é de 
uma aceleração nos número de casos 
confirmados em todo o Estado.  “A pan-
demia não passou. Por isso fazemos 
mais uma vez o chamamento para to-
dos mantermos as medidas de precau-
ção. Não é hora de relaxar. As medidas 
protetivas precisam ser mantidas pela 
população, pelos empresários e pelos 
municípios. O Governo continua dis-
ponível para apoiar as prefeituras nas 
ações locais de proteção e assistência 
à população”, afirmou Alessandra Lu-
chesi, Subcoordenadora de vigilância 
sanitária da Secretaria de Estado da 
Saúde Pública.

O Rio Grande do Norte alcançou 
a marca de 52.030 casos confirma-
dos da Covid-19 nesta segunda-fei-
ra (31), segundo dados da Secretaria 
do Estado de Saúde Pública (Sesap). 
O Estado já soma 1.894 óbitos em 
decorrência da infecção causada 
pelo novo coronavírus.

Ainda de acordo com a Secre-
taria de Saúde, a taxa de ocupação 
dos hospitais ficou em 59,87% para 

os leitos críticos nesta segunda-fei-
ra. Em números absolutos, o Estado 
tem 182 leitos ocupados dos 304 
disponíveis.

A redução da taxa de ocupa-
ção dos leitos tem refletido no 
índice de isolamento social dos 
potiguares. Os dados da empresa 
In Loco mostram que 37,64% dos 
potiguares respeitaram o isola-
mento social no sábado, dia 1º de 

agosto. Já o domingo (02), o índice 
foi de 45,2%. Autoridades avaliam 
que para garantir cenário seguro 
para impedir o contágio pelo novo 
coronavírus, o índica precisa ficar 
acima dos 60%.

O Brasil notificou nas últimas 
24 horas 561 mortes em decorrên-
cia do novo coronavírus, informou 
nesta segunda-feira, o Ministério da 
Saúde. 

O total de óbitos pela doença 
no País chegou a 94.665. Já os casos 
registrados subiram 16.641 no perí-
odo, para 2.750.318 contaminações.

O Estado de São Paulo segue 
como o mais afetado pela doença 
no País. São ao todo 560.218 casos 
registrados e 23.365 mortes infor-
madas. O Estado do Rio de Janeiro 
registrou 13.604 mortes em função 
do coronavírus

Em todo o mundo, o Brasil é o 
segundo país com mais casos e óbi-
tos por covid-19, atrás somente dos 
Estados Unidos. De acordo com o 
Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças americano (CDC, na sigla 
em inglês), 4.649.102 pessoas foram 
contaminadas pelo vírus (47.576 
registradas nas últimas 24 horas) e 
154.471 perderam a vida (469 notifi-
cações a mais do que ontem).

Com taxa de transmissão elevada, 
Covid-19 avança no interior potiguar

RN acumula 52 mil casos confirmados de Covid-19, aponta Sesap

ALERTA | Secretaria Estadual de Sáude Pública teme que o grande número de cidades com taxas expressivas de transmissão do novo coronavírus gere crescimento dos casos da 
doença no Rio Grande do Norte. Estado ultrapassou nesta segunda-feira marca de 52 mil infecções e 1.894 mortes causadas pela Covid-19; Brasil passa dos 94,6 mil óbitos

Rio Grande do Norte tem 77 cidades com taxa transmissão incluídas na “Zona de Perigo”, quando há descontrole no contágio para a Covid-19

Diretor executivo da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Mi-
chael Ryan afirmou que a situa-

ção do Brasil na pandemia “continua a 
ser de muita preocupação”. Ao ser ques-
tionado sobre o quadro no País, Ryan 
lembrou que muitos Estados têm regis-
trados números altos de casos, com o 
Brasil tendo cerca de mil mortes diárias 
na média pela doença recentemente.

“Suprimir a intensa transmissão 
comunitária é o primeiro passo”, afir-
mou Ryan.

Ele insistiu na importância de ha-
ver coordenação entre os governos e as 

comunidades. “Os governos precisam 
fazer sua parte para detectar casos, 
isolá-los, rastrear contatos quando for 
possível e criar condições para que 
a doença não possa se disseminar 
facilmente”, apontou, mencionando 
também que é preciso “evitar aglome-
rações”. Segundo ele, os países com 
transmissão intensa da doença têm 
um “caminho longo” pela frente. “Não 
há bala mágica”, afirmou, repetindo 
declaração anterior do diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
no início da coletiva. O diretor execu-
tivo disse que alguns países precisarão 

“dar um passo atrás” para reavaliar 
como lidam com a pandemia em nível 
nacional, a fim de suprimir o vírus.

Também presente na coletiva, a 
líder da resposta da OMS à pandemia 
da covid-19, Maria Van Kerkhove, des-
tacou a importância de se mobilizar 
recursos para as áreas mais afetadas 
de um país. “Há tremendos recursos 
no Brasil e o desejo de atacar esse pro-
blema”, disse, insistindo para que se 
apliquem as medidas já conhecidas e 
eficazes para conter a transmissão, co-
mo o uso de máscaras, testagem, entre 
outras ações. “Suprimir a intensa transmissão comunitária é o primeiro passo”, afirmou Michael Ryan

Para OMS, situação no Brasil na pandemia “continua a ser de muita preocupação”
AVALIAÇÃO

GETTY IMAGES
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PEDRO TRINDADE

O setor turístico potiguar está 
entusiasmado com o retorno 
da atividade econômica no Rio 

Grande do Norte após quatro meses de 
contenção de despesas, que exigiram 
esforço e criatividade dos empresários 
para administrar estabelecimentos e 
funcionários com receita � nanceira en-
xugada em virtude do novo coronavírus, 
causador do atual cenário pandêmico.  

Com o isolamento social apontado 
com uma das medidas mais e� cazes de 
prevenção à Covid-19, muitos turistas 
desistiram das viagens e, entre outras 
ações, cancelaram reservas de hospe-
dagens, como detalha o proprietário 
de uma pousada em Pipa, Anderson 
Borges. Tal contexto, contudo, é epi-

sódio do passado, pois a retomada da 
economia na praia do Litoral Sul “está 
sendo melhor do que esperávamos” e a 
expectativa é que o setor siga em cres-
cimento constante a � m de amenizar 
os impactos da pandemia.

Autorizados a funcionar com 50% 
da capacidade desde 8 de julho, os 
proprietários dos estabelecimentos de 
hospedagens pontuam que o desenvol-
vimento de protocolos que asseguram 
segurança e saúde aos visitantes e tra-
balhadores alinhados ao comprometi-
mento dos empresários em executá-los 
resultou no aumento da credibilidade 
dos estabelecimentos junto aos clien-
tes, que retomaram con� ança em rea-
ver o roteiro turístico.

“Estamos muito satisfeitos com a 
retomada da economia em Pipa, pois 
estamos com muita procura, em sua 
maioria de turistas locais que estavam 
querendo sair e viajar. Eu consigo en-
fatizar que está muito boa. Para nós, é 
uma surpresa. Acredito que este resul-
tado se deve ao fato de respeitarmos as 
leis municipais e estaduais”, comenta 
Anderson Borges.

Ele detalha que está com 100% dos 
quartos disponíveis para funcionar 
ocupados, atingindo um resultado al-
mejado há meses. Dos clientes que têm 
usufruído dos serviços da pousada, 
90% deles são da própria região Nor-
deste do Brasil, enquanto os demais 
10% são de outros estados do país.

A promessa de alguns laboratórios 
em produzir, ainda em 2020, uma vaci-
na contra o vírus causador da Covid-19 
aumenta a esperança dos empresários 
em realizar grandes eventos que inte-
gram o calendário das festas que acon-
tecem no � nal do ano, como as tradi-
cionais comemorações de réveillon, 
que neste ano dependem de fatores 
sanitários para sua realização.

Em São Miguel do Gostoso, no Li-
toral Norte do RN, há um planejamento 
para que a festa da virada de 2020 para 
2021, como divulga a secretária muni-
cipal de Turismo, Janiele Linhares. Ela 
explica que, para tanto, é necessário 
observar os números da pandemia por 
meio do Boletim de Vigilância Epide-
miológica da  Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) a � m de analisar 
quais são as possibilidades viáveis para 
realização dos eventos.

“Estamos, sim, planejando o Ré-
veillon do Gostoso, que tem conquis-
tado cada vez mais espaço no cenário 
nacional quando falamos deste tipo 

de evento, mas para que ele aconteça 
é necessário que cada um de nós faça 
sua parte, mantendo o cuidado e o uso 
da máscara”, enfatiza Janiele.

As vendas dos ingressos - em quan-
tidade reduzida - de um evento privado 
que deve acontecer na cidade a partir 
da última semana de dezembro estão 
agendadas para começarem já na pró-
xima terça-feira (11). São Miguel do 
Gostoso contabiliza 9 mortes pelo no-
vo coronavírus. A secretaria esclarece 
que os dados da saúde pública a nível 
local e nacional de� nirão as possibili-
dades de novas entradas.

A programação da festa conta com 
artistas potiguares e nomes conheci-
dos no mercado da música brasileira, 
como o grupo musical Vintage, o pago-
deiro � iaguinho e o DJ cantor Pedro 
Sampaio.

Janiele Linhares destaca, ainda, 
que o compromisso com o próximo 
e o respeitos às recomendações das 
autoridades de saúde determinarão 
as possibilidades de relação social nos 
próximos meses e, por isso, lança uma 
proposta: “Vamos nos cuidar, lembran-
do sempre de lavar as mãos e de usar 
a máscara, para nos encontrarmos em 
dezembro no réveillon?”, encerrou.

PANDEMIA | Estabelecimentos de 
hospedagens avaliam que os 
protocolos sanitários asseguram 
segurança e saúde aos visitantes; 
pousadas em Pipa, no litoral Sul 
potiguar, já alcançam 100% de 
ocupação 
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SETOR TURÍSTICO 
POTIGUAR ESTÁ ANIMADO 
COM RETOMADA 

stamos muito satisfeitos com 
a retomada da economia 
em Pipa, pois estamos 
com muita procura, em sua 
maioria de turistas locais 
que estavam querendo sair 
e viajar. Eu consigo enfatizar 
que está muito boa”

“
ANDERSON BORGES
EMPRESÁRIO
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-LO

CLEITON SOLSONA DA SILVA, CNPJ:29.303.650/0001-98,Torna Público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA , Licença de OPERAÇÃO -LO ,Transportes de carga perigosa ,combustível 
automotivos, etanol, Diesel ,gasolina CEP:59.141.155 ,Localizado na Rua: Aspirante santos, 
Bairro: Santos Reis Zona Urbana do Município de Parnamirim -RN        

                         
Lusinácia Figueiredo Macêdo

Tec. Ambiental

ALVARÁ DE REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E LICENÇA SIMPLIFICADA

O CONDOMÍNIO ANA TERRA, inscrito no CNPJ 10.867.257/0001-07, torna público, 
conforme a resolução do CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 19/09/2019, 
através do processo administrativo Nº 042037/2019, a Licença Ambiental Simplifi cada para 
a Alvará de Reforma com área 336,78 m² em terreno de 1.652,40, situado na Av. Getúlio 
Vargas, 550. Petrópolis. Ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para a solicitação 
de quaisquer esclarecimentos. 

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
M. ARAUJO DA SILVA - ME, CNPJ nº 04.714.519/0001-02, torna público que está 

requerendo ao IDEMA – Instituto de Defesa do Meio Ambiente, a Renovação da Licença 
Simplifi cada, para o comércio varejista de madeiras e artefatos instalada na Av. Senador 
João Câmara, 2561 – Bela Vista – Assú/RN.

Misael Araújo da Silva
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

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

Representante Legal
Arthur lima Moreno

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

SUPERMERCADO VAREJISTA CASA VERDE, 15.043.222/0003-20, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – Idema a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO para a 
um SUPERMERCADO, localizada no município de TOUROS/RN, RUA PEDRO II, Nº 97, 
CENTRO.

 
CARLOS RANIERE ALVES SOUZA

PROPRIETÁRIO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 05/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a construção de uma 
Enfermaria COVID 19, para o fortalecimento dos serviços ofertados, ampliação do acesso ao 
atendimento à saúde gratuita, prevenção e recuperação da saúde da população do Município de 
São José de Mipibu/RN  destinado ao desenvolvimento das Ações da Secretaria Municipal de 
Saúde, no enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo Coronavírus, causador da COVID-19.

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas atribuições legais, 
torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço 
global, com o objetivo em epígrafe. A sessão pública será realizada na sede da Prefeitura 
Municipal, sita na Rua 26 de Julho, 08 - Centro, no dia 11.08.2020, às 09h30min, sendo 
observadas as medidas de precauções determinadas pelo Ministério da Saúde. O licitante que 
optar em participar da sessão, DEVERÁ estar portando máscara para seu uso pessoal; não estar 
em quarentena determinada pelos Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao 
distanciamento recomendado de no mínimo um metro e meio das demais pessoas presentes. O 
Edital, na íntegra e seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL, no 
endereço supra, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, ou pelo email 
eletrônico:cplsjmarialda@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 30.07.2020
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente

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 024/11com 
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 figuram como Fiduciantes PAULO XAVIER DE PAIVA JUNIOR, brasileiro, funcionário público federal, CI 
nº 633.427 ITEP/RN, CPF nº 405.458.904-97 e sua esposa LIEGE CARVALHO  DE PAIVA, brasileira, do lar, CI 
Nº 822.193 ITEP/RN, CPF Nº 654.355.404-53, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e 
domiciliados à Rua Frei Henrique de Coimbra, 229, Emaús, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 18 de agosto de 2020, às 10:30 horas, exclusivamente online através 
do site www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 255.045,27, 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído um prédio 
residencial que recebeu a numeração oficial 289 (antigo nº 229), situado atualmente à Rua Frei Henrique de Coimbra 
(antiga Rua Frei Henrique S Coimbra), lado impar, no bairro de Emaús, Parnamirim/RN, construído em alvenaria de 
tijolos cerâmicos, cobertura em laje plana/madeiramento serrado e telhas coloniais, piso em cerâmica, esquadrias em 
madeira, revestimento em cerâmica de piso à teto para o BWC, cozinha e área de serviço, contendo: uma área, uma 
sala, uma cozinha com área de serviço, um hall, um BWC social e três quartos, com uma área construída de 72,38m², 
edificada em terreno próprio, designado por lote “03” da quadra “A”, integrante de um desmembramento denominado 
“Redenção”, medindo 250,00m² de superfície, limitando-se ao Norte com o lote 05, com 10,00m; ao Sul, com a Rua 
Frei Henrique de Coimbra (antiga Rua Frei Henrique S Coimbra), com 10,00m; ao Leste, com os lotes 01 e 02, com 
25,00m e ao Oeste, com o lote 04, com 25,00m, registrado sob matrícula nº 17514 no 1º Ofício de Notas de Parnamirim, 
em 18/07/2012. 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 19 de agosto de 2020, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 114.262,49. 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.

REABERTURA | Pesquisa realizada pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do RN revela ainda 
que cerca de 80% relatam ter dificuldade de comunicação com pais ou responsáveis pelos estudantes

Pesquisa feita pela União dos Diri-
gentes Municipais de Educação 
do Rio Grande do Norte (Undi-

me) mostra que 92% dos municípios 
do Rio Grande do Norte a� rmam ter 
adotado atividades remotas durante 
a pandemia. O levantamento, feito no 
período de 06 a 15 de julho, foi destina-
do aos dirigentes municipais de Edu-
cação, gestores escolares, professores, 
servidores da educação e estudantes 
da rede de educação dos 167 municí-
pios potiguares.

Com relação às estratégias para al-
cançar todos os alunos das redes, sem 
exclusão, a maioria dos municípios 
(64%) a� rma que tem planos de ações, 
formas de atingir todos os alunos. Po-
rém, foram veri� cas di� culdades para 
este alcance em outra parte signi� cati-
va de municípios, apenas 30% dos mu-
nicípios destacam que tem conseguido 
alcançar a totalidade dos alunos.

As formas predominantes de 
comunicação com os familiares e 
estudantes são por meio do WhatsA-
pp (98.2%) e de ligações telefônicas 
(73,8%). Cerca de 90% dos responden-
tes tem um celular que seria possível 
para estudar. O uso de computador, 
notebook ou tablet foi baixo.  Destaque 
para alunos, ainda que poucos, que 
não tem nenhum acesso à internet ou 
mesmo um celular. Nestes casos, os ca-
nais de comunicação foram televisão 
e rádio.  A pesquisa revela ainda que 
cerca de 80% relatam ter di� culdade 
de comunicação com pais ou respon-
sáveis pelos estudantes.

O objetivo da pesquisa buscou 
sistematizar em dados a realidade da 
comunidade escolar para a elabora-
ção de um diagnóstico mais � dedigno 
possível sobre as redes municipais de 
ensino neste período de pandemia, 
bem como subsidiar as equipes para 
elaboração de plano das retomadas 
das aulas presenciais.

Para tal � nalidade, a pesquisa con-
tou com a colaboração da Secretaria 
de Estado da Educação, da Cultura, 
do Esporte e do Lazer (SEEC) e do De-
partamento de Políticas Públicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN).

Ao todo, a pesquisa contou com a 

participação de 70.475 integrantes da 
comunidade escolar no Rio Grande 
do Norte. Para Alexandre Soares, Pre-
sidente da Undime e Dirigente Muni-
cipal de Educação de Monte Alegre, a 
pesquisa é um instrumento diagnósti-
co importante para Educação Básica 
Potiguar, pois apresenta de que forma 
os municípios têm se organizado para 
enfrentar a crise do coranavírus na 
educação. Para o professor Alexandre, 
“as aulas remotas são uma realidade. 
Os resultados da pesquisa apontam 
que a rede municipal, apesar de todas 
as di� culdades, têm buscado diferen-
tes estratégias para garantir o direito e 
acesso à educação”.

O presidente da Undime  consi-
dera ainda que a comunidade escolar 
precisa se planejar para o retorno das 
aulas de forma gradual, o que não sig-
ni� ca um retorno imediato, mas sim, 
o planejamento dos gestores, escolas 
e da família de como serão as rotinas 
em um possível retorno. “Todos � cam 
muito assustados quando falamos em 
planejamento de retorno. É importan-
te destacar que o planejamento é parte 
de um processo para que dotemos de 
nossos espaços de medidas preventi-
vas. Além disso, os dados da pesquisa 
já mostram percentuais consideráveis 
de pro� ssionais e estudantes dentro do 
grupo de risco, o que requer ainda mais 
atenção de todos”, a� rma.

A professora Sandra Gomes, do 
Departamento de Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), coordenou os trabalhos 
de tabulação das pesquisas, além de 
Sandra, outros professores e estudan-
tes da pós graduação compuseram a 
equipe. Eles consideraram que nestes 
dados há as limitações nos resultados 
pelos aspectos que estão relacionados 
às limitações e erros comuns de apli-
cação de um questionário “online” em 
comparação àquela aplicada presen-
cialmente e diretamente por entrevis-
tadores treinados para este � m. 

“Com informações à mão e in-
terpretação cuidadosa dos dados, é 
possível melhorar a capacidade de 
planejamento e execução das ações 
de secretarias municipais de ensino, 
afetando de modo positivo o bem estar 
de gestores escolares, professores, fun-
cionários, alunos, pais e responsáveis 
dos alunos. Devido à gravidade e ine-
ditismo do momento em que estamos 
vivendo frente à pandemia, trata-se de 
uma iniciativa importante escutar as 
condições de todos os envolvidos na 
educação municipal”, pontuou no rela-
tório da pesquisa.

A Undime espera que, o diagnós-
tico apresentado, possa auxiliar as 
Secretarias Municipais de Educação a 
criar ou aperfeiçoar as estratégias de 
aprendizagem na implementação das 
aulas remotas e, também, contribuir 
na construção dos seus respectivos 
protocolos de segurança para o retorno 
seguro de suas atividades presenciais.

Aulas presenciais nas escolas de todo o Rio Grande do Norte foram suspensas em 18 de março

92% dos municípios no RN adotaram 
aulas remotas, aponta levantamento

A primeira segunda-feira do mês 
de agosto marcou o retorno às 
aulas presenciais nas escolas 

particulares do Maranhão. Na capital, 
pelo menos 50 instituições retomaram 
suas atividades, após um longo debate 
entre pais, alunos, professores e pro-
� ssionais da saúde de como deveria 
funcionar o ensino neste período da 
pandemia de covid-19.

O presidente do Sindicato dos Es-

tabelecimentos de Ensino do Estado 
do Maranhão (Sinpe-MA), Paulino 
Pereira, a� rmou que a retomada de 
aulas presenciais nesta segunda-feira, 
3, foi decidida após a construção de 
um protocolo elaborado por uma in-
fectologista e de várias reuniões com 
o Conselho Estadual de Educação. O 
retorno obedece a data prevista no de-
creto do Estado que autoriza o ensino 
presencial.

Foi o obrigatório o uso de máscara; 
suspensão do recreio; aferição de tem-
peratura de alunos e colaboradores; 
proibição do uso coletivo de bebedou-
ros; adoção de garrafas de água indivi-
duais; divisão das turmas em grupos 
menores; distribuição de álcool em gel 
para alunos e instalação de reservató-
rios com o produto nas dependências; 
além de estabelecer horários diferen-
ciados de entrada e saída.

Escolas privadas do Maranhão retomam aulas
NORDESTE

NEY DOUGLAS/ AGORA RN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 021/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0044/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 18/08/2020 às 08h30min na sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA PARA O EXERCÍCIO DE 2020. O 
edital e seus anexos encontra-se à disposição no Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça 
da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Afonso Bezerra/RN.
Jesiel André Faustino da Silva - Pregoeiro Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

O MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 17 de agosto de 
2020, às 08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no fornecimento 
de material elétrico para manutenção dos prédios públicos municipais e iluminação 
pública, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do 
processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo 
E-mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 03 de agosto de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA,  Inscrita no CNPJ 03.347.723/0001-50, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 
 Renovação de licença (-2020-149058/TEC/RLS-0052), com prazo de validade até 03/08/2023, em favor dos 

empreendimentos 02 acessos dos poços petrolíferos de códigos 7-SDM-01-RN, 7-SDM-02-RN e 7-SDM-03-RN do 
campo Sabia da Mata, localizado no Bloco POT-T-749, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

 Renovação de licença (2020-148967/RLS-0045), com prazo de validade até 03/08/2023, em favor dos 
empreendimentos 02 acessos  poços petrolíferos de códigos 7-SBO-01-RN e 7-SBO-03-RN do campo Sabia Bico 
de Osso, localizado no Bloco POT-T-748, em Zona Rural do Município de Assú, no Rio Grande do Norte.  

  
Nazaré de Fatima Giovetty de Souza 

Diretório Geral 
 

IMPOSTOS | Rio Grande do Norte teve a segunda maior queda percentual do Brasil de arrecadação na 
diferença entre o 1º semestre de 2019 e o 1º semestre de 2020, representando 15% de diferença negativa

Em meio à crise econômica cau-
sada pela pandemia do novo co-
ronavírus, os estados brasileiros 

atravessaram o primeiro semestre de 
2020 com uma queda na arrecadação 
de R$ 16,4 bilhões ao se comparar com 
o mesmo período de 2019.

Segundo levantamento feito com 
base nos relatórios de execução or-
çamentária dos governos estaduais  
aponta que, das 27 unidades da fede-
ração, 20 registraram queda na arreca-
dação nos primeiros seis meses deste 
ano. Apenas seis estados e o Distrito 
Federal tiveram arrecadação maior 
que no ano passado, com destaque pa-
ra Mato Grosso e Amapá.

 O Rio Grande do Norte teve a se-
gunda maior queda percentual do Bra-
sil de arrecadação na diferença entre o 
1º semestre de 2019 e o 1º semestre de 
2020, 15% de diferença negativa.  

Ao todo, os estados tiveram uma 
receita com impostos, taxas e contri-
buições de R$ 251 bilhões entre janeiro 
e junho de 2020 contra R$ 267,6 bilhões 
no mesmo período de 2019, em valores 
atualizados pela in� ação; uma queda 
de 6%.

Especialistas apontam que não 
há paralelo de baque tão grande no 
cofre dos estados na história recente 
do país. O resultado já é pior do que o 

obtido nas crises de 2008 e 2015. “Os es-
tados seguem sofrendo bastante com 
a dinâmica de suas receitas próprias, 
dado que o isolamento social afetou 
diretamente a arrecadação de ICMS, 
principal tributo estadual”, avalia Julia-
na Damasceno, pesquisadora do Ibre/
FGV (Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas).

Em geral, o impacto da perda de 
receita dos estados só não será pior por 

causa da aprovação das medidas de 
auxílio � nanceiro do governo federal 
aos estados e municípios. Estados e DF 
receberão, juntos, R$ 22,3 bilhões.

Os estados da região Nordeste, 
como Ceará, Rio Grande do Norte e 
Sergipe, tiveram uma forte perda na 
arrecadação com o ICMS.  O mesmo 
aconteceu em estados do Sul, que têm 
uma economia mais voltada para o co-
mércio de bens.

Estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe tiveram perda na arrecadação com o ICMS

RN registra a segunda maior queda 
de arrecadação do Brasil, diz estudo 

O presidente da Caixa Econômi-
ca Federal, Pedro Guimarães, 
informou que o Ministério da 

Cidadania autorizou o pagamento do 
auxílio emergencial de R$ 600 por mês 
para mais 1,150 milhão pessoas. Com 
isso, o número de bene� ciários do 
programa chegou a 66,2 milhões.

Segundo Guimarães, o governo 
habilitou o cadastro de 805 mil pes-
soas que ainda não haviam recebido 
nenhuma parcela do auxílio emergen-
cial. Outras 345 mil que chegaram a 
receber os dois primeiros pagamen-
tos foram revalidadas pelo Ministério 
e passarão a receber as três parcelas 
seguintes.

Os novos habilitados que nasce-
ram entre janeiro e maio receberão o 
crédito na conta digital da Caixa já na 
próxima quarta-feira, 5. Os nascidos 
nos demais meses seguirão o crono-
grama de pagamentos que já vinha 
sendo usado pelo banco, com os de-
pósitos até o dia 26 de agosto.

Os recursos depositados nas con-
tas digitais podem ser usados para 
pagamentos e transferências, por 
meio do aplicativo Caixa Tem. Já os 
saques em dinheiro do auxílio seguem 

outro cronograma do banco - até 17 
de setembro -, para evitar aglomera-
ções. "Não há necessidade de chegar 
cedo às agências, antes da abertura. O 
pagamento está sendo feito com tran-
quilidade de todos os bene� ciários", 
a� rmou Guimarães.

A inclusão de 1,150 milhão de ca-
dastros habilitados para receberem o 
auxílio emergencial foi publicada hoje 
no Diário O� cial da União. "Seguimos 

� rmes na determinação do presidente 
Jair Bolsonaro de não deixar ninguém 
para trás. Atuamos com transparên-
cia e estamos fazendo o benefício che-
gar a quem realmente necessita. Em 
poucos meses, o Governo Federal foi 
capaz de retirar o maior contingente 
de pessoas da extrema pobreza da his-
tória recente do Brasil", a� rmou, em 
nota, o Ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni.

Saques em dinheiro do auxílio seguem até 17 de setembro, de acordo com Caixa Econômica

Governo liberou auxílio emergencial 
para mais 1,150 milhão de pessoas

RECURSOS

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN
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O Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) registrou, entre os meses 
de janeiro a julho, um total de 

953 psicólogos está apto a prestar ser-
viços através da internet no Rio Grande 
do Norte. O número representa 20,4% 
do total de psicólogos autorizados a fa-
zer uso da tecnologia de comunicação 
e informação no Estado. Até o fim do 
ano, essa parcela era de apenas 2%.

A saúde mental e bem-estar de so-
ciedades inteiras têm sido severamen-
te impactados devido à crise causada 
pelo coronavírus. O sofrimento psico-
lógico nas populações é generalizado, 
alerta a Organizações das Nações Uni-
das (ONU).  Neste cenário, o acompa-
nhamento psicológico tornou-se uma 
alternativa para dar suporte e minimi-
zar os efeitos da pandemia na saúde 
mental da população.

De acordo com o Conselho Regio-
nal de Psicologia da 17ª Região, no Rio 
Grande do Norte (CRP-17/RN) com a 
restrição imposta pela necessidade de 
isolamento social, o atendimento on-
-line tem ganhado espaço e apresenta 
resultados similares aos atendimentos 
presenciais.

A psicóloga Ana Andrea Maux, 
conselheira do CRP-RN, explica que a 
diferença maior entre o atendimento 
na modalidade presencial e na mo-
dalidade remota é que, na segunda, o 
profissional e a pessoa que está sendo 
atendida não estarão presencialmente 
no mesmo espaço. “Por isso, a presta-
ção do serviço requer do profissional 
da Psicologia uma maior preparação 
teórica, técnica e pessoal. Ter meios 
adequados, ter um espaço seguro e 
contar com privacidade são funda-
mentais”, alerta.

COMO ENCONTRAR 
AJUDA PSICOLÓGICA

O CRP-RN alerta para a importân-
cia de buscar  profissionais registrados 
na plataforma E-psi do Conselho Fede-
ral de Psicologia (CFP): https://e-psi.
cfp.org.br, onde é possível consultar 
aqueles que estão aptos para realizar o 
atendimento on-line.

A consulta também pode ser feita 
entrando em contato com o Conselho 
Regional por meio do telefone (84) 
99471-4455 (whatsapp) ou pelo e-mail: 
orientacao@crprn.org.br.

Número de psicólogos que prestam 
atendimento online cresce no RN
PESQUISA | Conselho Federal de Psicologia registrou, entre os meses de janeiro a julho, um número absoluto de 953 psicólogos que estão aptos a prestar serviços através da internet 
no Estado, o que representa 20,4% do total de psicólogos potigaures autorizados a usar tecnologia para prestar o serviço, contra os 2% que estavam aptos até dezembro de 2019

Saúde mental e bem-estar de sociedades inteiras têm sido severamente impactados devido à crise causada pelo coronavírus, diz o CRP

Os Centros Públicos de Emprego, 
Trabalho e Renda da Cidade 
Alta e do Alecrim retomam os 

atendimentos presenciais nesta terça-
-feira (04), das 9h às 16h, de segunda a 
sexta, com horário agendado por tele-
fone e respeitando todas as regras de 
segurança sanitária para a retomada.

As unidades são geridas pela Se-
cretaria Municipal do Trabalho e Assis-
tência Social (Semtas), para o enfrenta-
mento do desemprego no município. 
Nestes locais, o trabalhador pode dar 
entrada no seguro-desemprego, fazer 
cadastro para ser encaminhado para 
vagas de trabalho, fazer a emissão da 
Carteira de Trabalho Digital através de 
aplicativo no próprio aparelho celular, 
entre outros serviços.

“Em decorrência da situação de 
calamidade pública, muitas empresas 
fizeram dispensa em massa dos co-
laboradores e, sem emprego, muitos 
deles estão enfrentando dificuldades. 
Para inúmeros cidadãos, os serviços 
que oferecemos como dar entrada no 
seguro-desemprego representam não 
apenas sua sobrevivência, mas tam-
bém dos seus familiares. Por isso, o 
trabalhador deve ter a vida facilitada, 

especialmente, nesse momento de ca-
lamidade”, explica Andréa Dias, titular 
da Semtas.

Os servidores que atendem à po-
pulação nos Centros Públicos de Em-
prego, Trabalho e Renda receberam 
equipamentos de proteção individual, 
como máscaras N95, máscaras descar-
táveis, face shield (protetor facial), tou-
cas, luvas, álcool em gel e papel contato 
para facilitar a higienização de teclados 

e telefones. A Semtas também escalou 
técnico de segurança e saúde do traba-
lho para orientar os servidores quanto 
à importância e a utilização correta 
dos EPIs. Os agendamentos podem ser 
feitos pelos telefones 3232.4233, para 
atendimento no Alecrim (Rua Fonseca 
e Silva 1112, em frente ao Instituto dos 
Cegos); e 3232.4922, na Cidade Alta 
(Rua João Pessoa, em frente a Praça 
Padre João Maria).

Centros municipais prestam serviços como o pedido de entrada no seguro-desemprego

Centros de emprego e renda retomam 
o atendimento presencial nesta terça

NATAL

SEMTAS A Secretaria de Estado da Saúde 
vai pactuar com a direção da 
Maternidade Escola Januário 

Cicco (MEJC) novo fluxo de atendi-
mento a gestantes de alto risco dian-
te da pandemia do novo coronavírus. 
A medida aocorre após a unidade 
hospitalar registrar superlotação na 
última sexta-feira (31). 

A Sesap confirmou que a pactua-
ção estabelecida seguirá até o dia 30 
de agosto. Para evitar superlotação, 
caso a Materninda Januário Cicco 
alcance a capacidade máxima da 
unidade, as pacientes será encami-
nhadas para o Hospital Santa Ca-
tarina, na zona Norte de Natal, que 
prestará suporte no atendimento das 
parturientes. 

Terminado o prazo do acordo, as 
unidades de saúde deverão retomar 
o fluxo de atendimentos existente 
antes da pandemia. A pactuação atu-
al é de que o atendimento na MEJC 
atenda moradoras das 1ª, 4ª e 5ª regi-
ões de saúde do Estado, além da zona 
Sul, leste e oeste de Natal. Já o Santa 
Catarina vai atender a Zona Norte 
de Natal, Região Metropolitana e 3ª 
região de saúde. 

Quanto ao atendimento de 

pacientes testadas positivo para a 
Covid-19, as unidades de saúde de-
verão atendê-las de acordo com as 
regiões pré-estabelecidas antes da 
pandemia. A Sesap reforça, ainda, 
que todas as maternidades de risco 
habitual do Estado estão com fluxo 
para atendimento de pacientes com 
suspeita ou confirmados com o novo 
coronavírus.

Januário Cicco registrou superlotação

Sesap pactua serviços com a 
Maternidade Januário Cicco

PARTOS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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NATHALLYA MACEDO  

O cenário do hip hop internacio-
nal é cheio de atrativos para os 
jovens. Alguns rappers pregam 

ostentação de carros e outros bens 
luxuosos em flows criativos e letras 
legítimas. Para o natalense Arthur Cé-
sar, de apenas 22 anos, o exibicionismo 
do estilo gangsta é como uma forma 
de reparação. “Muitos deles saíram 
de comunidades humildes e tiveram 
oportunidades negadas durante toda 
a vida. Por isso, a valorização destes 
recursos é bastante presente nas músi-
cas e é justificável”, explicou.    

Arthur começou a se interessar pelo 
universo artístico ainda criança, quan-
do participou de uma banda marcial e 
aprendeu a tocar alguns instrumentos. 
“Já em 2016, conheci várias pessoas do 
hip hop no estado. Entre eles, estava 
Galdino. Ele é um rapper que foi criado 
na Zona Norte de Natal e que se tornou 
uma referência do trap, o estilo que 
mistura as rimas do rap com batidas 
eletrônicas. Ele me inspirou bastante e 
me incentivou a compor. Hoje em dia, 
Galdino mora em São Paulo e segue 
fazendo música e representando o Nor-
deste por lá”, contou o jovem.  

Depois de fazer contatos no 
mercado, Arthur se transformou em 
O’Mago. “Precisava criar um nome 
forte para o meu projeto musical e es-
te surgiu de uma brincadeira, porque 
sempre fui magro e todos me chama-
vam assim. É um apelido engraçado e 
autêntico”. Com a persona idealizada, 
o jovem passou a publicar as próprias 
composições nas plataformas digitais, 
chamando a atenção dos amantes do 
rap autoral.  

Inspirado nas carreiras de gran-
des nomes como Travis Scott, Young 
Thug e Drake, O’Mago quer conquis-
tar o mundo a partir do talento, as-
sim como os ídolos gringos. “Estou 
em uma busca para conseguir o re-
conhecimento que, na maioria das 
vezes, não é concedido para as vozes 
periféricas. Meu objetivo é mudar o 
meu destino e ser, então, uma refe-
rência para outros jovens parecidos 
comigo”, afirmou.  

Para tanto, O’Mago tem focado em 
produções de qualidade com parcerias 
consolidadas. Recentemente, gravou o 
primeiro clipe da trajetória profissio-
nal: “Futuro Rich” foi lançado durante o 
período de isolamento social, com par-
ticipações de Cazasuja e Ujvlly, além de 
AlefBeatz e Emanuismo – time de peso 
do cenário independente potiguar.  

O single aborda justamente os 
sonhos e objetivos tão almejados pelo 
artista. Na letra, os versos “pego minha 
filha, levo ela no topo. Dente cravejado, 
brilhando de ouro. Casa pra morar, não 
devo a ninguém. Comida na mesa e 
de Mercedes-Benz”, representando as 
ambições que ultrapassam contextos 
precários e estereotipados. “Enfrenta-
mos tantas dificuldades, mas sabemos 
que precisamos continuar lutando. Às 
vezes, em dobro. Mas desistir não é pa-
lavra do nosso vocabulário”, garantiu. 

Para o próximo passo, O’Mago pla-
neja lançar um EP ou um álbum. “Me 
baseando na nova geração do trap, 
nos beats contemporâneos e em rimas 
com consciência crítica, quero evoluir 
como rapper e como pessoa. Ser uma 
boa influência para que nossos talen-
tos da terra não se percam nesse cami-
nho árduo”.   

MÚSICA | Promessa do rap 
natalense, O’Mago quer ser um 
artista de sucesso e conquistar 
todos os sonhos – tanto os 
materiais quanto os intangíveis  

SONHOS GANGSTA  

COM O QR CODE ACIMA, ACESSE O 
CANAL DE O’MAGO NO YOUTUBE
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RESULTADOS 
O deputado estadual Coronel 

Azevedo (PSC) quer que o 
Governo do Estado, através da 
Secretaria de Políticas Públicas 
para as Mulheres, informe sobre 
protocolos que estão sendo 
implantados para a prevenção 
e o acolhimento às vítimas de 
violência doméstica aqui no Estado 
durante a pandemia.  

URGÊNCIA 
Segundo o parlamentar, é 

imprescindível a tomada urgente 
de medidas para o combate mais 
efetivo a esse tipo de violência. 

VIOLÊNCIA 
Coronel Azevedo ainda 

destacou que o Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos registrou, no Brasil, 
um aumento de quase 9% nas 
ligações para o Disque 180, serviço 
de denúncia e apoio às vítimas, 
durante a pandemia. 

RISCO 
Um grupo de pesquisadores 

que monitora as ações de 
enfrentamento da pandemia do 
novo coronavírus, ligado à Rede 
de Pesquisa Solidária, alerta que 
a decisão da maioria dos estados 
de promover o relaxamento das 
normas de distanciamento social 
“expõe a população a riscos muito 
elevados”.  

ALTO 
Segundo publicou nesta 

segunda a Folha de S.Paulo, os 
pesquisadores a� rmam que sem 
uma estratégia para a realização 
de testes em larga escala e 
outras medidas de controle de 
transmissão do vírus é “prematuro” 
relaxar. 

REFORMA TRIBUTÁRIA 
“É uma tentação meio 

medieval criar impostos”, disse 
o relator da reforma tributária 
na Câmara, deputado Aguinaldo 
Ribeiro, sobre a “nova CPMF”. Para 
ele, o ideal seria ter uma reforma 
‘ampla e possível’ antes das eleições 
municipais.  

CORTINA DE ABRAÇOS 
O dia de hoje será muito 

especial para cerca de 70 idosos 
de duas instituições de longa 
permanência para idosos de Natal, 
o Lar da Vovozinha e o Espaço 
Solidário. As duas instituições 
foram escolhidas pela Sodiê Doces 
para participar da ação “Cortina de 
Abraços” que está sendo realizada 
por todo o País e tem a assinatura 
da artista plástica Diná Rocha.  

As peças são confeccionadas 
com um plástico muito resistente, 
que não permite que haja o 
contato físico entre as pessoas, mas 
garante um abraço caloroso e com 
muita segurança. 

AMORAL 
Do ex-conselheiro de 

segurança da Casa Branca 
John Bolton: “Donald Trump 
é amoral”. O antigo assessor 
descreve o presidente dos EUA 
como “um líder que não conhece 
a história e decide seus passos a 
depender de como se levanta ou 
se sente”, diz reportagem do El 
País Brasil. 

CENÁRIO 
A OMS não está muito 

otimista quando o assunto é uma 
vacina que livre a população do 
mundo do novo coronavírus. 
Nesta segunda, o alerta da 
organização foi de que talvez 
nunca se descubra um remédio 
contra a Covid-19.  

BALA DE PRATA 
“Várias vacinas estão na 

fase três dos ensaios clínicos e 
todos nós esperamos que delas 
saiam vacinas e� cazes, mas, no 
momento, não há bala de prata e 
pode ser que nunca exista”, disse 
o diretor-geral Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 

CAIXA 2 ASSUMIDO 
Ministro de Bolsonaro, Onyx 

Lorenzoni fez um acordo com a 
PGR: admitiu caixa 2 e aceitou 
pagar multa para se livrar de 
processo. Ele fechou acordo de 
não-persecução penal com a 
Procuradoria-Geral da República 
assumindo recebimento de 
R$ 300 mil em doações não 
contabilizadas do grupo que 
controla a empresa JBS. 

POSIÇÃO 
O in� uenciador digital 

Felipe Neto aceitou o convite 
do presidente da Câ mara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, do 
DEM do Rio de Janeiro, para 
participar na pró xima semana 
de uma reuniã o de discussã o do 
projeto de lei das fake news. A 
medida que propõ e combater a 
disseminaç ã o de notí cias falsas já  
foi aprovada no Senado Federal e 
tramita na Câ mara.

Maia saiu em defesa de 
Felipe Neto, que tem sido alvo de 
ataques apó s se posicionar contra 
o presidente Jair Bolsonaro.

DANIELAFREIREDANIELA
Leonina, a designer de 
joias Sheila Morais dando 
uma pausa nas criações 
para um banho de piscina 
e aquele banho de sol e luz 
necessário

RÁPIDAS
>> Ministro da Casa 

Civil, general Braga Netto, é 
diagnosticado com Covid-19 
e ficará em isolamento até 
novo teste e avaliação médica, 
cumprindo a sua agenda de forma 
remota.  

>> Disputa no MPF reflete 
tentativa do governo de 
neutralizar órgãos de controle, 

vez, defende um valor menor, de 
R$ 200, o que dependeria de aval 
do Congresso. 

>> Deu na BBCNews: 
“Governo do Irã escondeu maioria 
das mortes por Covid-19 no país, 
mostram documentos. Número 
de óbitos por coronavírus no país 
é quase o triplo do que governo 
divulga”. 

disse o jurista Joaquim Falcão, 
fundador da Escola de Direito da 
FGV, ao Valor Econômico. 

>> A equipe econômica 
do Governo Bolsonaro estuda 
prorrogar o auxílio emergencial 
até dezembro “por pressão 
política”. Paulo Guedes, por sua 

Deputado estadual Hermano Morais 
em mais um dia de homeoffice e 
videoconferência, dando o tom do no 
novo normal
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje sim, as estrelas vão conspirar a seu favor e só vai 
rolar aspecto positivo no céu. Você tem mais é que 
aproveitar esse clima perfeito sem defeitos para batalhar 
por tudo o que deseja, pois são grandes as chances de 
sucesso. 

Aproveite as fartas energias positivas que fl uem do céu 
para ampliar seus ganhos, colocar em circulação projetos 
paralisados e fazer andar o que estiver estagnado. A Lua 
brilha em sua Casa da Fortuna e troca likes com Mercúrio, 
Júpiter, Plutão e Netuno.

Um dia inspirado, cheio de boas energias e grandes 
promessas para o seu signo! O recado é da Lua, que 
sorri para Mercúrio, Júpiter, Netuno e Plutão, abrindo 
e iluminando os seus caminhos na vida pessoal e 
profi ssional. 

A Lua segue toda linda em seu signo e hoje só faz 
aspectos positivos com os astros, dando sinal verde para 
você alcançar vitórias e curtir muitas alegrias. Em paz com 
Mercúrio, Júpiter, Plutão e Netuno, ela realça as principais 
qualidades do seu signo e promete uma terça-feira.

Sua percepção está aguçadíssima e você pode confi ar 
em seus instintos para resolver o qualquer assunto. Seus 
interesses serão blindados pelos astros e há sinal de um 
dia produtivo em todos os setores da sua vida. A Lua fi ca 
em sintonia com Mercúrio logo cedo.

Ontem o bicho pegou, mas hoje as estrelas vão 
conspirar a seu favor. A Lua segue em seu inferno astral, 
mas faz uma porção de aspectos benéfi cos e será uma 
grande aliada, ajudando seu signo a ser bem-sucedido 
em tudo o que fi zer. 

Aquele dia dos sonhos e feito sob medida para o seu 
signo chegou! É pra glorifi car de pé, viu?! O céu está 
lotado de aspectos positivos e essa terça tem tudo para 
ser especial, trazendo facilidades, sorte em dobro e 
excelentes oportunidades para você. 

Hoje o céu está forrado de aspectos positivos e você tem 
mais é que aproveitar as vibes generosas dos astros para 
realizar suas esperanças. A Lua troca likes com Mercúrio, 
Júpiter, Plutão e Netuno, indicando um dia perfeito sem 
defeitos para colocar seus planos em ação.

A Lua fi ca de boas com uma porção de astros, ilumina 
seu lar, suas relações pessoais e garante que o momento 
é ideal para você batalhar por seus propósitos, 
sobretudo no trabalho. É hora de pegar fi rme em suas 
atividades, traçar novas metas.

A Lua brilha intensamente no ponto mais alto do seu 
Horóscopo e hoje só manda vibes positivas do céu, 
dando carta branca para você alcançar suas metas e 
realizar suas ambições. Em paz com Mercúrio, Júpiter, 
Plutão e Netuno, ela revela um momento oportuno.

Júpiter segue fi rme em sua Casa da Conquista e forma 
um aspecto especial com Netuno, garantindo que a 
sorte vai soprar em sua direção. Sua criatividade, fé e 
confi ança interior se fortalecem, abrindo as portas para 
conseguir tudo o que deseja. 

Os astros trazem outros ventos, bem mais prósperos, 
nesta terça e revelam que seus horizontes vão se abrir. 
A Lua escorpiana sorri para Mercúrio, Júpiter, Plutão e 
Netuno, indicando que boas notícias devem chegar e 
novidades estimulantes vão marcar presença em sua vida.

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)

No SBT, com ou sem Datena, ideia do 
novo “Aqui Agora” continua em pé

Até segunda ordem, ou ordem 
em contrário de Silvio Santos, a 
direção do SBT continua pensando 
num novo “Aqui Agora”, para 
estrear no mais curto espaço de 
tempo possível. Além da escolha 
de um apresentador, providências 
estão  sendo tomadas, entre técnica 
e pessoal, para desenvolver este 
trabalho.

Por exemplo, o nome de Walter 

Santos, que em outros tempos 
dirigiu o seu departamento de 
jornalismo, já se inclui entre os 
responsáveis.Há o entendimento 
que um jornal, com as 
características do “Aqui Agora”, 
poderá ser a solução para os seus 
problemas de audiência no � nal de 
tarde e começo de noite, mesmo 
considerando a forte concorrência 
no horário.

José Luiz Datena chegou a ser 
convidado para a sua apresentação 
e a informação é que, até se decidir 
pela permanência na Band, o acerto 
esteve muito próximo de acontecer.

Se ainda existe a possibilidade 
de uma reviravolta no caso ou a 
busca por outras alternativas, só 
o tempo dirá. Em se tratando de 
SBT, sempre é bem complicado 
assegurar qualquer coisa.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate

REDUÇÃO
Dentro desse plano de 

emergência para a volta das 
gravações de novelas na Globo, 
o autor Daniel Ortiz precisou 
eliminar cerca de 40 capítulos 
de “Salve-se Quem Puder”. 
Só serão produzidos 53, para 
exibição em 2021.

TÁ DENTRO
Apesar das modi� cações 

em “Salve-se Quem Puder”, a 
entrada de Rodrigo Simas está 
con� rmada.

Foi de� nida sua escalação 
para ser o músico Alejandro, 
aquele que disputará Juliana 
Paiva com Felipe Simas, seu 
irmão na vida real. 

A VERDADE
Na semana passada, o 

piloto de� nitivo do novo 
programa das manhãs na Band, 
da Mariana Godoy e do Zeca 
Camargo, não foi aprovado pela 
sua alta direção, entenda-se 
Johnny Saad, André Aguera e 

Antonio Zimmerle.  enhum dos 
três gostou do que viu.

Daí a decisão de suspender 
a estreia.

CORRIDA
Ainda em se tratando 

deste novo programa, outros 
pilotos serão gravados, com as 
correções solicitadas.

Por enquanto, no ar, 
seguem as chamadas de um 
“vem aí”, sem ainda cravar 
data nenhuma. E o problema 
não é só pensar no primeiro 
programa. Tem o dia seguinte.

ARTISTA DO CHOCOLATE
A “chocolatier” Luisa Abram 

participa do “Top Chef ”, nesta 
quarta, 22h30, na Record.

No “Teste de Fogo”, os 
competidores terão que mostrar 
suas habilidades em confeitaria 
e preparar uma sobremesa feita 
com chocolate e especiarias. 
Abram é a convidada da prova. 
Lembrando que na próxima 
semana será a vez da Xuxa.

APRENDIZADO
Malu Rodrigues integra o elenco 
de “Tapas & Beijos”, que volta 
ao ar nesta terça-feira na Globo. 
Ela começou na série fazendo 
participação e logo conquistou 
um papel fi xo, como Bia, fi lha de 
Jorge (Fábio Assunção).
“Foi um enorme aprendizado, tive 
os melhores amigos e professores 
de cena, um elenco dos Deuses, 
diretores e produção incríveis. Foi 
o trabalho onde descobri que tenho 
uma veia cômica”, conta a atriz.

 Bahia e Ceará se enfrentam nesta 
terça, 21h30, na decisão da Copa do 
Nordeste...  ... Na aberta, para os 
estados da região, transmissão do 

SBT...  ... Na TV paga, o Fox Sports 
vai fazer o jogo em dois canais...  
... Um com João Guilherme, Zinho, 
Oswaldo Paschoal e Carlos Eugênio 
Simon...  ... No canal 2, repetindo o 
trabalho da Copa do Mundo, narração 

de Renata Silveira, comentários de 
Lívia Nepomuceno e Vanessa Riche, e 
Fernanda Colombo com a arbitragem. 
 Em se tratando de arbitragem, os 
que aposentaram o apito e o pessoal 
na ativa, as transmissões da Globo 
têm revelado que a classe nunca 

esteve tão unida...   ... Em muito 
do que é assinalado e abençoado, 

há uma tentativa em deixar o 
telespectador de bobo na história.  
Bem interessante a live do Ratinho, 
sexta-feira, com exibição no horário 
do programa dele e as participações 
do Leonardo e Raça Negra...   ... 
Depois disso, a pergunta no SBT é: 
quando ele pretende voltar a gravar 

normalmente?

DIVULGAÇÃO
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O presidente da Federação Nor-
te-Riograndense de Futebol 
(FNF), José Vanildo, classificou 

a retomada do Campeonato Potiguar 
não só como um reinício, mas como 
uma “reinvenção” da competição. 
Com transmissões e um protocolo de 
segurança sanitária para ser seguido, o 
Estadual retorna na próxima segunda-
-feira (10). 

“Diante da dificuldade, tínhamos 
uma expectativa praticamente zero. 
Transformamos isto em novidades e 
daremos a oportunidade de o torcedor 
acompanhar os jogos, mesmo de casa”, 
contou ao Agora RN. 

A partida que marca o retorno é 
entre América e Globo, na Arena das 
Dunas, já com a transmissão da nova 
plataforma que será usada pela TV 
FNF para que o torcedor potiguar pos-
sa acompanhar os jogos do seu time no 
campeonato.  

De acordo com o coordenador da 
TV FNF, Thiago César, de 34 anos, esta 
nova fase de transmissões da competi-
ção, significa algo inédito, não só entre 
federações, mas também na forma de 
transmitir futebol pela internet no RN. 

Segundo Thiago, a transmissão na 

nova plataforma seguirá os padrões de 
qualidade de uma emissora televisiva, 
assim como fizeram Flamengo, Flu-
minense e Vasco, em seus canais no 
Youtube. 

“Nossas transmissões serão profis-
sionais. Teremos narrador, comenta-

rista, repórter de campo, assim como 
vemos numa emissora de TV. O padrão 
será semelhante ao que a TVFla apre-
sentou durante o jogo contra o Flumi-
nense. Será um material de qualidade”, 
afirmou. 

A plataforma responsável por exi-

bir os jogos ainda não foi divulgada, 
mas já está nos termos finais para que 
seja lançada. Pelo menos um amistoso 
será exibido para o teste das transmis-
sões. O formato deve ser semelhante 
ao que é utilizado na Belo TV, que exibe 
os jogos do Botafogo da Paraíba. 

O valor arrecadado pelos clubes 
com o “ingresso virtual” será rateado, 
de forma proporcional aos times com 
a quantidade de jogos restantes. Como 
já trazido anteriormente pelo Agora 
RN, os oito clubes e a Federação terão 
proporções na quantia de todas as 
partidas exibidas, no caso dos times, 
mesmo já estando eliminado. 

Devido aos jogos serem de portões 
fechados para a torcida, o presidente 
da FNF vê a novidade como uma apro-
ximação do torcedor para que a com-
petição, mesmo diante da situação 
difícil proporcionada pela pandemia 
do novo coronavírus, siga sem grandes 
perdas na sua visibilidade.  

“É um grande momento. O torce-
dor poder acompanhar seu time por 
esta plataforma é algo inovador. Não vi 
isso de nenhuma federação do Brasil”, 
relatou.  O Estadual retorna com o atu-
al campeão, América, tendo a necessi-
dade de pontuar para tentar ao menos 
se classificar para a final do segundo 
turno. 

Caso o ABC conquiste o título da 
Copa RN, já poderá se sagrar campeão 
potiguar de 2020, sem a necessidade de 
mais dois jogos decisivos. Isto, devido 
ao fato do alvinegro ter ganho já o pri-
meiro turno.

“É uma reinvenção”, diz presidente 
da FNF sobre o retorno do Estadual
FUTEBOL | Com protocolo de segurança sanitária definido, o Campeonato Estadual retorna a partir da próxima segunda-feira (10). A partida que marca o retorno será América e Globo, 
na Arena das Dunas, já com a transmissão feita através da nova plataforma que será usada pela TV FNF para que o torcedor potiguar possa acompanhar os jogos do segundo turno

Segundo a FNF, a plataforma responsável por exibir os jogos ainda não foi divulgada, mas já está nos termos finais para que seja lançada

Usando um eficiente “portunhol”, 
o espanhol Domènec Torrent 
foi apresentado oficialmente 

no Flamengo, nesta segunda-feira (03). 
O novo treinador do time exaltou as 
semelhanças do seu estilo com o de 
Jorge Jesus, seu antecessor, mas avisou 
que fará mudanças graduais no jeito 
de jogar da equipe. Ele também disse 
que não está preocupado com a “ma-
ratona” de jogos do Fla, com o início 
do Brasileirão e retomada das demais 
competições, e disse estar atento a re-
forços para o clube.

“Todos sabem que tenho uma filo-
sofia muito similar ao treinador que es-
tava trabalhando. Gosto do jogo ofensi-
vo, prefiro ganhar de 4 a 3 do que 1 a 0. 
É importante para o Flamengo ganhar, 
ganhar e ganhar, mas para mim tam-
bém importante como ganhar, não só 
ganhar. Na minha cabeça é importante 
para a torcida ser feliz um futebol ofen-
sivo, bonito e ganhador. Essa é minha 
filosofia, por isso sou técnico”, disse o 
treinador de 58 anos.

No entanto, Torrent indicou al-

terações no estilo da equipe, embora 
não tenha dado detalhes das eventuais 
mudanças que pretende implementar 
no time. 

Para o técnico, não será difícil 
fazer mudanças na equipe. “Quando 
se ganha tudo, quer dizer que temos 
jogadores muito inteligentes e que não 

têm problema para mudar um pouco 
o estilo, pois são muito profissionais. 
A primeira coisa que querem é voltar 
a ganhar. Estamos aqui para conven-
cê-los que o mais importante é estar 
100%, é voltar a ganhar quando já ga-
nhou Temos experiência sobre como 
trabalhar com esses jogadores”, disse.

Domènec Torrent, técnico do Flamengo: “É importante para ganhar, ganhar e ganhar”

Domènec Torrent prevê mudança 
gradual de estilo no Flamengo

NOVO “MISTER”

AGÊNCIA FLAMENGO A Fifa contestou, em uma co-
municado oficial no domingo 
e através do secretário-geral 

adjunto Alasdair Bell nesta segun-
da-feira (03), a investigação desenca-
deada pela Justiça da Suíça contra o 
presidente da entidade, o suíço Gian-
ni Infantino, garantindo não existir 
“absolutamente nada que a sustente” 
do ponto de vista criminal, “nem um 
remoto vestígio”. O promotor espe-
cial Stefan Keller concluiu na semana 
passada uma investigação sobre acu-
sações envolvendo Infantino e o pro-
curador-geral da Suíça, Michael Lau-
ber, depois de surgirem “elementos 
que compõem um comportamento 
repreensível”. Lauber anunciou a sua 
renúncia na semana passada. 

Keller abriu um processo crimi-
nal contra Infantino e o promotor de 
Valais, Rinaldo Arnold, solicitando 
autorização para abrir uma ação 
judicial também contra Lauber, de 
acordo com um comunicado da au-
toridade suíça que supervisiona o 
Ministério Público Federal.

O promotor especial descobriu 

que possíveis infrações incluíam 
abuso de cargo público, violação de 
sigilo oficial, “auxiliar os infratores” 
e “incitação a esses atos”, disse a 
autoridade supervisora do gabinete 
do procurador-geral em um comu-
nicado, adicionando que outros atos 
e procedimentos criminais também 
podem ser considerados. 

Nesses casos, os suspeitos se be-
neficiam de uma presunção de ino-
cência na Suíça até que os processo 
seja concluído.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino

Fifa diz que não há nada 
contra Gianni Infantino

INVESTIGAÇÃO

AGÊNCIA FLAMENGO


