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MP VAI APURAR SE 
ÁLVARO COMETEU 
CRIME AO DISTRIBUIR 
IVERMECTINA
PANDEMIA. 4 |  Ministério Público 
do Rio Grande do Norte abriu 
um procedimento para apurar 
possível crime eleitoral praticado 
pelo prefeito de Natal, Álvaro 

Dias. A 4ª Promotoria Pública de 
Natal instaurou notícia de fato 
para apurar se a distribuição 
gratuita do medicamento 
ivermectina, para uso no combate 

à Covid-19, foi uma forma de 
propaganda eleitoral antecipada. 
Não há estudo científico que 
comprove a eficácia da droga 
contra o novo coronavírus. Prefeito de Natal, Álvaro Dias, mandou distribuir ivermectina em “centro de profilaxia”

NOVA ETAPA DA 
RETOMADA ECONÔMICA 
DO ESTADO SERÁ INICIADA 
NESTA QUARTA-FEIRA

GRUPO GUARARAPES 
DEMITE MAIS DE 300 
FUNCIONÁRIOS NO RIO 
GRANDE DO NORTE

JUSTIÇA POTIGUAR 
BLOQUEIA BENS DE EX-
DEPUTADO E EX-CARGO 
COMISSIONADO DA ALRN

SECRETÁRIO ORIENTA 
COMPRAR REMÉDIO COM 
SOBREPEÇO E LEVAR CASO 
AO MINISTÉRIO PÚBLICO

RETOMADA. 7 | Poderão reabrir hoje 
academias de ginásticas, desde 
que sem uso de ar-condicionado, 
restaurantes, lanchonetes e praças de 
alimentação (fora de shoppings) de até 
300 m², sem vender bebida alcoólica

ECONOMIA. 8 | Grupo empresarial 
afirmou, em nota oficial, que está 
passando por processo de readequação 
devido aos efeitos econômicos 
provocados pela pandemia do novo 
coronavírus

DECISÃO. 6 | De acordo com o Ministério 
Público, enquanto cursava Farmácia 
na UFRN, funcionária estava lotada em 
cargo na presidência da Assembleia 
Legislativa, sob o comando do então 
deputado Ricardo Motta

POLÊMICA. 6 | Para exemplificar a 
orientação, dada durante sessão no 
Congresso Nacional, secretário de 
Atenção Especializada relatou que
agiu assim com o “governo de Natal”, 
sem especificar a quem se referia

REMOTO. 3 | Nesta terça, deputados rejeitaram um requerimento 
que condicionava a votação da proposta ao retorno dos 
trabalhos legislativos presenciais. Com isso, votação da proposta 
em primeiro turno pode acontecer nesta quarta-feira (15)

ASSEMBLEIA DEVE COMEÇAR 
HOJE A VOTAR A REFORMA DA

PREVIDÊNCIA

EDUARDO MAIA / ALRN

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL 
MARCA RETORNO DO 
CAMPEONATO POTIGUAR 
PARA 12 DE AGOSTO
ESTADUAL. 16 | Data de reinício do 
estadual, paralisado desde o dia 17 de 
março, foi definida após reunião com 
as oito equipes participantes do torneio 
deste ano; entidade também anunciou 
que vai doar 30 testes para Covid-19

FNF / DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

LEIA NESTA
EDIÇÃO ESPECIAL 

“LEGISLATIVO AGORA”



ACERTADÍSSIMA
O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, a� rmou 

que a decisão do presidente Jair Bolsonaro em aumentar a disponibilidade 
da cloroquina, por meio da produção do medicamento pelo Exército, foi 
“acertadíssima”, apesar de não haver comprovação cientí� ca de que o 
medicamento é e� caz para conter a Covid-19 “Se alguém conseguir apontar 
para mim o que está comprovado com relação à Covid, a gente só faz o que está 
comprovado. Eu, se tiver Covid, vou tomar cloroquina. Eu acho a decisão do 
presidente é acertadíssima”, disse.

IMPEACHMENT
A procuradoria da Assembleia Legislativa do Rio pediu, nesta terça-feira, 

que o Tribunal de Justiça do Rio negue o pedido do governador Wilson Witzel 
de suspensão do processo de impeachment. No documento, a Alerj alega que 
a denúncia apresentada na Casa aponta onde as provas podem ser obtidas e a 
formação da Comissão de impeachment seguiu os trâmites legais.

Ao buscar o apoio do 
Centrão na Câmara Federal por 
necessidade de sobrevivência, o 
presidente Jair Bolsonaro realizou 
um casamento complicado, para 
resgatar uma expressão que ele 
gosta de usar.

Sabe-se que esse segmento 
parlamentar nascido com a Nova 
República tem como característica 
indelével cobrar caro seus apoios 
quando os clientes necessitam 
dele desesperadamente.

E não há ali qualquer senso 
de dever nem de solidariedade, 
e muito menos de justiça. Por 
isso mesmo, o grupo é menos 
conhecido por suas bandeiras 
e mais pela característica de 
se aliar a governos diferentes, 
independentemente da ideologia.

Por ser amplo e espraiar-se por 
quase todos os partidos, o Centrão 
não é nem unido a si mesmo, 
tendo representantes negociando 
seus próprios interesses a todo o 
tempo.

  A exemplo do que já 
aconteceu em outras gestões, as 
negociações do Centrão envolvem 
sempre a distribuição de cargos 
aos partidos, que terão o direito 
de indicar aliados para as vagas. 
Essa é a moeda de troca principal, 
pode-se se dizer assim.

É o número desses 
parlamentares que barrará 
qualquer pedido de impeachment 
de Bolsonaro, caso o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia, resolva 
aceitar, o que é improvável.

No começo da relação, o 
Centrão aceita o que vem, mas 
à medida em que vai se sentido 
forte, senhor da situação, vai 
aumentando a frequência e o 
tamanho de seus pedidos.

Baseado no tremendo erro 
de cálculo de Bolsonaro, que 
começou descartando qualquer 
negociação com os partidos e 
depois voltou atrás e até para 
Luciano Bivar já ligou, depois de 
implodir com o PSL, o presidente 
chegou ao ponto de abate.

Agora mesmo, o Centrão quer 
que ele se livre do general Pazuello 
na Saúde e olha com vivo interesse 
para o Ministério do Meio 
Ambiente, onde Ricardo Sales 
(aquele que queria passar a boiada 
em meio ao coronavírus) parece 
derreter-se no cargo diante da 
pressão de fundos internacionais.

O incrível nessa história é que 
o Brasil como um todo pode sair 
no lucro com isso. 

A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus fez a 
atividade econômica no Brasil despencar 11,43% em apenas 
três meses, de março a maio, conforme dados divulgados nesta 

terça-feira (14) pelo Banco Central.
Esse é o maior recuo porcentual para um período de três meses 

em toda a série histórica do Banco Central, iniciada em janeiro de 2003. 
Nem na crise � scal de 2015 e 2016 ou na turbulência global de 2008 o 
Brasil registrou uma queda tão intensa da atividade econômica em um 
período de três meses.

O intervalo de março a maio corresponde ao de maior isolamento 
social nas cidades brasileiras, que impactaram a atividade econômica 
nos mais diversos setores. Na visão do governo, porém, o pior momento 
já passou. Os dados de fato sugerem um início de retomada.

Apenas no mês de maio, o índice de atividades apresentou alta de 
1,31% na comparação com abril, na série já ajustada sazonalmente. A 
alta é a primeira registrada desde fevereiro, quando houve elevação de 
0,35% na atividade, considerando a série com ajustes sazonais.
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COM PANDEMIA, 
ATIVIDADE ECONÔMICA 
DESPENCA NO PAÍS

BRASIL NO 
LUCRO?HABEAS CORPUS NA PANDEMIA

A pandemia do novo 
coronavírus fez o STF analisar uma 
enxurrada de habeas corpus. São 
detentos que tentam a liberdade, 
o benefício da prisão domiciliar 
ou apenas a progressão do regime, 
sob a justi� cativa de que na cadeia 
teriam um risco maior de contrair 
a doença. Mas até agora, o placar 
tem sido amplamente desfavorável 
à defesa. De 2.783 pedidos julgados 
até agora, 2.345 ou 84,2% foram 
negados, a exemplo do que ocorreu 
com o ex-deputado Nelson Meurer, 
que morreu de Covid-19 no � m de 
semana.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
O governo federal recuperou R$ 

78 milhões pagos indevidamente a 82 
mil pessoas que fraudaram o auxílio 
emergencial. O balanço foi informado 
pelo ministro Wagner Rosário, 
da Controladoria Geral da União 
(CGU), em audiência pública virtual 
da comissão mista do Congresso 
Nacional que acompanha o uso de 
recursos públicos no combate à 
pandemia do novo coronavírus.

IMUNIDADE DE REBANHO
O diretor para doenças 

infecciosas da Organização Pan-
Americana de Saúde (Opas), Marcos 
Espinal, apontou ontem que não 
há evidências de que o Brasil ou 
alguma área do País tenha atingido 
a imunidade de rebanho contra 
a Covid-19. O termo é usado para 
de� nir uma situação de proteção 
coletiva, em que grande parte da 
população está imunizada e impede 
o surto de se alastrar.

DARK SIDE
A Polícia Federal investiga uma 

transferência suspeita de R$ 269 mil 
das contas da Força Sindical para o 
escritório de advocacia do genro de 
Paulinho da Força (Solidariedade-
SP), alvo da Operação Dark Side 
nesta terça-feira (14). Segundo os 
investigadores, os valores podem ter 
sido utilizados para quitar despesas 
de campanha do parlamentar nas 
eleições de 2012.

ADIAMENTO
O presidente da Caixa Econômica 

Federal, Pedro Guimarães, disse 
que o banco vai ampliar o prazo de 
pausa no pagamento das prestações 
dos � nanciamentos habitacionais. 
Por conta da pandemia do novo 
coronavírus e da crise econômica 
desencadeada, já era possível adiar 
por 120 dias, mas a tendência é que 
a suspensão passe a valer por seis 
meses.

BOLSONARO E PTB
Presidente nacional do PTB, 

Roberto Je� erson, disse a um 
correligionário, em um áudio de 
WhatsApp obtido pelo jornal O 
Globo, que Jair Bolsonaro, hoje sem 
partido, está “muito inclinado” a ir 
para a legenda. Na gravação, Je� erson 
dá a informação para motivar o 
ex-vereador Marcos Medeiros, que 
não conseguiu se reeleger em Nova 
Friburgo, no Rio de Janeiro, a disputar 
novamente o pleito em novembro 
deste ano.

REFORMA TRIBUTÁRIA
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), a� rmou nessa terça-feira que a 
Câmara irá retomar a comissão da 
reforma tributária nessa semana. 
Ele disse que tentou dialogar com 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) para reativar a 
comissão mista da reforma, mas não 
teve sucesso.

SUBSÍDIOS
No primeiro ano do governo 

Jair Bolsonaro, os subsídios 
desembolsados pela União subiram 
R$ 31,1 bilhões, uma alta de 9,8% na 
comparação com 2018. O resultado 
do ano passado foi a primeira alta nos 
subsídios federais desde 2015, ainda 
no governo Dilma Rousse� . Os dados 
foram divulgados nesta terça-feira 
pelo Ministério da Economia. O 
ministro da Economia, Paulo Guedes, 
defende publicamente a redução 
dos subsídios da União. Mas foi sob a 
sua gestão que essa conta subiu pela 
primeira vez desde o governo Dilma, 
que sempre foi a favor dos incentivos.

RÁPIDAS
>> Hoje, 15 de julho, é Dia 

Nacional dos Clubes, Dia do Homem, 
Dia Nacional do Pecuarista e Dia 
Mundial das Habilidades dos Jovens.

>> Nesta data, em 2006 – há 14 
anos – o Twitter era lançado.

>> A Secretaria de Saúde de 
Parnamirim inicia hoje, a partir 
das 8h, drive-thru de testes rápidos 
para Covid-19 no Ginásio Esportivo 

de Natal realiza hoje, às 15h, no 
seu Instagram, conversa sobre “o 
mercado de trabalho na comunidade 
surda”.

>> O Departamento de Filosofia 
da UFRN, promove o minicurso 
“Opressões de classe, raça e gênero”, 
com duração de hoje até sexta, 
das 15h às 18h. As inscrições estão 
abertas via Sigaa.

de Liberdade e de Passagem de 
areia, além do Parque Aristófanes 
Fernandes. A testagem vai até sexta.

>> O Departamento de Psicologia 
organiza mesa-redonda sobre 
“Isolamento Social, Política e Saúde 
Mental em tempos de pandemia”. 
Será nesta quarta, às 14h, no 
Instagram Depsi UFRN.

>> A Vigilância Sanitária de Natal 
exibe hoje, às 15h, no seu Instagram, 
diálogo com o tema “As medidas 
preventivas no retorno das aulas”.

>> O Sicoob Nordeste transmite 
nesta quarta, no seu Instagram, 
às 15h, live sobre “Necessidade de 
reinvenção em tempos de crise”.

>> A Associação de Surdos 

Notas&Informes

Petrobras corre o risco de 
virar uma boutique atuante 
apenas no Sudeste”“JEAN PAUL PRATES,

SENADOR DA REPÚBLICA, EM CRÍTICA À
VENDA DE SUBSIDIÁRIAS DA COMPANHIA

GRUPO
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TV ASSEMBLEIA / REPRODUÇÃO

A Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Norte rejei-
tou nesta terça-feira (14) o 

requerimento do deputado Kelps 
Lima (Solidariedade) que solicitava 
o adiamento da votação da Reforma 
da Previdência Estadual. O reque-
rimento condicionava a votação ao 
retorno dos trabalhos legislativos 
presenciais. Com isso, a votação da 
proposta em primeiro turno pode 
acontecer nesta quarta-feira (15). O 
requerimento de Kelps foi derrotado 
por 13 votos a 11.

Os deputados que votaram con-
tra o requerimento de Kelps argu-
mentaram que o Estado tem apenas 
31 de julho para aprovar a reforma, 
sob pena de o Governo Federal cor-
tar o envio de recursos. A data foi 
estabelecida em uma portaria do 
Ministério da Economia. A norma 
obriga os estados e municípios a se 
adequarem à Reforma da Previdên-
cia Geral, promulgada no fim do ano 
passado.

Kelps Lima criticou o fato de a 
votação acontecer por videoconfe-
rência. Isso porque a Assembleia está 
com trabalhos presenciais suspen-
sos até o fim deste mês, pelo menos. 
O deputado criticou a governadora 
Fátima Bezerra e lembrou o históri-
co sindicalista da governante. “Qual 

seria a mobilização para votar um 
requerimento, do projeto dos mais 
importantes para o servidor, longe 
do servidor?”, questionou Kelps. O 
parlamentar afirmou que o governo 
poderia ter tentado adiar o prazo da 
reforma junto ao Governo Federal.

Além do prazo estabelecido pelo 
Governo Federal, prestes a vencer, os 

parlamentares que se manifestaram 
contra o adiamento da votação da Re-
forma da Previdência no RN também 
externaram a sua preocupação com o 
déficit previdenciário, que superou os 
R$ 120 milhões por mês em 2019.

“Tivemos comissões abertas, 
o sistema de reuniões remotas e 
discussões. Por que os deputados 

contra a votação não convocaram os 
sindicatos a participar? Onde estão 
suas propostas?”, questionou, por 
outro lado, o deputado George Soa-
res (PL), líder do governo na Casa. O 
parlamentar explicou que a perda do 
prazo geraria um prejuízo na trans-
ferência de convênios, somente no 
período de janeiro a junho deste ano, 

de R$ 135 milhões ao RN. O deputado 
lembrou votações importantes para 
o País que aconteceram de forma re-
mota. “O Congresso Nacional votou 
o adiamento da eleição municipal, 
algo que envolve cinco mil prefeitos 
e vices, além de milhares de vereado-
res, da forma remota, numa votação 
remota, não foi presencial. Também 
votou o orçamento de guerra para o 
combate ao coronavírus”, disse.

Os deputados que concordaram 
com o proposto no requerimento de 
Kelps Lima defenderam a votação 
presencial para que a discussão da 
matéria pudesse contar com a par-
ticipação dos servidores, ampliando 
os debates. 

O deputado Getúlio Rêgo (DEM), 
que vem defendendo a votação da 
reforma no sistema presencial, afir-
mou: “Essa reforma foi um biombo 
para esconder a governadora Fátima 
Bezerra da sua tradicional luta sindi-
calista”. 

Também contrário à votação 
remota, Gustavo Carvalho (PSDB) 
disse que o debate merecia ser am-
pliado e que se trata de grande incoe-
rência por parte da governadora, que 
liderou lutas sindicalistas. “Defendo 
que na votação presencial o debate 
seja feito de forma educada e demo-
crática”, disse.

Assembleia do RN confirma votação 
remota da Reforma da Previdência
À DISTÂNCIA | Nesta terça, deputados rejeitaram um requerimento que condicionava a votação da proposta ao retorno dos trabalhos legislativos presenciais. Com isso, 
votação da proposta em primeiro turno pode acontecer nesta quarta-feira (15). Requerimento do deputado estadual Kelps Lima (Solidariedade) foi derrotado por 13 votos a 11

Deputados estaduais discutem Reforma da Previdência do RN durante sessão virtual da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (14)

NA CÂMARA

A Câmara Municipal de Natal 
vai realizar nesta quarta-feira (15), 
a partir das 9h30, uma audiência 
pública virtual para debater o 
lrojeto de lei complementar en-
caminhado pelo prefeito Álvaro 
Dias que trata da Reforma da 
Previdencia que atinge os servi-
dores públicos municipais. Vão 
participar, além dos vereadores, 
entidades sindicais e associações 
de servidores públicos.

No encontro, proposto pela 
Mesa Diretora da Casa, serão 
discutidos os principais pontos 
da proposta apresentada pela 
Prefeitura do Natal, que aumenta 
a alíquota de contribuição previ-
denciária dos servidores.

O debate pode ser acompa-
nhado ao vivo pela TV Câmara 
Natal, Canais 51.4 (Digital e aber-
to) e 10 (Cabo), no Youtube e pelo 
site da Câmara Municipal.

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DEBATERÁ REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL

Um grupo de 17 governadores 
enviou uma carta ao presiden-
te Jair Bolsonaro nesta terça-

-feira (14) em que pede para o presi-
dente não vetar o trecho que trata de 
um modelo de transição para o novo 
marco do saneamento básico, que dá 
sobrevida aos contratos das estatais. 

O artigo 16 autoriza a renovação 
dos contratos de programa (fecha-
dos sem licitação) em vigor por até 
30 anos, desde que o processo ocorra 
até março de 2022. Ou seja, contem-
pla apenas estatais. 

Os governadores dizem que há 
“movimento corporativo e político 
pelo veto” e que, se o presidente ve-
tar, a consequência será insegurança 
jurídica e paralisação imediata das 
obras que estão em andamento.

De acordo com o jornal O Estado 
de S.  Paulo, a governadora do Rio 
Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
assina a carta.

Durante a construção do texto, o 
artigo foi importante para reduzir a 

resistência de bancadas, em especial 
do Nordeste. Ao final, houve consen-
so em torno do texto, mas o governo 
ainda pode vetá-lo até esta quarta-
-feira (15).

Aprovado pelo Congresso no fim 
de junho, o novo marco do sanea-
mento abre o setor para a iniciativa 
privada e estabelece metas de univer-
salização dos serviços de abasteci-
mento de água e saneamento.

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) foi ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) nesta terça-

-feira (14) pedir autonomia para de-
cidir sobre a destinação de recursos 
relativos a restituições e multas de 
condenações ou acordos da Opera-
ção Lava Jato. O governo argumenta 
que não cabe ao Judiciário, provoca-
do pelo Ministério Público Federal, 
fixar a aplicação das verbas sem a 
participação dos órgãos competen-
tes para a execução orçamentária.

“A destinação desses valores cabe 
à União, desde que não haja vincu-
lação legal expressa e ressalvado o 
direito de demais entidades lesadas”, 
sustenta o advogado-geral da União, 
José Levi Mello.

Na avaliação da AGU, não é ade-
quado que o Ministério Público e o 
Poder Judiciário “pretendam realizar 
atividade própria do Poder Executivo, 
que é a administração do orçamento 
público”, sob risco de comprometer o 
princípio da separação dos poderes 

ao avançarem em prerrogativa do 
governo federal.

“A admissão de que membros do 
Poder Judiciário possam, a requeri-
mento do Ministério Público e sem a 
participação dos órgãos competen-
tes para a execução orçamentária, 
conferir destinação discricionária a 
verbas oriundas de avenças celebra-
das no microssistema de combate à 
corrupção tem potencial para abalar 
significativamente o equilíbrio entre 
os poderes”, escreveu José Levi.

Presidente Bolsonaro analisa vetos ao texto

Advogado-geral da União, José Levi Mello

Governadores defendem 
trecho que favorece estatais

Lava Jato: Governo quer 
decidir destino das multas

MARCO DO SANEAMENTO ORÇAMENTO

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASILISAC NÓBREGA / PR
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GOVERNO VAI DEMITIR 
SERVIDOR QUE FRAUDOU AUXÍLIO

GASOLINA ADULTERADA PÕE 
12 MIL AERONAVES EM RISCO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

QUE VERGONHA, ANS
O Ministério Público Federal 

já não precisa de pretexto para 
investigar as relações dos planos de 
saúde com a “agência reguladora” 
ANS. Outra vez, a agência agiu a 
serviço dos planos recorrendo à 
Justiça para desobriga-los de custear 
testes de Covid dos segurados. Que 
vergonha.

CAVALO PARAGUAIO 
Eterno candidato à prefeitura 

do Recife, o deputado Daniel 
Coelho (Cida-PE) vai para a 
terceira disputa consecutiva. Na 
primeira, em 2012, teve 27,6% dos 
votos, em 2016 caiu para 18,5%, 
agora � erta com os 10%.

DEM DE MAIA REAGE
PEC do senador Marcos Rogério 

(RO), do DEM de Rodrigo Maia, 
cria “instrumentos de controle 
de excessos” da Justiça: autoriza 
o Congresso a sustar decisões 
judiciais. A PEC é endossada por 27 
senadores.

É TORTURA?
Dorinha Rezende (DEM-TO) 

quer aumentar em 50% o tempo 

de rádio e TV de propagandas 
eleitorais este ano. Atualmente, cada 
propaganda tem 10 minutos. Ela 
quer 15, mais 100 minutos diários. 
Valha-nos, Deus.

CHÁ DE SUMIÇO
Servidores notam a ausência 

de Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
presidente do Senado, desde a 
operação Medida por Medida, da 
Polícia Federal, na sua terra natal, 
Macapá. Já deixou de presidir três 
sessões.

SOMOS BONS PAGADORES
Entre janeiro e maio, 

aumentou só 0,5 ponto percentual 
a inadimplência de pessoa física, 
segundo o Instituição Fiscal 
Independente (IFI). Ainda assim, a 
inadimplência é menor em 2020 que 
na crise de 2015 a 2017.

SEM CHANCE DE DAR CERTO
Além do projeto do Senado 

de suposto “combate” fake news, 
há mais de 50 projetos de lei que 
tramitam na Câmara dos Deputados 
que tratam do mesmo assunto. 
Todos � ertando com limites à 
liberdade de expressão.

As crescentes denúncias de graves problemas decorrentes da gasolina de 
aviação (AVGAS), que passou a ser importada desde 2018, ligou o alerta na 
Associação de Pilotos e Proprietários e Aeronaves (AOPA). De acordo com 
boletim da ANAC, há relatos de problemas como a corrosão de peças em 
aeronaves abastecidas em 45 aeródromos, mas o Brasil tem hoje cerca de 12 
mil aeronaves que usam esse tipo de combustível.

PERIGO TEM NOME
As denúncias começaram 

quando o� cinas identi� caram 
teor de chumbo maior que o 
normal no combustível e acúmulo 
excessivo em peças.

JÁ SÃO 73 INCIDENTES
AOPA e ANAC criaram juntas 

um formulário para relatos de 

problemas pelos pilotos. Desde 
4 de junho foram 73 incidentes 
relativos ao AVGAS

SEM PROBLEMAS
O problema envolvendo o 

AVGAS importado em nada afeta 
o transporte de passageiros, já 
que os aviões maiores utilizam 
querosene de aviação.

Após constatar que impressionantes 396.316 servidores fraudaram o 
auxílio emergencial de R$600 pagos pelo governo a pessoas pobres, 
o próximo passo do governo, por meio da Controladoria Geral da 

União (CGU) será “separar o joio do trigo” para depois “literalmente, cortar 
cabeças”, segundo o ministro Wagner Rosário afirmou à coluna. Serão 
poupados só aqueles cujos nomes e CPFs foram usados por golpistas. 
Servidores que embolsaram os R$600 serão demitidos a bem do serviço 
público e responderão por crimes como peculato e falsidade ideológica. 
Entre os 396.316 agentes públicos que afanaram quase R$280 milhões 
(exatos R$279.674.400,00) estão 17.551 militares da União. A CGU também 
identificou um total de 7.236 servidores federais, mas a grande maioria 
(371.529 servidores) está no DF, estados e municípios. O ministro-chefe da 
CGU afirmou que tem como identificar os servidores que cometeram fraude 
para se apropriar do dinheiro público do auxílio.

CORONAVÍRUS | Promotoria Pública de Natal instaurou notícia de fato para apurar se a distribuição gratuita do 
medicamento ivermectina, para uso no combate à Covid-19, foi forma de propaganda eleitoral antecipada

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte abriu um proce-
dimento para apurar possível 

crime eleitoral praticado pelo prefeito 
de Natal, Álvaro Dias. A 4ª Promotoria 
Pública de Natal instaurou notícia de fa-
to para apurar se a distribuição gratuita 
do medicamento ivermectina, para uso 
no combate à Covid-19, foi uma forma 
de propaganda eleitoral antecipada.

Segundo o procedimento, que foi 
aberto em 9 de julho, a instauração da 
notícia de fato foi feita após envio de 
ofício da Procuradoria Regional Elei-
toral (PRE). O procedimento também 
inclui postagens do prefeito Álvaro 
Dias no Facebook sobre a distribuição 
do medicamento ivermectina na rede 
municipal de saúde, gratuitamente.

Na publicação, de 30 de junho, Ál-
varo Dias anunciou a abertura de um 
centro de pro� laxia contra a Covid-19 
no Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte de 
Natal, onde ocorre, desde a semana pas-
sada, a distribuição do medicamento.

“Vamos iniciar um trabalho de 
distribuição em massa da Ivermectina, 
com todo o acompanhamento médico 
necessário. Está comprovado que esse 
medicamento é e� caz na prevenção do 
coronavírus e vamos usar essa arma 
em nosso favor para vencer a guerra 
contra essa pandemia”, escreveu o pre-
feito à época, sem citar quais estudos 

embasavam a decisão.
Apesar da distribuição do medi-

camento pelo poder público, não há 
provas cientí� cas sobre a e� cácia da 
ivermectina no tratamento da Co-
vid-19. Na última segunda-feira (13),  a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) se posicionou contra uso 
do remédio na prevenção e tratamento 
da doença pelo novo coronavírus, re-
forçando que o medicamento antipa-
rasitário tem apenas indicação para o 
tratamento de escabiose e piolho.

Caso a promotoria encontre pro-
vas substanciais que corroborem para 

o crime de propaganda eleitoral, o 
procedimento pode ser transformado 
em inquérito civil. Com isso, o Minis-
tério Público pode solicitar maiores 
esclarecimentos à Prefeitura do Natal 
e, caso se comprove a irregularidade, 
um denúncia pode ser encaminhadoa 
à Justiça. 

A abertura do ginásio esportivo 
para ações de combate à Covid-19 
também é alvo de investigações por 
parte do Ministério Público Estadual. A 
62ª Promotoria Pública de Natal abriu 
inquérito civil para acompanhar o fun-
cionamento do Centro de Pro� laxia.

Prefeito Álvaro Dias defende ivermectina contra a Covid-19, mas não cita estudos científicos

MP vai apurar se Álvaro cometeu 
crime por distribuir ivermectina

Foi publicada no Diário O� cial do 
Município a lista dos delegados 
eleitos na pré-conferência de re-

visão do Plano Diretor de Natal. Foram 
eleitos 74 candidatos que obtiveram o 
maior número de votos de acordo com 
as vagas previstas para cada segmento. 
Os delegados eleitos foram convocados 
para participar nesta quarta-feira (15) 
de uma capacitação que será promovi-
da pela coordenação técnica do Plano 
Diretor, de forma virtual no YouTube.

A votação dos representantes da 
sociedade civil aconteceu, de forma 
virtual, nos dias 8, 9 e 10 de julho. Fo-
ram eleitos 74 delegados, conforme a 
paridade estabelecida no Regimento 
Geral da Revisão do Plano Diretor. 
Participaram do processo mais de 600 
pessoas, entre eleitores e candidatos, 
que elegeram 10 delegados do seg-
mento acadêmicos e pro� ssionais, 38 
dos movimentos populares, 14 para 
representar a classe empresarial, 3 pa-
ra o segmento das ONGs e 9 da classe 
de trabalhadores. Todo o processo 
aconteceu na semana passada, de for-
ma virtual.

Para o vice-presidente do Conselho 

da Cidade do Natal (Concidade), Albert 
Josuá Neto, a experiência de conduzir 
esse processo foi bastante enriquece-
dora e requereu uma dedicação muito 
competente e comprometida de um 
grupo de servidores do Município. “En-
tendemos que o resultado � nal foi um 
sucesso. Isso reconhece que o uso dos 
recursos que a nova tecnologia oferece 
para esse tipo de evento é uma realida-
de que deverá ser explorada, cada vez 
mais, pelos vários segmentos da nossa 
sociedade”, a� rmou ele.

Para se candidatar a delegados, os 
interessados deveriam ter participado 
de, pelo menos, uma das o� cinas do 
processo de revisão do Plano Diretor 
e da audiência realizada no dia 14 de 
dezembro de 2019. As inscrições ocor-
reram em março, reabertas em maio 
de 2020 e homologadas pela comissão 
eleitoral instituída pelo Concidade pa-
ra este � m.

Serão oferecidas duas capacitações 
aos delegados eleitos. A primeira acon-
tece nesta quarta-feira e a segunda, 
dia 23 de julho, a partir das 9 horas da 
manhã. A capacitação se dará também 
no meio virtual pelo canal do youtu-
be do Plano Diretor de Natal e será 
conduzida pela coordenação técnica. 
Será apresentado, pelos técnicos, um 
resumo dos principais pontos contidos 
na proposta de revisão da Lei Comple-
mentar 082/2007. Todos os delegados 
eleitos devem participar para tirar as 
dúvidas que eventualmente ainda te-
nham sobre a minuta.

Os delegados eleitos serão os res-
ponsáveis por decidir qual a minuta 
da revisão do Plano Diretor que será 
enviada para a Câmara Municipal.

Lei vai definir regras para construções

Concidade define delegados que 
vão finalizar minuta do Plano Diretor

CONFERÊNCIA FINAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN | REPRODUÇÃO
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Um dia após exonerar a co-
ordenadora da área que 
monitora o desmatamento 

da Amazônia, o ministro de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Marcos 
Pontes, afirmou nesta terça-feira 
(14) que a medida não tem relação 
com as altas no desmatamento 
recentes – tema que colocou o go-
verno na mira de críticas nacionais 
e estrangeiras. E para minimizar 
o impacto negativo, apresentou 
avanços na observação da floresta, 
anunciando um sistema mais pre-
ciso para ajudar a conter a devasta-
ção, o chamado Deter Intenso.

Marcos Pontes reafirmou que a 
retirada de Lubia Vinhas da coordena-
ção da Observação da Terra (OBT) do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe) era uma mudança prevista 
num processo de reestruturação que 
começou no ano passado. 

Segundo ele, o objetivo é “melho-
rar a gestão de recursos, de pessoal e 
a eficiência em termos de execução 

de projetos”, mas disse que não have-
rá mudanças no funcionamento dos 
projetos que monitoram a Amazônia, 
como o Deter e o Prodes. “Durante es-
sa reestruturação, continua a mesma 
equipe. Em time que está ganhando a 
gente não mexe”, afirmou o ministro, 
em uma tentativa de apaziguar as 
críticas feitas na segunda-feira (13) de 
que a exoneração de Lubia seria uma 
forma de tentar tolher a divulgação 
dos dados.

No ano passado, quando os indi-
cadores apontaram que o desmata-
mento estava subindo, o presidente 
Jair Bolsonaro e o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, disseram 
que os dados eram mentirosos. As 
acusações levaram a uma reação do 
então diretor do Inpe, Ricardo Galvão, 
que acabou sendo exonerado em 20 
de julho. 

Nesta terça, Pontes se esforçou 
para dizer que as duas exonerações 
não estão relacionadas com os dados. 
Disse que Galvão saiu por “discussões 

com o presidente” – o físico acusou 
Bolsonaro de ser “pusilânime e covar-
de” depois que este disse que os dados 
do Inpe eram mentirosos e insinuar 
que Galvão estaria “a serviço de algu-
ma ONG”.

Já sobre Lubia, disse: “Ela não foi 
demitida, continua no Inpe. É servi-
dora, ótima profissional, assume uma 
projeto estratégico de altíssima im-
portância para o País”.  Lubia, que era 
coordenadora da OBT, reportando-se 
diretamente ao diretor, agora assume 
a chefia de um projeto de implemen-
tação de uma Base de Informações 
Georreferenciadas (BIG), sob uma 
nova coordenação.

Com a nova estrutura, a OBT, 
juntamente com outros dois depar-
tamentos – o Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) 
e o Centro de Ciência do Sistema Ter-
restre (CCST) – passa a ser subordina-
dos à Coordenação-Geral de Ciências 
da Terra, que responderá por todo o 
trabalho da área ambiental do Inpe.

Ministro nega que demissão no
Inpe tenha relação com desmate
MEIO AMBIENTE  | Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciou que mudança se refere a uma reestruturação do Inpe, mas fez questão de dizer que não haverá 
impacto na observação do desmatamento e anunciou um monitoramento mais preciso e com maior capacidade de fazer alertas. Na segunda, governo foi alvo de críticas, após demissão

Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, comenta ações no Inpe

O presidente da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), afirmou 
nesta terça-feira (14) que não 

há mágica para resolver a desonera-
ção, defendeu a derrubada do veto do 
presidente Jair Bolsonaro e disse que 
o Governo Federal tem condição de 
prorrogar o benefício por um ano.

As declarações foram dadas em 
entrevista antes da sessão deliberativa 
da tarde desta terça.

Maia disse desconhecer qualquer 
acordo que envolva o envio, pelo go-
verno, de uma minirreforma tributária 
que contemple a desoneração em tro-
ca de que o Congresso Nacional man-
tenha o veto do presidente.

“Eu só posso falar daquilo que eu 
conheço. Eu não conheço. Só digo que 
não tem mágica”, afirmou.

“Nós precisamos manter os empre-
gos. Sabemos que a desoneração por 
mais de um ano [até 2022] seria um 
período muito longo, um custo grande, 
mas a prorrogação por um ano acho 
que é perfeitamente possível que o go-
verno tenha condições de colocar no 
Orçamento”, complementou.

Maia, que disse ser favorável à 
derrubada do veto, afirmou que, se o 
Congresso fizer isso, deverá encontrar 
maneiras de fechar o Orçamento de 
2021 com os recursos para manter a 
desoneração.

A secretária de Educação de 
Natal, Cristina Diniz, afirmou 
nesta terça-feira (14) que a re-

tomada da distribuição de cestas bási-
cas para alunos da rede municipal de 
ensino depende do repasse de novos 
recursos por parte do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, do 
Governo Federal.

“A primeira remessa foi adquirida 
com recursos municipais e essa segun-
da com recursos federais, oriundos do 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, o PNAE, e nós já recebemos 
cinco parcelas neste ano. A primeira 
foi repassada para as escolas, porque 
ainda não estávamos em período de 
pandemia e os gestores precisavam 
adquirir a merenda das suas escolas. 

Estamos com quatro parcelas e ago-
ra aguardando a quinta parcela, para 
comprarmos as 58 mil cestas com 
complemento alimentício”, explicou 
a secretária, ao participar de sessão 
virtual da Câmara Municipal de Natal, 
para prestar esclarecimentos.

Quanto ao questionamento dos 
parlamentares sobre o retorno das 
aulas, Cristina Diniz acrescentou que 
ainda não há previsão. “Nós não pode-
mos ainda dizer uma data fixa, dizer 
tal dia e mês, porque estamos vivendo 
essa pandemia e o momento é de cau-
tela”, finalizou.

Para o vereador Maurício Gurgel 
(PV), que requereu à Casa o pedido de 
convocação da secretária, a participa-
ção dela foi proveitosa.

Presidente da Câmara dos Deputados defendeu que Congresso derrube veto presidencial

No telão, secretária Cristina Diniz (Educação) presta esclarecimentos à Câmara Municipal

Maia diz que governo tem 
como prorrogar desoneração

Aulas seguem suspensas em 
Natal por tempo indeterminado

EMPREGOS REDE MUNICIPAL
COMPANHIA AÉREA

A Justiça de São Paulo decre-
tou nesta terça-feira (14) a falên-
cia da Avianca Brasil a pedido da 
própria empresa, que tinha dívi-
das superiores a R$ 2,7 bilhões. A 
companhia estava em recupera-
ção judicial desde dezembro de 
2018, e inoperante desde maio do 
ano passado.

A decisão do juiz Tiago Li-
mongi, da 1ª Vara de Falências 
e Recuperações Judiciais de São 
Paulo, afirma que o plano de re-
cuperação judicial da Avianca tor-
nou-se inexequível considerando 
a inatividade da empresa.

O magistrado deu 60 dias pa-
ra que a empresa liste seus ativos, 
mas credores avaliam que a em-
presa não possui mais ativos para 
quitar nenhuma dívida.

A companhia aérea não pa-
gou até o momento nem mesmo 
os créditos trabalhistas, que têm 
pagamento preferencial no plano 
de recuperação judicial.

A Avianca Brasil chegou a 
ter mais de 5.300 funcionários, 
segundo o sindicato dos aerovi-
ários (trabalhadores em solo) de 
São Paulo.

JUSTIÇA DE SÃO
PAULO DECRETA 
FALÊNCIA DA
AVIANCA BRASIL
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O secretário de Atenção Especia-
lizada do Ministério da Saúde, 
coronel Luiz Otavio Franco 

Duarte, orientou na última segunda-
-feira (13) que gestores de hospitais e 
secretários estaduais comprem medi-
camentos contra a Covid-19, mesmo 
com sobrepreço, e depois levem o caso 
ao Ministério Público. Para exemplifi-
car a orientação, ele relatou que agiu 
assim com o “governo de Natal”, sem 
especificar se se referia à Prefeitura do 
Natal ou ao Governo do Estado.

“Eu orientei o governo de Natal. 
‘Ah, coronel, está 600% acima (o pre-
ço)’. Compre. Abra processo adminis-
trativo, entregue ao Ministério Público. 
Faça o MP trabalhar”, disse Duarte 
em videoconferência da comissão da 
Câmara dos Deputados que trata da 
resposta à Covid-19.

O secretário pediu aos participantes 
da reunião para “irradiar” a recomenda-
ção a gestores do SUS. Segundo Duarte, 
a compra acima do preço seria justifi-
cada pela necessidade de “salvar vidas”. 
“Dê publicidade a esse ato e ninguém 
vai ser preso. Basta isso”, afirmou.

“O medicamento está acima do 
preço. Comprem o medicamento, 
fundamentado em salvar vidas. Ao 
mesmo tempo os senhores abrem pro-

cesso administrativo, ou uma simples 
sindicância, para apurar sobrepreço do 
medicamento”, afirmou Duarte.

Secretários de estados e muni-
cípios reclamam de omissão do Mi-
nistério da Saúde no abastecimento 
de medicamentos, principalmente 
para produtos usados para sedar e 
intubar pacientes. O preço também 
disparou. Levantamento feito no fim 
de maio, pela Associação Nacional 
de Hospitais Privados (Anahp), mos-

tra aumento de até 287% no valor 
de sedativos durante a pandemia. O 
ministério, após mais de um mês de 
cobranças de gestores do SUS, tenta 
agora mediar uma aquisição em lar-
ga escala destes produtos, que será 
bancada em parte pela União.

Os secretários locais também di-
zem temer que compras feitas emer-
gencialmente na pandemia sejam con-
testadas por órgãos de controle. No dia 
6 de julho, o presidente do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass), Carlos Lula, pediu ao ministro in-
terino, Eduardo Pazuello, a criação de 
uma “Câmara de Conciliação”. A ideia 
é evitar que dúvidas sobre compras fei-
tas na pandemia virem operações con-
tra gestores do SUS e ações judiciais.

“Não existe justificativa para que 
estados não comprem”, disse o secretá-
rio do Ministério da Saúde, ao orientar 
aquisições mesmo com sobrepreço. Na 
sequência, Duarte leu o valor que há 
no fundo dos estados, repassado pela 
União, para combate à Covid-19. “Acho 
que financeiramente não falta recurso. 
O gestor das secretarias de saúde tem 
de comprar medicação. E utilize o Mi-
nistério Público para apurar se houve 
enriquecimento ilícito por parte da 
empresa. Ninguém vai ser preso por 
causa disso. O mais importante é salvar 
vidas”, reafirmou.

O Conass defendeu respeito à legis-
lação. “O Conass entende que todos os 
gestores do SUS devem praticar seus 
atos conforme a legislação. Não é pos-
sível garantir que os órgãos de controle, 
independentes e autônomos, se pau-
tem conforme almejamos. Por isso, de-
vemos seguir com precaução, respeito 
à legislação e diálogo com os órgãos de 
controle”, afirmou a entidade.

Secretário orienta comprar remédio 
com sobrepeço e levar caso ao MP
POLÊMICA | Para exemplificar a orientação, dada durante sessão no Congresso Nacional, secretário de Atenção Especializada relatou que
agiu assim com o “governo de Natal”, sem especificar se estava se referindo à Prefeitura do Natal ou ao Governo do Rio Grande do Norte

Secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, coronel Luiz Otavio Franco Duarte

DECISÃO

O juiz Bruno Montenegro Ri-
beiro Dantas, da 3ª Vara da Fazen-
da Pública de Natal, determinou o 
bloqueio de bens do ex-deputado 
estadual Ricardo Motta, da ex-ser-
vidora comissionada da Assem-
bleia Legislativa do Rio Grande do 
Norte Bruna Torres Pereira e de 
seu pai, Oswaldo Ananias Pereira 
Júnior, no âmbito de uma ação 
que investiga supostos atos de im-
probidade administrativa. O valor 
do bloqueio é de R$ 372 mil.

O caso envolve a suposta con-
dição de “funcionária fantasma” 
atribuída a Bruna Pereira. Segun-
do o Ministério Público Estadual, 
Bruna Torres manteve vínculo 
com a Assembleia, na função de 
Assessor Técnico da Presidência 
2, durante a gestão como presi-
dente da Casa do então deputado 
Ricardo Motta, no período com-
preendido entre janeiro do ano de 
2014 e novembro do ano de 2015, 
tendo recebido regularmente a 
remuneração do cargo.

Contudo, segundo inquérito 
civil do MP, durante o período em 
que deveria prestar expediente, a 
acusada frequentava diariamente 
as aulas do curso de Farmácia, 
na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN).

JUSTIÇA BLOQUEIA 
BENS DE EX-DEPUTADO, 
EX- COMISSIONADA E 
DO PAI DELA

CARLOS MOURA / STF LUIS MACEDO / AGÊNCIA CÂMARA

O grupo Prerrogativas, que reúne 
cerca de 400 juristas e entidades 
representativas do Direito, saiu 

em defesa do ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), al-
vo de críticas do governo e do coman-
do das Forças Armadas após declarar 
que o Exército está se associando a um 
“genocídio” na crise sanitária instalada 
no País em meio à pandemia do novo 
coronavírus.

Em nota, o grupo afirma que o 
ministro “botou o dedo na ferida do 
governo”, mas que as Forças Armadas 
decidiram “atacar os mensageiros”, 
“brigar com os fatos” e desviar o foco 
das mortes causadas pela “ausência de 
políticas públicas”. Eles criticaram ain-
da a delegação das funções do Ministé-
rio da Saúde a “militares sem expertise” 
e a negação científica da própria pan-
demia do novo coronavírus.

“A palavra genocídio é uma clara 
hipérbole para mostrar o tamanho 
da crise e do descaso do governo para 
com dezenas de milhares de mortes, 
que logo chegarão à casa de uma cen-
tena de milhar”, diz o texto.

Há dois meses, o Ministério da Saú-
de está sem um titular. O general Edu-

ardo Pazuello assumiu interinamente a 
pasta após o médico oncologista Nelson 
Teich pedir demissão em 15 de maio.

O comentário de Gilmar que gerou 
críticas do governo foi feito no sábado. 
“Não podemos mais tolerar essa situa-
ção que se passa no Ministério da Saú-
de. Não é aceitável que se tenha esse 
vazio. (...) Isso é péssimo para a imagem 
das Forças Armadas. É preciso dizer is-
so de maneira muito clara: o Exército 
está se associando a esse genocídio, 
não é razoável”, afirmou o ministro.

A Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) denunciou nesta 
terça-feira (14) o deputado 

federal Otoni de Paula (PSC-RJ) por 
difamação, injúria e coação contra o 
ministro do Supremo Tribunal Federal 
Alexandre de Moraes.

O Ministério Público Federal apu-
rou dois vídeos gravados pelo parla-
mentar: o primeiro, no dia 16 de junho, 
quando teve o sigilo bancário quebra-
do, e o segundo, de 7 de julho, após 
o ministro determinar a soltura do 
blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustá-
quio. O caso será analisado pela Corte.

Otoni e Oswaldo são investigados 
no inquérito que mira o financiamento 
de atos antidemocráticos em Brasília 
com objetivo de auferir lucros financei-
ros e políticos. Na ocasião da soltura do 
blogueiro, o parlamentar afirmou que 
Moraes seria um “déspota”, proferindo 
críticas ao ministro.

“Alexandre de Moraes, você é um li-
xo. Você é o esgoto do STF. É a latrina da 
sociedade brasileira”, afirmou Otoni, em 
vídeo divulgado nas redes sociais.

De acordo com a Procuradoria, 
o deputado teria utilizado “violência 
moral e grave ameaça” para coagir o 

ministro para beneficiar a si próprio e a 
Oswaldo Eustáquio no curso das inves-
tigações, além de ofender a dignidade e 
o decoro de Moraes.

“As expressões intimidatórias uti-
lizadas pelo denunciado escapam à 
proteção da imunidade parlamentar 
e atiçam seus seguidores nas redes 
sociais, de cujo contingente humano já 
decorreram investidas físicas contra o 
Congresso e o próprio Supremo”, afir-
mou o vice-procurador-geral da Repú-
blica, Humberto Jacques de Medeiros.

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ)

Juristas dizem que Gilmar 
“botou o dedo na ferida”

PGR denuncia deputado por 
difamação contra Alexandre

DEFESA REDES SOCIAIS
CLOROQUINA

O presidente Jair Bolsonaro, 
defensor ferrenho do uso de clo-
roquina para o tratamento de pa-
cientes com Covid-19, virou alvo 
de uma representação que pede 
apuração de ato de improbidade 
administrativa, por incentivar e 
determinar o aumento de produ-
ção de uma substância cuja eficá-
cia é rejeitada por cientistas.

A representação apresentada 
pelo deputado Rogério Correia 
(PT-MG) contra Bolsonaro foi feita 
à Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca. No documento, o parlamentar 
pede a investigação da conduta do 
presidente sob a ótica da Lei de Im-
probidade Administrativa.

“No decorrer da crise de saú-
de pública, o senhor presidente da 
República se esforçou em promo-
ver interesses próprios, por meio 
das irresponsáveis e inverídicas 
afirmações acerca da eficiência 
do tratamento de Covid-19 com o 
medicamento hidroxicloroquina”, 
afirma Correia.

DEPUTADO DE MINAS 
APRESENTA À PGR 
REPRESENTAÇÃO 
CONTRA BOLSONARO
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O Governo do Rio Grande do 
Norte confirmou para esta 
quarta-feira (15) a retomada 

do calendário de reabertura das ativi-
dades econômicas em todo o Estado. 
Serão liberados os estabelecimentos 
comerciais listados na fração 2 da 
primeira fase de reabertura, prevista 
para acontecer no último dia 8 de ju-
lho, que permaneceram fechados por 
conta da taxa de ocupação de leitos 
públicos de UTI para Covid-19 estar 
acima dos 90% . A data também será 
destinada para a abertura de acade-
mias de ginásticas, desde que sem 
uso de ar-condicionado, que estão in-
cluídas na segunda fase de abertura.

A fração 2 da primeira fase da re-
tomada gradual da economia reabre 
restaurantes, lanchonetes e praças de 
alimentação ( fora de shoppings) de até 
300 metros quadrados, sem a venda de 
bebidas alcoólicas. 

Em Natal, a abertura dos estabe-
lecimentos de atividades físicas se ini-
ciou nesta terça-feira (14). No último 
dia 07, a capital e outras 22 cidades já 
tinham iniciado a abertura de estabele-
cimentos de alimentação. Com a medi-
da tomada pelo Governo do Estado, os 
decretos de flexibilização da economia 
ficam alinhados em todo o Rio Grande 
do Norte.

As normas para a abertura das 
atividades produtivas dentro do ter-
ritório potiguar foram publicadas no 
Diário Oficial do Estado (DOE). Ao 
todo, quatro portarias regulamentam 

a continuidade do Plano de Retoma-
da Gradual da Atividade Econômica. 
Além das atividades desta quarta-feira, 
o Governo do Estado também definiu 
as datas para a reabertura dos demais 
setores da economia.

A principal expectativa era com 
relação à data para o reinício das ativi-
dades dos shoppings centers. Segundo 
os decretos, estes estabelecimentos 
poderão voltar a funcionar a partir do 
dia 05 de agosto.

Ainda segundo o Governo do Esta-
do, a continuidade da abertura gradual 
é possível pelo quadro favorável que 
a pandemia da Covid-19 vem apre-
sentando nos últimos dias. Os dados 

epidemiológicos desta terça-feira (14) 
apontam taxa de ocupação geral de 
leitos em 83%. 

Nas unidades hospitalares regio-
nais, a ocupação em Pau dos Ferros é 
de 90%, na região Oeste a taxa está em 
85%, na região Metropolitana de Natal 
em 84%, o índice chega a 100% no Mato 
Grande e a 80% no Seridó.

FISCALIZAÇÃO
Embora o cenário aponte o desa-

quecimento da pandemia, o Secretário 
de Estado da Tributação (SET), Carlos 
Eduardo Xavier alertou nesta terça-fei-
ra que os empresários das atividades 
beneficiadas com a abertura terão de 

cumprir regras biossanitária de prote-
ção para clientes e trabalhadores, além 
de garantir o distanciamento dentro 
dos estabelecimentos. “Os empresários 
devem fornecer material de proteção e 
controlar a entrada e a distância míni-
ma entre pessoas nos estabelecimen-
tos. Os trabalhadores devem respeitar 
as medidas de proteção”, disse.

A Operação Pacto pela Vida conti-
nua e o Governo fiscaliza agora o cum-
primento dos protocolos de segurança 
pelos estabelecimentos autorizados a 
funcionar. “Mais uma vez pedimos a 
compreensão de todos e lembramos 
que há multas para quem não cumprir 
as medidas decretadas pelo Estado. 
Isto é extremamente necessário para 
que não tenhamos no futuro próximo 
de suspender o processo de retomada 
das atividades e retornar às restrições”, 
pontuou Carlos Eduardo.

Entre as regras dos novos decretos, 
as empresas autorizadas à abertura de-
vem fornecer máscaras, descartáveis 
ou de tecido, em quantidade suficiente 
aos seus trabalhadores, devendo haver 
a substituição da máscara a cada três 
horas ou sempre que estiver úmida, 
com sujeira aparente, danificada ou se 
houver dificuldade para respirar.

A liberação de atividades ocorrerá 
de forma técnica e responsável, obser-
vados os critérios de avaliação defini-
dos pela Sesap. As portarias prevêem, 
ainda, o restabelecimento ou o adia-
mento das fases, caso haja evolução da 
pandemia no RN.

Nova etapa da retomada econômica 
do Estado será iniciada nesta quarta
ATIVIDADES | Serão liberados os estabelecimentos comerciais listados na fração 2 da primeira fase de reabertura da economia estadual, prevista para acontecer no dia 8 de julho, que 
permaneceram fechados por conta da taxa de ocupação de leitos críticos estar acima dos 90% no RN; Governo publicou calendário final para processo de reabertura produtiva

CALENDÁRIO DE REABERTURA

2ª FASE

Fração 1 (15 de julho)

Academias de ginásticas, box de crossfit, 
estúdio de pilates e afins, desde que 
não utilizem refrigeradores de ar (ar-
condicionado).

Fração 2 (22 de julho)

Centros comerciais e galerias de comércio, 
desde que não utilizem refrigeradores de ar 
(ar-condicionado); e estabelecimentos com 
tamanho superior a 600 m2 e com “porta 
para a rua”.

3ª FASE

Fração 1 (29 de julho)

Serviços de alimentação com tamanho 
superior a 300m2 (restaurantes e food parks); 
bares e barracas de praia.

Fração 2 (05 de agosto)

Academias de ginástica, box de crossfit, 
estúdio de pilates e afins com refrigeradores 
de ar (ar-condicionado) e shopping centers.

Governo do Estado definiu que os shoppings centers serão abertos a partir de 05 de agosto

O Rio Grande do Norte registrou 
1.431 mortes pela Covid-19 até 
esta quarta-feira (14). Os dados 

estão no boletim da Secretaria Estadu-
al de Saúde Pública (Sesap).  Os dados 
apontam 40.455 casos confirmados 
pela doença.  Há ainda 221 mortes em 
investigação.

De acordo com a Sesap, o número 
de pessoas curadas da Covid-19 é de 
3.258 no Estado.

Ainda segundo o levantamento, 
Natal é a cidade que registra o maior 
número de mortes pela doença em 
todo o Rio Grande do Norte. A capital 
do Estado soma 61 mortes e 15.392 ca-
sos confirmados de infecção pelo novo 
coronavírus.  A cidade de Mossoró, 
na região Oeste, é a segunda lugar em 
númere casos, com 152 mortes e 3.958 
casos da doença. 

Segundo o Ministério da Saúde, 
o Brasil registrou 1.300 novas mortes 
por covid-19, elevando o total de óbitos 
pela doença a 74.133, segundo dados 
divulgados nesta terça-feira (14).

Nas últimas 24 horas, 41.857 casos 
do novo coronavírus foram confirma-
dos. Com isso, o número total de casos 
no País chega a 1 926.824. 

Desse total, 1.209.208 (62,8%) cor-
respondem ao número de recuperados 
e 643.483 (33,4%) doentes ainda em 
acompanhamento

O dado do ministério não signi-
fica que todas as mortes ocorreram 
nas últimas 24h. Os casos, no entanto, 
estavam em investigação e foram con-
firmados neste período. Há ainda cerca 
de 3.928 mortes em investigação.

O Estado de São Paulo tem 386.607 
casos do novo coronavírus e 18 324 

mortes. O Ceará registra 139.437 casos 
da doença e 6.977 óbitos. O Rio de Ja-
neiro tem 132.822 casos e 11.624 mor-
tes.

Nos últimos sete dias, o Brasil 
registrou uma média diária de 1.056 
mortes por covid-19. É a quarta sema-
na seguida em que o número de óbitos 
anunciados pelas secretarias estaduais 
de Saúde fica acima de mil, segundo 
dados do levantamento realizado pelo 
Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e 
UOL junto às secretarias estaduais de 
Saúde.  

O País retomou nesta terça o pa-
tamar de mais de 40 mil infecções e 
mais de mil mortes, como ao longo da 
semana passada. O Brasil é o segundo 
país do mundo com maior número de 
casos e mortes por covid-19, atrás ape-
nas dos Estados Unidos. Dados apontam 40.455 casos confirmados de Covid-19 no RN até esta terça-feira (14)

RN registra 1.431 mortes causadas 
pela Covid-19; Brasil tem 74,1 mil

SAÚDE
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O Ministério da Infraestrutura, 
iniciou o processo de consulta 
e audiência públicas para ar-

rendamento do terminal salineiro no 
Complexo Portuário de Areia Branca, 
no Rio Grande do Norte. O prazo para 
envio das contribuições vai até 26 de 
agosto.

Por meio da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq), o Mi-
nistério espera receber contribuições 
para o aprimoramento da minuta do 
edital e do contrato de arrendamento. 

Devido às recomendações de iso-
lamento social por conta da pandemia 
da Covid-19, a Antaq realizará as audi-
ências públicas virtualmente.

As consultas podem ser feitas atra-
vés do portal da Antaq. Documentos 
como mapas, plantas e fotos devem 
ser enviados para o e-mail da Agência: 
anexo_audiencia112020@antaq.gov.br.

O Terminal Salineiro de Areia Bran-

ca é destinado à movimentação e arma-
zenagem de granéis sólidos minerais, 
especialmente sal marinho. O Brasil é 
autossuficiente na produção de sal e 
ocupa a décima colocação no ranking 
de produtores mundiais. Cerca de 5,7 
milhões de toneladas tiveram origem 
justamente no Rio Grande do Norte. 

De acordo com o Ministério, os in-
vestimentos previstos para este empre-
endimento serão de R$ 162 milhões e 
estima-se a criação de 3.257 empregos 
gerados ao longo dos 25 anos do con-
trato de arrendamento, entre diretos, 
indiretos e efeito-renda.

O Terminal Salineiro de Areia 
Branca, também chamado de Porto-
-lha, localiza-se no município de Areia 
Branca, no litoral norte do estado do 
Rio Grande do Norte. Há duas áreas 
que o delimitam, sendo uma offshore 
e outra terrestre. A porção em alto mar 
dista 26 km da costa.

Ministério abre consulta para arrendar 
Terminal Salineiro de Areia Branca
PESQUISA | Ministério da Infraestrutura estima que o investimento previsto para o empreendimento poderá render R$ 162 milhões e que a expectativa é de que sejam gerados mais de 
3,2 mil empregos ao longo dos 25 anos do contrato de arrendamento; Porto-ilha potiguar é responsável pela exportação direta de até 5,7 milhões de toneladas de sal marinho por ano

 Terminal Salineiro de Areia Branca é destinado à movimentação e armazenagem de granéis sólidos minerais, especialmente sal marinho

O juiz da 7ª Vara do Trabalho de 
Natal, Inácio André de Oliveira, 
concedeu liminar em ação para 

bloquear os bens dos sócios do Manoa 
Park em nome de 60 colaboradores de-
mitidos pela direção do estabelecimento.

Na segunda quinzena de junho, a 
direção do Manoa comunicou o encer-
ramento temporário das atividades do 
parque aquático localizado em Maxa-
ranguape, na região metropolitana de 
Natal. “Mas o parque fechou as portas, 
demitiu mais de 60 colaboradores e 
não pagou nada a ninguém”, denun-

ciaram os advogados Sebastiao Leite Jr. 
e Priscila Lucena.

A decisão cautelar do juiz visa 
garantir a execução das medidas re-
clamadas pelos funcionários, preser-
vando os ativos da empresa de maior 
liquidez, ante a notória dificuldade 
financeira decorrente da pandemia de 
Covid-19.

Ficou estabelecido na decisão um 
prazo de 15 dias para a empresa Ma-
noa Park apresentar defesa, podendo a 
qualquer momento as partes formula-
rem acordo trabalhista.

Hospital dos Pescadores, na Zona Leste, passa a ter 31 leitos clínicos para clínica geral

Direção do Manoa comunicou o encerramento temporário das atividades em junho passado

Justiça do Trabalhao decide 
bloquear bens do Manoa Park 

SAÚDE DÍVIDAS TRABALHISTAS

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), afirmou nesta terça-
-feira (14) o início das ações 

para desativar leitos exclusivos para 
pacientes acometidos pela Covid-19 
nas unidades de saúde do município. A 
primeira etapa foi iniciada do Hospital 
dos Pescadores, na Zona Leste, onde 31 
leitos clínicos passaram a ser destina-
dos para outras patologias.

Até o final desta semana, o Hospi-
tal dos Pescadores passa a ser referên-
cia em Natal para internação de pa-
cientes clínicos. A Secretaria Municipal 
de Saúde de Natal (SMS) definiu, tam-
bém, que o pronto socorro da unidade 
continua funcionando 24 horas com 
demanda aberta para a população.

A mudança, segundo a SMS, ocor-
re após a redução nos atendimentos 

para Covid-19 nas Unidades de Pron-
to Atendimento (Covid-19) de toda a 
capital. Com isso, os 31 leitos clínicos 
do Hospital dos Pescadores passam a 
ser destinados exclusivamente para 
melhorar o atendimento de outras pa-
tologias.

 “As UPAs não foram concebidas 
para internar pacientes. Os pacien-
tes que procuram as UPAs necessi-
tando de internação, mesmo com 
quadro estabilizado, são regulados 
para um hospital. Hoje, percebemos 
que está havendo falta de leitos não 
Covid-19 nos hospitais públicos de 
Natal. Então, nos preparamos e es-
truturamos o Hospital dos Pescado-
res para essas internações”, explica 
George Antunes, secretário de Saú-
de de Natal.

Prefeitura amplia leitos no 
Hospital dos Pescadores

DESEMPREGO

O Grupo Guararapes demitiu 
nesta terça-feira (14) 320 funcio-
nários que atuavam na fábrica da 
Guararapes Confecções S.A locali-
zada no Distrito Industrial de Ex-
tremoz, na Região Metropolitana 
de Natal.

O grupo empresarial afirmou, 
em nota oficial, que está passando 
por processo de readequação cau-
sado pela pandemia de Covid-19. 
“A Riachuelo esclarece que está 
passando por uma readequação 
do seu negócio neste momento 
em que todo o varejo, um dos se-
tores mais afetados da economia, 
foi desafiado pela pandemia. Hoje 
foram desligados 320 colaborado-
res em Natal. O Grupo emprega 
mais de 40 mil pessoas em todo o 
país e segue totalmente compro-
metido com seus planos para o 
Brasil e em preservar ao máximo 
seus colaboradores, que estão no 
coração da estratégia da compa-
nhia”, informou o grupo.

A fábrica de Extremoz é res-
ponsável toda a produção da 
malharia e de camisaria do grupo 
têxtil potiguar. 

No último dia 17 de julho, o 
fundador do Grupo Guararapes, 
Nevaldo Rocha, morreu, aos 91 
anos, em Natal. 

GRUPO GUARARAPES 
DEMITE 320 
FUNCIONÁRIOS NO RIO 
GRANDE DO NORTE
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Um levantamento feito junto às 
entidades que representam 
delegados de polícia em todo 

o país acaba de expor uma triste reali-
dade da segurança pública potiguar, e 
que reflete nos alarmantes números da 
violência nas cidades do estado. É que 
o Rio Grande do Norte aparece como 
o terceiro menor efetivo do Brasil em 
números absolutos. São apenas 155 de-
legados para uma população de mais 
de 3,5 milhões de habitantes. A infor-
mação é da Associação dos Delegados 
de Polícia Civil do RN (Adepol).

Quando feita a proporção da quan-
tidade de delegados por habitante, o RN 
fica com a quarta pior relação, com uma 
taxa de 4,42 delegados para cada grupo 
de 100 mil habitantes.

“Isso ocorre porque o estado já está 
há mais de dez anos sem realizar con-
curso para a carreira, como também 
para agentes e escrivães”, acrescenta a 
Adepol. O último certame para a Polí-
cia Civil teve o edital lançado em 2008 
e concluídas suas etapas em outubro 
de 2010.

Ainda segundo dados obtidos pela 

Adepol/RN junto ao setor de pessoal 
da Polícia Civil, de 2008 para cá, 82 
delegados se aposentaram. Além disso, 

existem hoje 29 delegados aptos a se 
aposentar e mais 11 nos próximos três 
anos. Em contrapartida nesse mesmo 

período, apenas 83 foram empossados, 
e alguns deles já solicitaram exonera-
ção, assim como muitos outros que 

decidiram deixar a Polícia Civil para 
assumir vagas conquistadas em outros 
concursos.

O déficit na Polícia Civil do Rio 
Grande do Norte é histórico. A insti-
tuição funciona hoje com cerca de um 
terço do efetivo necessário, criado por 
lei. “O concurso para provimento dos 
cargos é vital para a instituição. A cri-
minalidade só aumenta, e nosso efetivo, 
só diminui. Não fosse a abnegação e os 
esforço dos nossos policiais, a situação 
estaria muito pior, pois é fato que a so-
brecarga de trabalho dificulta a presta-
ção do serviço no nível que a população 
precisa e merece”, avalia a presidente da 
Adepol, delegada Taís Aires.

O processo para realização do con-
curso tramitava há anos e sempre foi 
um pleito da associação dos delegados. 
Ocorre que no início do ano, o Governo 
do Estado optou por começar tudo “do 
zero”, ocasião em que a governadora 
Fátima Bezerra chegou a anunciar edi-
tal, em abril deste ano, o que até agora 
não ocorreu. Atualmente, o processo 
está na Secretaria de Administração 
aguardando definição da banca.

RN tem o terceiro menor efetivo de 
delegados de Polícia Civil do país
DÉFICIT | Quando feita a proporção da quantidade de profissionais por habitante, a partir do número total de 155 delegados, Estado tem ainda a quarta pior relação, com taxa de 4,42 
delegados para cada grupo de 100 mil habitantes; processo seletivo para renovar quadro de servidores está parado na Secreataria Estadual de Administração e Recursos Humanos

Presidente da Adepol, delegada Taís Aires, lembra que o último concurso para a categoria no Estado aconteceu em outubro de 2010

A Coalizão Negra Por Direitos, arti-
culação que reúne organizações 
de direitos civis e movimentos 

negros, denunciou à Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos o caso 
de violência policial contra uma mulher 
em Parelheiros, no extremo sul da capital 
paulista. Na ação, um dos agentes chega 
a pisar no pescoço da comerciante.

O documento pede apoio da ins-
tituição internacional, vinculada à 
Organização dos Estados Americanos 
(OEA), para garantir a expulsão dos 
agentes da Polícia Militar (PM) envol-
vidos no episódio e para pressionar o 
governo de São Paulo a reformular pro-
tocolos de abordagem da corporação a 
fim de “evitar abusos e a perpetuação 
da violação direitos à vida e integridade 
física da população negra e periférica”.

Em entrevista ao Fantástico, da 
TV Globo, a vítima, uma mulher de 
51 anos, contou que foi empurrada na 
grade do próprio bar, levou três socos e 
teve a tíbia quebrada ao levar uma ras-
teira. Em uma das cenas exibidas pelo 
programa, ela aparece deitada no chão 
com o policial pisando em seu pesco-
ço. Depois, é algemada e arrastada 
para uma calçada, onde é novamente 
imobilizada pelo pescoço. Desta vez, o 

policial usa o joelho.
A Coalizão Negra Por Direitos tam-

bém enviou representação pedindo 
que a Procuradoria-Geral de Justiça de 
São Paulo instaure investigação crimi-
nal dos policiais militares que partici-

param das agressões. A organização 
cobra o afastamento definitivo dos 
agentes, além de sua responsabilização 
penal e administrativa. Por enquanto, a 
Secretaria da Segurança Pública de São 
Paulo informou que abriu um inquéri-

to policial militar (IPM) e que os agen-
tes vão ficar fora das atividades opera-
cionais até o fim das investigações.

Além disso, o documento pede es-
clarecimentos públicos do governador 
João Doria (PSDB) e do Comandante 
Geral da Polícia Militar de São Paulo, 
Coronel Fernando Alencar Medeiros, 
sobre o aumento de mortes decorren-
tes de ações policiais durante a quaren-
tena. Segundos dados publicados pela 
Corregedoria da corporação, nos me-
ses de abril e maio, foram 187 vítimas: 
116 no primeiro mês e 71 no segundo. 
No mesmo período do ano passado, 
foram 76 assassinatos em abril e 67 em 
maio: totalizando 143 mortes, ou seja, 
44 a menos do que neste ano.

“A Polícia Militar mata uma pessoa 
a cada oito horas. A maioria delas são 
pessoas negras. A maioria delas reside 
na periferia. Não são atos isolados, é 
uma política de gestão de Estado e não 
há mais como essa política permane-
cer existindo”, diz a representação, que 
também sugere a criação de grupos 
de trabalho para analisar os casos de 
homicídios praticados por agentes, de 
medidas protetivas para as vítimas de 
violência policial e de mecanismos in-
ternos para evitar “abusos”.

Vítima, uma mulher de 51 anos, contou que foi empurrada e teve o pescoço pisoteado

Movimentos negros denunciam à OEA policial 
que pisoteou pescoço de mulher em São Paulo

VIOLÊNCIA

REPRODUÇÃO

COVID-19

O Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região derrubou decisão 
liminar que obrigava as operado-
ras de saúde a cobrir o teste de 
sorologia para a detecção do novo 
coronavírus. A ação foi impetrada 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). O teste soro-
lógico, que identifica a presença 
de anticorpos (IgA, IgG ou IgM) 
no sangue dos pacientes que fo-
ram expostos ao vírus em algum 
momento, havia sido incluído 
no rol de coberturas obrigatórias 
dos planos de saúde, no dia 29 de 
junho, por deteminiação judicial.

A Associação de Defesa dos 
Usuários de Seguros, Planos e Sis-
temas de Saúde (Aduseps), titular 
da Ação Civil Pública que resultou 
na obrigatoriedade de cobertura, 
já informou que entrará com um 
recurso para comprovar a impor-
tância dos testes. 

Apesar de ter recorrido, a ANS 
já tinha informado que a inserção 
do exame no rol de procedimen-
tos obrigatórios dos planos de 
saúde ainda está sendo debatida.

JUSTIÇA DERRUBA 
LIMINAR QUE OBRIGA 
PLANOS DE SAÚDE A 
COBRIR EXAME
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INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

 

AVISO AOS LICITANTES
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - PROCESSO Nº 02610007.001561/2020

A Comissão Permanente de Licitação da EMATER, torna público que realizará no dia 30/07/2020, 
às 10:00 (dez) horas, na sua sede, a TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020, para contratação de 
empresa visando a conclusão da Unidade Didática de Processamento de Carnes/UDPC em 
Nova Cruz/RN. O edital com as demais especificações encontra-se à disposição com a 
CPL/EMATER, através do e-mail: cplemater.rn@gmail.com.

Natal, 14 de julho de 2020
Wadme Inácio Bezerra 

Presidente da CPL-EMATER-RN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
7° OFICIO DE NOTAS

LUIS CÉLIO SOARES  
Oficial Titular

Rua: Leôncio Etelvino de Medeiros 2935 - Capim Macio-Natal/RN
EDITAL DE INTIMAÇÃO

LUIS CÉLIO SOARES, Tabelião Público do Sétimo Ofício de Notas e Oficial Privativo do Registro 
de Imóveis da 3a. Zona, desta Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte. 
Vem mui respeitosamente em cumprimento ao § 4° do Art. 26 da Lei n° 9.514, de 20 de no-
vembro de 1997, publicada no Diario Oficial da Uniao, edicão do dia 24.11.1997, INTIMAR 
os Srs. JUDILEYDE DE OLIVEIRA MELO - CPF/MF N° 011.323.744-80 e  DANIELLY 
CRISTINA DA COSTA VASCONCELOS - CPF/MF N° 111.764.944-06,  para, assim, saldar o 
débito existente em favor do credor fiduciário BANCO INTER S/A -  anteriormente BAN-
CO INTERMEDIUM S/A (CNPJ N° 00.416.968/0001-01) referente ao Contrato n° 201515600 
celebrado em 29.07.2015, de ALIENACÃO FIDUCIÁRIA registrada sob o n° R-2 da matrícula 
n° 52.177 deste Cartório, referente ao imóvel consistente UM (01)  PRÉDIO RESIDENCIAL N° 
8853, situado na Rua Ponta da Gamboa, lado ímpar, esquina com a Rua Praia do Cajueiro, 
do Conjunto Residencial Ponta Negra, no bairro de Ponta Negra, zona suburbana/sul, na 
Circunscrição lmobiliária da 3a Zona, desta capital, CEP: 59.094-200. ADVERTÊNCIA: - Prazo 
Improrrogável de 15 (quinze) dias úteis - após a publicação deste EDITAL, findo o prazo e não 
havendo impugnações serão adotadas as medidas previstas nos §§ 5°, 6° e 7° da referida Lei 
n° 9.514. Dada e passada nesta cidade do Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, 
aos dez (10) dias do mês de julho do a n o  d e  d o i s  m i l  e  v i n t e  ( 2 0 2 0 ) .  E u ,  ( a . ) 
O f i c i a l ,  s u b s c r e v o  e  a s s i n o .  Natal/RN, 10 de julho de 2020. (a.) Oficial de Registro.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS 
DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise do Setor de Engenharia deste Município, a empresa declarada vencedora da licitação: Tomada de 
Preços n° 003/2020, onde objetiva a Contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços de 
pavimentação na sede deste Município – Lote 01, bem como realizar os serviços de tapa buracos, no distrito de 
Zumbi e também na sede deste Município de Rio do Fogo/RN – Lote 02, foi a licitante: A.D. Empreendimentos & 
Construções Ltda, inscrita no CNPJ 23.466.869/0001-21, Lotes 01 e 02. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) 
dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de proposta de preços, conforme preceitua a alínea “b”, inciso 
I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores.  

         Rio do Fogo/RN, 14 de julho de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação  
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 
RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS  

DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise do Setor de Engenharia deste Município, a empresa declarada vencedora da licitação: Tomada de 
Preços n° 004/2020, onde objetiva a Contratação de empresa especializada, para realizar a revitalização da 
iluminação e Pórtico na entrada da cidade de Rio do Fogo/RN, foi a licitante : Pelicano Comércio, Construções e 
Serviços Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-57. Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para 
quem queira interpor recurso na fase de proposta de preços, conforme preceitua a alínea “b”, inciso I, do artigo 109, 
da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores.   

Rio do Fogo/RN, 14 de julho de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação  
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO – FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise do Setor de Engenharia deste Município, a empresa declarada vencedora da licitação: Tomada de 
Preços n° 005/2020, onde objetiva a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para 
realizar a reforma da Unidade Mista José Lucas Régis, no município de Rio do Fogo/RN, foi a licitante : Pelicano 
Comércio, Construções e Serviços Eireli – EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-57. Abre-se o prazo recursal 
de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de proposta de preços, conforme preceitua a 
alínea “b”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores  

Rio do Fogo/RN, 14 de julho de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação  

 
CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

SANTA MÔNICA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.687/0001-02, torna público 

que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 

Norte - IDEMA a Licença de Alteração para Nova Linha de Média Tensão de 34,5 kV nº 2019-

132690/TEC/LA-0009 para o Parque Eólico Santa Mônica, localizado nas coordenadas em 

UTM (Zona 25M): 2000:186.478,37 mE; 9.414.600,43 mN, Touros/RN. 

Alberto Lopes - Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
SANTA ÚRSULA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 12.053.891/0001-23, torna público 

que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 

Norte - IDEMA a Licença de Alteração para Nova Linha de Média Tensão de 34,5 kV nº 2019-

132685/TEC/LA-0008 para o Parque Eólico Santa Úrsula, localizado nas coordenadas em 

UTM (Zona 25M): 2000:192.133,91 mE; 9.413.451,48 mN, Touros/RN. 

Alberto Lopes - Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO
VENTOS DE SÃO MARTINHO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., CNPJ nº 13.330.011/0001-81, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Alteração para Nova Linha de Média Tensão de 
34,5 kV nº 2020-147985/TEC/LA-0001 para o Parque Eólico São Martinho, localizado nas 
coordenadas em UTM (Zona 25M): 2000:191.731,60 mE; 9.415.902,20 mN, São Miguel do 
Gostoso/RN. 

Alberto Lopes - Diretor

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

A CABUGI BRITAGEM E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.483.128/0001-72, torna a 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambien-
te - Idema, o pedido de Licença Simplificada - LS para extração mineral de saibro, em 
uma área de 14,07 hectares, localizada na Fazenda Cabugi I, S/N, Zona Rural, Fernando 
Pedroza/RN, CEP 59.517-000.

Daniel Pereira dos Santos
Sócio-Diretor

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Jussie Lopes Pinto de Aguiar, CPF nº 565.673.674-15, torna público que requerendo 
a Secretaria de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo – SEMUMAT, a Licença de Regula-
rização de Operação, para um Loteamento, localizado na Av. Geverson Rodrigues, S/N, 
Novo Monte, Monte Alegre/RN.

Jussie Lopes Pinto de Aguiar 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

O empreendimento Maria Salete Peixoto de Queiroz, CNPJ 11.976.859/0001-57, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Operação (LO) para um posto 
de combustível, localizado na Rua Doutor Severiano, nº 176, bairro Centro, São Miguel/
RN, CEP 59920-000. 

Maria Salete Peixoto De Queiroz

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

UNIAO CONFECCOES LTDA, CNPJ 22.840.759/0001-15, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para uma Facção de Peças do Vestuário, localizada na RUA PROFESSOR 
JOSE DE ANCHIETA LOPES, N° 73, CENTRO, SANTO ANTONIO/RN - CEP: 59.255-000.

Jose Paulino Bezerra
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA DO CARMO FERNANDES, 07.519.262/0001-06, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, N° 2020-151534/TEC/RLO-0539, com validade em 
03/09/2026, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Rua Egídio 
Chagas do Nascimento, nº 515, Bairro Centro, Rafael Fernandes/RN, CEP: 59.990-000.

Francisco de Borja Fernandes
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
 
CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME, CNPJ 15.171.532/0001-69, com endereço 

na Zona Rural, São Gonçalo do Amarante -RN,  torna público que está recebendo da Se-
cretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Turismo de Monte Alegre-RN, a LICEN-
ÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 02/20, para extração de areia, numa área de 3,89ha, 
inserida na poligonal do Processo DNPM 848281/11, localizada na Fazenda Triunfo, Zona 
Rural, Município de Monte Alegre - RN.

CARAMURU MINERAÇÃO EIRELI ME 
Requerente

ENFRENTAMENTO | Nova unidade deve ser instalada no Centro de Referência em Educação Aluízio Alves, em 
Cidade da Esperança, para atendimento de pessoas com sintomas leves ou assintomáticas da doença

O prefeito Álvaro dias afirmou, em 
vídeo publicado nesta terça-feira 
(14) nas redes sociais, que estuda 

abrir um novo centro de enfrentamento 
ao coronavírus na Zona Oeste de Natal.

O primeiro centro foi inaugurado 
no dia 7 de julho no ginásio Nélio Dias, 
na Zona Norte da capital potiguar.

O novo estabelecimento deve ser 
instalado no Centro de Referência em 
Educação Aluízio Alves e funcionará 
nos mesmos moldes de atendimento 
protocolado pela prefeitura. O Centro 
funcionará nos mesmos moldes do que 
foi instalado no Ginásio Nélio Dias, na 
zona Norte, onde as pessoas com sin-
tomas leves ou mesmo assintomáticas 
podem procurar atendimento. Primeiro centro foi inaugurado no dia 7 de julho, no Ginásio Nélio Dias, na Zona Norte

Prefeitura estuda abrir centro de 
combate à Covid-19 na Zona Oeste 

TRAGÉDIA

O corpo de Jácio Mamede Gal-
vão, desaparecido desde domingo 
no açude Gargalheiras, em Acari, 
no Seridó potiguar, foi encontrado 
sem vida na tarde desta terça-fei-
ra (14) preso a um pedra.

De acordo com informações, 
o homem pegou a lancha para 
passear no açude por volta das 
16h do domingo. Após sair para 
o passeio, Jácio não foi mais visto.
Desde então, o Corpo de Bombei-
ros (CBM) foi acionado para auxi-
liar nas buscas. 

O corpo de Jácio Mamede Gal-
vão foi encaminhado para o Insti-
tuto Técnico-Cientifico de Perícia 
(ITEP) para exames. Previsão é de 
que o sepultamento do vendedor 
ocorra nesta quarta-feira (15).

CORPO DE HOMEM 
QUE DESAPARECEU NO 
AÇUDE GARGALHEIRAS 
É ENCONTRADO

ALEX REGIS/PREFEITURA 

REPRODUÇÃO/INTERNET
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DECRETO | Pelas contas do Ministério da Economia, a medida deve alcançar 24,5 milhões de trabalhadores 
brasileiros com carteira assinada e custou, inicialmente, mais de R$ 51 bilhões aos cofres públicos da União

O presidente Jair Bolsonaro pu-
blicou um decreto que permite 
a prorrogação do programa de 

suspensão de contrato de trabalho e 
de corte de jornada.

Pela norma editada pelo presiden-
te nesta terça-feira (14), empresas e 
empregados ficam autorizados a fazer 
novas negociações para ampliar o 
corte de jornada por mais um mês e 
a suspensão de contrato por mais dois 
meses. Dessa forma, o prazo máximo 
para as duas medidas passa a ser de 
120 dias.

De acordo com nota da Secreta-
ria-Geral da Presidência, a extensão 
do programa “irá permitir que empre-
sas tenham tempo hábil para se rees-
truturar, preservando, assim, diversos 
postos de trabalho”.

O Congresso aprovou, em junho, a 
permissão para o governo flexibilizar 
as regras trabalhistas na pandemia, 
como a redução de jornada e de salá-
rio. Essa possibilidade já estava valen-
do por Medida Provisória.

Em vigor desde abril, o programa 
previa um prazo máximo de dois me-
ses para a suspensão de contratos de 
trabalho e de três meses para o corte 
de jornada e, consequentemente, de 
salário –prazos agora ampliados.

O decreto assinado por Bolsonaro 
também permite que o trabalhador 

com contrato intermitente receba o 
auxílio emergencial de R$ 600 pelo 
tempo adicional de um mês.

Trabalhadores que tenham tido 
seus salários cortados ou contratos 
suspensos têm direito a uma com-
plementação paga pelo governo. O 
decreto publicado nesta terça de-
termina que essa complementação, 
para a prorrogação dos prazos, fica 
condicionada às disponibilidades or-
çamentárias.

O programa que permite a redu-
ção de jornada e salário ou a suspen-
são dos contratos já chegou a cerca 

de 12 milhões de trabalhadores com 
carteira assinada, segundo balanço 
do governo.

O Ministério da Economia infor-
mou que não há um impacto fiscal 
adicional com a prorrogação, pois a 
execução está abaixo do imaginado.

Pelas contas da equipe econômi-
ca, a medida deveria alcançar 24,5 
milhões de trabalhadores com cartei-
ra assinada, mas as adesões estão em 
menos da metade do previsto. Com 
isso, o custo máximo do programa aos 
cofres públicos continua dentro do 
orçamento inicial de R$ 51,2 bilhões.

Com a prorrogação, o prazo máximo para as duas medidas passa a ser de 120 dias 

Bolsonaro prorroga os acordos para 
redução de jornada e de salário

O Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) aprovou financia-

mento de longo prazo para a implan-
tação do parque eólico Ventos de 
Santa Martina 14, localizado nos mu-
nicípios de Caiçara do Rio do Vento e 
Riachuelo, no Rio Grande do Norte.

O parque eólico pertence ao 
grupo Casa dos Ventos e é um 
dos oito localizados no Complexo 
Eólico Rio do Vento, atualmente 
em construção. O financiamento 
à sociedade de propósito especí-
fico(SPE) Ventos de Santa Sofia 
Energias Renováveis S.A. será de 
R$ 208 milhões, com a perspectiva 
de geração de mais de 200 postos 
de trabalho durante e após a con-
clusão do projeto, considerando 
apenas o parque eólico financiado.

Estima-se que 1.500 postos de 
trabalho sejam criados durante a 
implantação de todo o complexo que 
se estende por três municípios do es-
tado, com capacidade total instalada 
de 504 megawatts.

O BNDES financiará as obras de 
implantação e a aquisição de equipa-
mentos nacionais. A previsão é que o 
parque eólico Ventos de Santa Marti-

na 14 entre em operação comercial 
daqui a um ano, incorporando 63 
megawatts à capacidade total do 
complexo.

A energia gerada do parque eó-
lico foi comercializada majoritaria-
mente no mercado livre em contrato 
de longo prazo com um grupo nacio-
nal do setor automotivo que poderá 
tornar-se autoprodutor, passando a 
integrar a estrutura acionária da SPE. 
Além disso, para precificar a parte da 
energia que ainda não está contrata-
da, foi utilizado o conceito de “Preço 
de Suporte”, metodologia criada pelo 
BNDES em 2019. 

Financiamento previsto de R$ 208 milhões

BNDES aprova financiamento 
para novo parque eólico no RN

ENERGIA

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) manteve a re-
comendação de não se adotar 
o horário de verão neste ano 
(período de 2020/2021). O ho-
rário foi extinto em abril do 
ano passado, com base em es-
tudos da pasta, que apontaram 
a pouca efetividade na eco-
nomia energética, e também 
em estudos sobre o quanto o 
horário de verão afeta o relógio 
biológico das pessoas. Em nota 
técnica publicada quinta-feira 
passada (9), a pasta avaliou o 
resultado regulatório da extin-
ção do horário de verão e dis-
se que a economia de energia 
com a medida diminuiu nos 
últimos anos e já estaria perto 
da neutralidade, em razão das 
mudanças no hábito de con-
sumo de energia. Quando foi 
criado, o horário de verão ti-
nha por objetivo aliviar o pico 
de consumo, que era em torno 
das 18h.

MEDIDA 

MME MANTÉM 
RECOMENDAÇÃO 
DE NÃO SE ADOTAR 
HORÁRIO DE VERÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 015/2020
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1012/2020

O Pregoeiro do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 08.294.688/0001-71, torna público que irá 
realizar no dia 22/07/2020 às 08h30min, (Prazo de publicação reduzido Art. 4º -G da Lei 13.979/20), na 
sede da Prefeitura Municipal. OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para montagem de 
cestas básicas para atender as famílias assistidas pelos programas sociais (CRAS, CREAS, PBF, 
SCFV e PCF), bem como, a população que se encontra em situação de vulnerabilidade temporária, 
em virtude da Pandemia do CORONAVÍRUS (COVID-19), no Município de Afonso Bezerra/RN. 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.

Jesiel André Faustino da Silva
Pregoeiro Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 – SRP
OBJETO: Registro de preços objetivando a Aquisição, em caráter emergencial, de equipamentos de proteção 
individual - EPI para atender as demandas decorrentes da pandemia do convid-19, no âmbito das diversas 
secretarias do Município de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO (COM 
PRAZO REDUZIDO NOS TERMOS DO ART. 4º-G, DA LEI Nº 13.979/2020, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA MP 926/2020), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, visando a execução do objeto 
acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes 
disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 16/07/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 
22/07/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 22/07/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA 
DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 22/07/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível 
para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura 
Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 
12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 14 de Julho de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO-RN 
Endereço: Rua das Ostras, 160, Centro, São Miguel do Gostoso-RN –  
CEP 59.585-000 Telefone: 84 3263-4330 CNPJ 23.387.197/0001-69 

E-mail: contato@smgcartorio.com.br 
 

EDITAL (ART. 1.071, CPC) - PRAZO: 15 DIAS. OFÍCIO ÚNICO DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN. 
A Dra. SAMARA THALITA CABRAL MACHADO, Oficial de Registro Interina do Ofício Único de São Miguel do Gostoso/RN, 
na forma da Lei, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, para CIÊNCIA DE 
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS OU NÃO SABIDOS INCLUSIVE SEUS RESPECTIVOS 
CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM, BEM COMO SEUS HERDEIROS E SUCESSORES, que se processam perante esse 
Cartório de Ofício nos termos do pedido de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, requerido por SÉRGIO LUIZ IGNÁCIO, inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF sob o nº. 056.139.678-73, referente a uma área com a seguinte descrição: “Imóvel 
foreiro ao Patrimônio Municipal do Município de São Miguel do Gostoso-RN constituído por um TERRENO URBANO, 
localizado na Praia do Maceió, 424, Quadra 0004, Lote 0058, Centro, nesta cidade de São Miguel do Gostoso/RN, com uma 
área total de 505,00 m² (quinhentos e cinco metros quadrados) e perímetro de 94,40 (noventa e quatro metros e quarenta 
centímetros), com os seguintes limites e confrontações: a) AO NORTE: POUSADA DOS PONTEIROS; b) AO SUL: SÉRGIO 
LUIZ IGNÁCIO; c) AO LESTE: POUSADA DOS PONTEIROS; d) AO OESTE: Rua Praia do Maceió”, de propriedade de 
SÉRGIO LUIZ IGNÁCIO, caracterizado pela planta e memorial descritivo constante dos autos, ficando os mesmos CIENTES 
do procedimento administrativo 001/2020, podendo manifestar interesse no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 
do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Não havendo manifestação no prazo descrito, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados no pedido inicial. 

São Miguel do Gostoso-RN, 09 de Julho de 2020. 

Samara Thalita Cabral Machado - Tabeliã/Oficial Interina -  
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A Prefeitura Municipal de Maca-
íba promove no dia 11 de agos-
to, a partir das 10 horas, nova 

licitação na modalidade leilão online 
para a venda das ações formadoras do 
capital social da Administradora da 
Zona de Processamento de Exporta-
ção de Macaíba S.A. (AZMAC). O valor 
previsto do lance mínimo estipulado de 
R$5.174.309,75.

A AZMAC é uma empresa que foi 
criada com a finalidade exclusiva de 
implantar a Zona de Processamento de 
Exportação (ZPE) de Macaíba, sendo 
seu capital social formado pela Prefeitu-
ra Municipal de Macaíba, detentora de 
82,12%, pela Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Norte (FIERN), de-
tentora de 8,94%, e pela Agência de Fo-
mento do Rio Grande do Norte (AGN), 
detentora de 8,94%.

Com o êxito do leilão e a futura 
privatização, Macaíba transfere para a 
iniciativa privada o controle acionário 
da administradora, cabendo à Prefei-
tura apenas o acompanhamento e a 
fiscalização das atividades do empreen-
dimento, juntamente com o Conselho 
Nacional das Zonas de Processamento 
e Exportação, órgão do Governo Fede-
ral, enquanto transcorrer o prazo refe-
rente aos benefícios fiscais concedidos 

pelo Governo Federal.
A ZPE de Macaíba tem uma área 

de 162,35 hectares. O espaço está loca-
lizado na região conhecida como Reta 

Tabajara, na BR-304, que liga Natal à 
cidade de Fortaleza (CE), bem como ao 
Acesso Sul ao Aeroporto Internacional 
Aluízio Alves, na cidade de São Gonçalo 

do Amarante. A área também é acesso 
ao Instituto Internacional de Neuroci-
ências Edmond e Lily Safra e do Parque 
Tecnológico do Rio Grande do Norte.

Macaíba vai fazer a licitação 
da ZPE no dia 11 de agosto 
LEILÃO | Com a futura privatização da Zona de Processamento de Exportação de Macaíba, a Prefeitura transfere para a iniciativa privada o 
controle acionário da administradora, que terá o papel de atrair unidades produtivas para que se instalem dentro dos 162 hectares de área

A ZPE de Macaíba estando localizada na região da Reta Tabajara, na BR-304, que também é acesso ao Aeroporto Internacional Aluízio Alves

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

REPRODUÇÃO

INSTITUTO VITAL BRAZIL

REPRODUÇÃO

A Prefeitura de São Gonçalo do 
Amarante inaugurou a qua-
dra poliesportiva da comuni-

dade Serrada. O equipamento conta 
com uma área coberta de 980,40 
metros quadrados, com vestiários, 
arquibancadas e depósito.

O valor total da obra é de mais 
de R$ 868 mil, sendo R$ 711 mil do 
Fundo Nacional do Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e R$ 157 mil, de 
contrapartida do município. 

Além da quadra, a prefeitura nos 

últimas semanas inaugurou pavi-
mentações e iluminação de LED, em 
Maçaranduba, Centro, Novo Santo 
Antônio, Olho D´Água do Chapéu, 
bairro Jardins, Riacho do Meio, Ama-
rante e Barro Duro.

A prefeitura também entregou 
unidades de saúde para as comuni-
dades de Olho D’Água do Carrilho e 
Novo Amarante. Os equipamentos 
têm com sala de vacina, consultórios 
médico, odontólogo e de enferma-
gem.

Valor de contrução da quadra poliesportiva da comunidade Serrada foi de R$ 868 mil

Unidade será erguida na região central da cidade e terá 12 consultórios de odontologia

São Gonçalo do Amarante 
inaugura quadra esportiva

OBRA SERVIÇO

A Prefeitura Municipal de São 
José de Mipibu anunciou a 
construção do Centro de Es-

pecialidades Odontológicas (CEO). 
A nova unidade será erguida na re-
gião central da cidade.

De acordo com o prefeito mu-
nicipal, Arlindo Dantas (MDB), o 
novo Centro vai integrar 12 consul-
tórios odontológicos para atendi-
mentos nas especialidades de orto-

dontia, periodontia, endodontia e 
prótese clínica.

A nova unidade de saúde vai 
disponibilizar salas para atendi-
mentos especiais, cirurgias, labora-
tório de prótese, repouso e recupe-
ração anestésica, além de um setor 
para procedimentos de raios-X.

A construção do novo prédio 
vai reduzir as contas municipais 
com a locação de imóveis.

São José de Mipibu terá 
novo centro odontológico

PROTEÇÃO

A Secretaria de Estado da 
Saúde Pública (Sesap), recebeu 
do Ministério da Saúde mais 
um lote de soros utilizados pa-
ra tratar picadas de serpentes 
e outros animais peçonhen-
tos. A pasta havia chamado 
atenção, na semana passada, 
para a situação crítica em que 
o estoque se encontrava. O 
quantitativo recebido, no en-
tanto, é estimado para ser utili-
zado apenas pelos próximos 20 
dias, por isso a Sesap mantém 
o alerta para que a população 
continue as medidas de pre-
venção, evitando acidentes.

“Sabemos que até o mês de 
agosto temos um aumento na 
incidência de acidentes aqui 
no RN, sobretudo envolvendo 
serpentes. Por isso pedimos 
a colaboração da população 
para evitar se expor”, explicou 
Aline Rocha, subcoordenadora 
de Vigilância Ambiental (Su-
vam) da Sesap.

Os soros antivenenos são 
fornecidos unicamente pelo 
Ministério da Saúde, que desde 
2013 envia um número menor 
do que o solicitado pelos esta-
dos. O cenário se deve às ade-
quações necessárias, por parte 
dos laboratórios produtores, 
para cumprir as normas exigi-
das pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Pedidos extra-rotina e 
antecipação de rotina vêm 
sendo solicitados pela Sesap, 
com o objetivo de minimizar 
possíveis transtornos e indis-
ponibilidade dos insumos, mas 
a situação do Ministério da 
Saúde também é delicada, com 
estoques reduzidos para aten-
der a todos os estados, além 
de enfrentar dificuldades com 
a diminuição dos voos para 
transporte dos lotes.

SESAP RENOVA 
ESTOQUE DE SORO 
ANTIOFÍDICO PARA A 
REDE PÚBLICA



|  13QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020 |Cultura

ARQUIVO PESSOAL

FELIPE SALUSTINO
REPÓRTER

Movida por enredos que tratam 
de � nitude e também por 
motivações que carrega des-

de criança, a professora, historiadora e 
escritora Danielle Sousa coloca à dispo-
sição, por meio da plataforma Catarse, 
o livro “No Horizonte, a Terra” (Editora 
Escaleras). A obra é uma reunião de 
quatro contos (Baboquivari, História 
em seis movimentos, Antônia e Tire o L 
da Lira). Em comum, histórias com re-
� exões acerca do � m, mas que podem 
também ser um convite ao recomeço.

“Particularmente, tento pensar a 
morte não como um � m, mas como 
uma transformação. No livro, ela po-
de ser o � m para alguns personagens, 
mas não o é para quem � ca. Então, tal-
vez seja um recomeço ou uma re� exão 
para algumas pessoas”, conta Danielle, 
que é mediadora do projeto Leia Mu-
lheres Natal.

Apesar de ser um ponto comum 
às quatro narrativas, a escritora expli-
ca que a escolha pela temática não se 
deu de forma intencional. “Relendo os 
contos, eu percebi que eles eram atra-
vessados pela ideia da � nitude, mas de 
um jeito muito particular para cada 
um. A morte existe, de fato, em alguns 
casos, mas em outros, ela apenas sina-
liza – como uma espécie de pano de 
fundo – para uma indicação da preca-
riedade da vida”, comenta a natalense. 

“Parece meio bobo, mas eu quero fazer 
com que as pessoas leiam a minha � c-
ção e espero que, de alguma maneira, 
faça sentido para alguém”, acrescenta.

Danielle revela que a ideia do livro 
surgiu neste período de pandemia, 
embora os contos não sejam sobre o 
momento atual. Alguns deles foram 

escritos, inclusive, há bastante tempo 
e já renderam à escritora o posto de 
� nalista do prêmio Sesc de Literatura, 
em 2012. A vontade de montar uma 
coletânea, entretanto, é antiga e se 
concretiza com a pré-venda de “No 
Horizonte, a Terra”, organizada a con-
vite da escritora Débora Gil Pantaleão, 

da Editora Escaleras.

INSPIRAÇÕES
Para escrever, Danielle explica que 

busca inspirações variadas. Carol Ben-
simon, Machado de Assis e Álvares de 
Azevedo – a propósito, um dos contos 
do livro fala sobre este último escritor 
– estão entre os autores brasileiros 
listados por ela como fontes de leitura. 
“Inspiração para mim é um conceito 
muito abstrato.  Não sei dizer ao certo 
de onde vem. Às vezes eu tenho uma 
imagem na cabeça e � co pensando 
nela ou em alguma coisa que eu vi ou 
li”, conjectura.

“Eu sou uma esponjinha, gosto 
de sair procurando coisas para ler. 
Se você me perguntar amanhã sobre 
inspirações, talvez eu não dê a mesma 
resposta de hoje”, diz ela, ao assumir 
que leu recentemente Grada Kilomba, 
Don DeLillo, Roberto Bolaño.

LANÇAMENTO
Danielle Sousa descreve a expe-

riência de lançar a coletânea durante 
a pandemia como algo muito parti-
cular e que tem surpreendido. “Num 
primeiro momento a gente pensa no 
lançamento ao vivo, com as pessoas 
reunidas. Por causa do isolamento, a 
editora veio com uma proposta de fa-
zer tudo através do Catarse. E foi uma 
boa opção, porque pessoas de todo o 
Brasil se interessaram pelo livro”.

“No Horizonte, a Terra” � ca em 
pré-venda no Catarse pelos próximos 
15 dias e foi escolhido pelas curado-
ras do Leia Mulheres Natal para ser 
lido em setembro deste ano. O livro 
custa R$ 38, mas os interessados po-
dem optar por diferente faixas de 
preço, que dependem de combos 
oferecidos pela Escaleras. Nesse caso, 
o livro vem acompanhado de outras 
obras da editora.

O frete é grátis para todo o País.

FINITUDE EM 
TRANSFORMAÇÃO

PESQUISA | “No Horizonte, 
a Terra”, da professora e 
historiadora natalense Danielle 
Sousa, reúne coletânea de 
contos com temática sobre morte 
e recomeço. Livro está em pré-
venda pelo Catarse

DANIELLE SOUSA
PROFESSORA, 
HISTORIADORA E ESCRITORA



Social14 | | QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

COMPORTAMENTO
Se não fosse tão trágico, 

poderiam servir de tema para 
os humoristas as declarações 
do prefeito de Natal Álvaro 
Dias à InterTV Cabugi, nesta 
terça-feira, sobre a pandemia 
de coronavírus em Natal.

INACREDITÁVEL
Além de mentir sobre 

dados de ocupação de leitos, 
contradizendo os números 
apresentados pelo Regula RN, 
plataforma que monitora as 
internações em leitos Covid-19 
aqui no Estado, o gestor da 
capital a� rmou que a redução 
de pacientes em UTI estava 
diretamente ligada ao uso 
da ivermectina por parte da 
população de Natal.

QUEM PROVA?
Com base em que estudo 

cientí� co o prefeito dá 
esse tipo de garantia aos 
natalenses? Quantas pessoas 
que usaram o remédio antes 
e durante a doença foram 
monitorados e estudados 
pela Secretaria de Saúde do 
município?

SE...
As falas de Álvaro Dias 

sobre a Covid -19 em Natal 
chocam pela aberração. E 
passaram a servir de chacota 
em grupos de WhatsApp. 
“Se funciona invitro, deve 
funcionar em vivos também”, 
disse ele, que prova, ao usar 
o “se” na frase, não saber 
realmente nada sobre o que 
está falando.

SEM NOÇÃO
O pior é que, 

irresponsavelmente, o prefeito 
ainda orientou a população a 
tomar, sem receita médica, a 
ivermectina, contrariando a 
ciência - com o medicamento  
- e a regra pregada pela sua 
própria categoria (sim, Álvaro 
Dias é médico) - de que não 
se deve usar remédio sem 
acompanhamento.

“Quem ainda não tomou 
pode tomar”, disse ele na 
entrevista.

SEM INFORMAR
A assessora de 

Comunicação do Governo 
do Estado, jornalista Guia 
Dantas, comentou em seu 
Twitter sobre a di� culdade que 
o governo tem em informar 
à população sobre a situação 
da Covid-19 no Estado. Para 
ela, o ponto crucial é a falta de 
verba para uma publicidade 
que mostre as realizações do 
Executivo no enfrentamento 
da pandemia e também para a 
propaganda educativa.

SEM RESPOSTA
“Sem publicidade, 

passamos meses literalmente 
‘apanhando’ por uma suposta 
ine� ciência do Estado, um 
discurso fabricado que se 
ancorava no fato de o Governo 
do RN não implantar um 
hospital de campanha. Ora 
bolas, foi estabelecida uma 
rede de hospitais regionalizada 
em todo o RN”, escreveu ela.

REALIDADE
Em sua postagem, a 

assessora lembra que o 
governo “optou pelo formato 
da rede regionalizada após 
diálogos diretos com os MPs, 
que opinaram claramente pela 
inviabilidade de um hospital de 
campanha”. “Mas a narrativa 
era insistente. Politicagem”, 
a� rmou.

PETROBRAS EM PAUTA
O presidente da Frente 

Parlamentar em Defesa da 
Petrobras, senador Jean Paul 
Prates (PT-RN), debateu, nesta 
segunda-feira (13), com um 
grupo de senadores a situação 
da Petrobras diante do atual 
cenário mundial, nacional e 
regional.

OPINIÃO
O parlamentar lembrou da 

articulação construída para 
discutir mais amplamente 
a venda das subsidiárias da 
Petrobras. “A Petrobras vai 
deixar de ser uma referência 
nacional do setor e corre o 
risco de virar uma boutique 
atuante apenas no Sudeste. 
É isso que o Brasil quer dela, 
realmente?”, criticou.

CALENDÁRIO
Seguindo com o 

planejamento acadêmico para 
o período da pandemia da 
Covid-19, os centros, institutos 
e unidades acadêmicas 
especializadas da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) realizaram, nos 
últimos dias, diversas ações 
para discutir a retomada das 
atividades do período letivo 
2020.1.

FLEXIBILIDADE
A ampla discussão tem 

como pilares a segurança da 
comunidade universitária 
e a diversidade dos cursos, 
que exigem a construção 
coletiva de propostas 
baseadas na inclusão e na 
flexibilidade.

A UFRN suspendeu, 
de forma emergencial, as 
atividades presenciais no 17 
de março devido à crise de 
saúde ocasionada pelo novo 
coronavírus.

DANIELAFREIREDANIELA

Quarentena: Deputado 
estadual e pré candidato 
a prefeito de Natal Kelps 

Lima  (Solidariedade) 
comemorando o aniversário 

do herdeiro fazendo o que 
ele mais gosta, jogando 

videogame

RÁPIDAS
>> Carta assinada por 17 

ex-ministros e ex-presidentes do 
Banco Central cobra do governo 
desmatamento zero. O documento 
divulgado nesta terça-feira propõe 
uma virada na gestão ambiental 
para que haja uma “recuperação 
verde” da economia brasileira após 
a crise decorrente da pandemia.

>> É hoje, às 11h, que o UOL 
Entrevista conversa ao vivo com 

nenhuma cidade. Foi o que afirmou 
o diretor para doenças infecciosas 
da Organização Pan-Americana 
de Saúde (Opas), Marcos Espinal, 
nesta terça-feira. Ele disse que 
não há local no País em que a 
porcentagem da população já 
infectada seja de 50% a 80% - 
suficiente para atingir imunidade 
de grupo.

o ministro das Comunicações, o 
potiguar Fábio Faria. A entrevista, 
conduzida pelos colunistas do UOL 
Tales Faria e Mauricio Stycer, será 
transmitida pela home do UOL e 
pelos canais do UOL no YouTube, 
Facebook e Twitter.

>> Brasil não atingiu 
imunidade de rebanho em 

Deputado federal Rafael Motta (PSB) participando de 
videoconferência com o presidente da Undime, Alexandre 
Soares, e com o secretário de Educação do RN, Getúlio 
Marques. Na pauta, a aprovação de um novo Fundeb
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje convém se segurar para não falar sem pensar e 
acabar se envolvendo em tretas que pode fazer você 
ter de buscar sua dignidade no lixo. Mercúrio forma 
quadratura exata com Marte, instigando seu lado 
esquentado e impaciente.

 Tensões estão previstas e quem manda o papo reto é 
Mercúrio, que segue retrógrado no ponto mais alto do 
seu Horóscopo e fi ca em desarmonia com Marte. Isso 
signifi ca que você precisará se valer do seu jogo de cintura 
e diplomacia para não se envolver em atritos. 

A Lua incentiva suas ambições profi ssionais no período 
da manhã, mas outros astros apontam desafi os. 
Mercúrio briga com Marte e alerta que nem todos os 
seus interesses vão fl uir como quer. Pode sentir que a 
sua energia acaba rápido e você se aborrece do nada.

O dia começa nervoso por causa do atrito entre Mercúrio 
e Marte: pegue leve logo cedo, controle a inquietação e 
não abuse da sua vitalidade. Convém cuidar melhor do seu 
organismo e adotar a paciência como mantra no trabalho. 
Talvez precise resolver uma situação chata com chefes.

Marte e Mercúrio entram em rota de colisão e essas 
vibes tensas vão afetar seu astral, deixando você com 
os nervos à fl or da pele e a ironia na ponta da língua. 
Em vez de se exibir, mostrando que é trilingue e fala 
gritânico, berrânico e debochês, procure ser mais sutil.

Hoje você pode perder a boa num instante e usar a 
franqueza típica do seu signo sem dó nem piedade. 
Mercúrio segue retrógrado e se desentende com Marte, 
alertando que o astral vai fi car nervoso e você precisará 
ir devagar com o andor para não se indispor.

 O dia começa com nuvens carregadas em seu horizonte 
por causa da quadratura exata que rola entre Mercúrio e 
Marte. A recomendação é pensar mil vezes antes de se 
expressar, pois há risco de falar mais do que deve, abusar 
da sinceridade e arranjar tretas desnecessárias.

Mercúrio continua o curso inverso e forma quadratura 
exata com Marte, cutucando sua paciência com vara 
curta e alertando que instabilidades vão rondar seu astral. 
Meça as palavras, controle a sinceridade e evite acirrar 
divergências, principalmente com os parentes.

 Eita, Giovana! O forninho caiu! Além de estar retrógrado 
em seu inferno astral, Mercúrio ainda se estranha 
com Marte e alerta que contratempos podem marcar 
presença. Convém adotar a discrição como lema e não 
se abrir com quem não conhece muito bem. 

A Lua atravessa o último decanato do seu signo e migra 
para sua Casa da Fortuna no período da tarde, indicando 
um bom momento para focar em seus assuntos 
materiais. Terá muita criatividade para bolar ideias 
lucrativas e há chance de descolar um bico.

Há risco de se desentender com seus amigos ou 
enfrentar aborrecimentos com seus projetos. Mercúrio 
fi ca em aspecto negativo com Marte, alertando que 
desafi os podem surgir nessa quarta e você precisará 
fi car de antena ligada para não atrair zicas e encostos.

Mercúrio se estranha com Marte e alerta que não convém 
contar muito com a sorte nem arriscar o que possui. 
Altos e baixos vão marcar presença em torno dos seus 
interesses amorosos e fi nanceiros, portanto, será preciso 
ligar as antenas para não ter decepções ou prejuízos.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

O cardápio variado de SBT, 
Globo e Record nesta quarta

Esta será uma quarta-feira diferente na televisão, 
com alguns movimentos que devem aquecer a 
disputa, especialmente entre as três principais redes, 
na faixa da noite.

O SBT, em uma iniciativa que surpreendeu todo 
o mercado, vai transmitir a � nal do campeonato 
carioca, Flamengo e Fluminense, mas com torcedores 
em todo o País.

Globo, por causa disso, vai espichar “Fina 
Estampa” e até mudou o � lme. Em vez do “Deadpool”, 
inicialmente programado, “Jumanji – Bem-Vindo à 
Selva” será exibido no “Cinema Especial”.

E a Record terá a estreia do “Top Chef ”, reality 
culinário do Felipe Bronze, em sua segunda 
temporada, com 14 participantes, uma série de 
cuidados e algumas surpresas.

Tudo muito bom, tudo muito bem. Nada a se 
queixar. O cardápio é variado.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

UMA QUESTÃO
Em 1987, a OTI – Organização 

da Televisão Ibero-Americana, que 
mandava nos direitos esportivos de 
então, por causa de uma rixa com a 
ODEPA – Organização Desportiva 
Pan-Americana, impediu que as 
grandes redes de TV transmitissem 
os Jogos Pan-Americanos de 
Indianápolis.

Quem desrespeitasse � caria fora 
da Olimpíada de Seul, em 1988, e da 
Copa do Mundo, Itália, em 1990.

A SAÍDA
A transmissão daquele ano só foi 

possível graças a um executivo da TV 
na época, Jorge Ramos, que formou 
a “Rede do Pan”, liderada pela TV 
Gazeta, em São Paulo.

Luciano do Valle, Silvio Luiz, 
Álvaro José e Osmar de Oliveira 
foram alguns que colaboraram 

na transmissão das diversas 
competições. Um sucesso. A Gazeta 
bateu recordes de audiência, 
principalmente com a � nal do 
basquete, vitória do Brasil sobre os 
Estados Unidos.

DIA SEGUINTE
O Pan de 1987 acabou e a TV 

Gazeta voltou à sua vidinha de 
sempre. Alcançou outros raros 
sucessos depois, mas graças à 
iniciativa de terceiros e em eventos 
esporádicos.

É o que não deve acontecer de 
muito diferente com o SBT. Hoje tem 
a � nal do Rio, mas e amanhã? Em 
se tratando de esporte ou qualquer 
outro projeto não há nada pensado 
ou planejado.

UMA HISTÓRIA
Isso lembra também a história 

da inauguração da TV Tupi, em São 
Paulo.

Prepararam tanto a sua festa, se 
concentraram em tantos detalhes 
e cuidados, que se esqueceram de 
montar uma programação para o dia 
seguinte.

ELE MERECE
Silvio Luiz comemorou ontem 86 

anos de vida.
Alexandre Souza, � lho, entrou 

com uma inscrição no Guinness, 
pleiteando o reconhecimento de ser 
o seu pai o narrador esportivo mais 
antigo em atividade.

GRAVANDO
“Que História é Essa, Porchat?” 

vai estrear a sua nova temporada, no 
GNT, dia 4 de agosto, com exibição 
às terças e quintas, 22h30, episódios 
inéditos.

 O canal Music Box Brazil 
apresenta neste sábado, às 22h30, um 
especial de Maria Cecília & Rodolfo...
 ... E com a dupla recebendo 

convidados, como Marcos & Belutti, 
Gustavo Mioto, Felipe Araújo e 

Thaeme e Tiago...
  ...  Inédito na TV, foi extraído de 

um DVD, gravado em 2019.
 Nos dias 21 e 22, por iniciativa da 
mulher dele, Beth,  serão leiloadas 

uma série de peças de Daniel Azulay, 
falecido em março...

 ... Parte da renda será destinada 
para a instituição Pró-Criança 
Cardíaca, da qual o artista era 

parceiro.
 Vale destaque o trabalho que o Alex 
Muller vem realizando todos, os dias, 

18h, na rádio 9 de julho...
  ... Mesmo com o futebol parado, 

ele nunca deixou a bola cair. Manteve 
o noticiário em cima e vem realizando 

entrevistas bem interessantes.
 Neste próximo sábado, 20h, Nelson 
Rubens terá vários convidados na sua 

live solidária: Sabrina Sato, Sonia 
Abrão e Ratinho, entre outros.



16 | | QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2020 Esporte

A Federação Norte-Rio-Granden-
se de Futebol (FNF) planeja re-
tomar o Campeonato Potiguar 

a partir do dia 12 de agosto. A data foi 
definida nesta terça-feira (14) após 
reunião com os clubes participantes 
do torneio.

A entidade também anunciou que 
vai doar 30 testes de detectação da Co-
vid-19 para cada uma das oito equipes 
que disputam o estadual deste ano. 
Ainda de acordo com a FNF, durante 
a reunião feita na sede da organização, 
em Natal, serão doados termômetros 
digitais e aparelhos de verificação da 
pressão arterial para os clubes.

Os treinos das equipes participan-
tes do torneio estarão liberados no Rio 
Grande do Norte a partir desta quarta-
-feira (15). A autorização para o retorno 
foi feita pelo Governo do Estado na se-
mana passada. O Comitê Científico do 
Estado, órgão consultivo para as ações 
relacionadas com a Covid-19, havia de-
limitado o retorno das partidas de fute-
bol para 1º de agosto, porém, durante a 
reunião ocorrida na sede da FNF, a de-
finição foi a de postergar o início para 
o dia 12. A nova data, segundo os diri-
gentes dos clubes, vai permitir melhor 
preparação física dos atletas.

A FNF anunciou que pretende di-
vulgar nos próximos dias a tabela para 
a retomada do Campeonato Potiguar 
2020. Ainda há oito partidas e quatro 

datas pendentes válidas pelo segundo 
turno do campeonato, que foi suspen-
so desde 17 de março. Há previsão de 
que todo o segundo turno seja feito em 

Natal, com jogos na Arena das Dunas. 
Caso o ABC, campeão do primeiro 
turno, vença também o segundo, o alvi-
negro será o vencedor do campeonato.

FNF define retomada do 
Potiguar para 12 de agosto
FUTEBOL | Data de reinício do estadual, paralisado desde o dia 17 de março, foi definida após reunião com as oito equipes participantes do 
torneio deste ano; entidade também anunciou que vai doar 30 testes para dectecção da Covid-19 e termômetros digitais para os clubes

Treinos físicos das equipes participantes do Campeonato Potiguar estarão liberados acontecer a partir desta quarta-feira (15)

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

DECISÃO

O SBT irá transmitir a segun-
da partida da final do Campeo-
nato Carioca que acontece nesta 
quarta-feira (15). No primeiro 
jogo, o rubro-negro venceu o Flu-
minense por 2 a 1.

O Flamengo se utilizou da 
Medida Provisória 984, que dá ao 
time mandante a possibilidade 
de negociar os direitos de trans-
missão da partida. “Eu vejo de 
maneira muito positiva a volta do 
SBT ao esporte. É positivo para o 
esporte, para as emissoras de te-
levisão e para os patrocinadores 
termos outros canais para trans-
mitirem o futebol,” disse Teo José, 
narrador que fará o jogo da final 
do Campeonato Carioca

O clube rubro-negro não fe-
chou contrato com a Rede Globo 
para a transmissão de seus jogos 
no Campeonato Carioca 2020 e, 
desde o retorno do futebol após a 
paralisação do novo coronavírus, 
transmite suas partida pela FlaTV, 
canal de Youtube do time, ampa-
rando-se na MP editada por Jair 
Bolsonaro.

Além disso, a partida pode ser 
a última do técnico Jorge Jesus à 
frente do Flamengo. Notícias pu-
blicadas no noticiário esportivo 
de Portugal dá como certa a ida 
dele para o Benfica. 

SBT IRÁ TRANSMITIR 
SEGUNDA PARTIDA 
DA FINAL DO 
CAMPEONATO CARIOCA

Dentro do decreto estabeleci-
do pela Prefeitura de Natal, 
a retomada das atividades 

esportivas praticadas ao ar livre está 
autorizada a partir da terça-feira (14). 
Dentre elas, a corrida de rua, segmen-
to hoje expressivo na cidade, integra-
do por milhares de adeptos. 

As escolas e assessorias de cor-
rida de Natal se prepararam para re-
tornar seus treinos de maneira adap-
tada aos protocolos de Saúde. A Go 
Runners é uma delas. Os professores 
da escola de corrida vão seguir uma 
série de procedimentos para garantir 
a segurança de todos, dos alunos e de-
les próprios. Dentre os cuidados que 
serão adotados, estão a exigência de 
utilização de máscara da chegada a 
saída dos corredores, a checagem de 
temperatura na chegada de todos, o 
respeito ao distanciamento em todo 
o treino, a oferta de álcool em gel e 
a consulta para verificar se o aluno 
tiveram contato com a Covid-19 ou 
com pessoas contaminadas pelo co-
ronavírus.

Outras medidas serão aplica-

das para reforçar a segurança dos 
alunos, como adianta o diretor da 
Go Runners, Fabiano Pezzi. “Nossa 
maior preocupação é com os clien-
tes que estão conosco. Assim, por no 

mínimo 15 dias após a retomada do 
atendimento, não aceitaremos novos 
clientes. A ideia é testar a nossa nova 
rotina e seus cuidados, deixar confor-
táveis e seguros”, encerrou.

Escolas e assessorias de corrida de Natal se prepararam para retornar seus treinos em Natal

Corredores de rua podem voltar a 
praticar as atividades em Natal 

ATLETISMO 
TORNEIO

A paralisação provocada pela 
pandemia do novo coronavírus, 
que já dura quatro meses, fez 
com que a Conmebol tivesse que 
mudar todo o calendário de suas 
competições em 2020. Na sema-
na passada, a entidade anunciou 
novas datas para os torneios 
sul-americanos, mas garantiu 
que a final da Copa Libertadores, 
marcada agora para janeiro de 
2021, será mesmo no estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro. “Sem 
mudança. Não há nenhum plano 
de mudar as sedes das finais tan-
to Córdoba, na Sul-Americana, 
quanto Maracanã para Liberta-
dores. Esse é o plano. Claro que a 
gente não conhece o vírus, como 
será a evolução. Posso dizer que 
o plano é manter Sul-Americana 
em Córdoba e Libertadores no 
Maracanã como foi definido no 
ano passado”, garantiu Frederico 
Nantes, diretor de competições de 
clubes da Conmebol.

CONMEBOL DIZ 
QUE FINAL DA 
LIBERTADORES SERÁ 
NO MARACANÃ

DIAGNÓSTICO

O Corinthians informou nes-
ta terça-feira (14) que o volante 
colombiano Victor Castillo foi 
diagnosticado com o novo coro-
navírus e será desfalque do time 
na retomada do Campeonato 
Paulista contra o Palmeiras, no 
próximo dia 22, na Arena Corin-
thians. O jogador terá que ficar 
isolado por pelo menos 15 dias e 
tem grandes chances também de 
ficar fora do duelo contra o Oeste, 
na 12.ª e última rodada da fase de 
grupos da competição estadual.

O volante apresentou febre, 
um dos sintomas da covid-19, na 
última sexta-feira e não partici-
pou dos últimos três treinamen-
tos do Corinthians. Afastado das 
atividades, Cantillo realizou teste 
na segunda para saber se contraiu 
o novo coronavírus e o resultado 
positivo foi revelado nesta terça. 
O departamento médico do clube 
ressaltou que ele não apresenta 
sintomas graves da doença.

VICTOR CASTILLO, 
DO CORINTHIANS, É 
DIAGNOSTICADO COM 
COVID-19


