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PAÍS CHEGA A 2 MILHÕES DE CASOS 
DE COVID-19; RN TEM 1.501 MORTES
PANDEMIA. 7 | Ministério da Saúde 
incluiu nesta quinta-feira mais 
45.403 registros de infecção pelo 
novo coronavírus no Brasil. Com 

isso, o País ultrapassou a marca 
de 2 milhões de diagnósticos 
da Covid-19 desde o início da 
pandemia. O total de infectados é 

de 2.012.151.
A pasta também contabilizou 
1.322 novas mortes, com o 
acumulado de vítimas chegando 

a 76.688 em todo o País. Foi o 
pior dia do mês de julho, com o 
maior registro de óbitos em 24 
horas desde 23 de junho, quando 

houve novas 1.374 mortes.
No Rio Grande do Norte, número 
de casos passa de 40 mil, com 
1.501 óbitos confirmados.

APENAS 11 DEPUTADOS 
APARECEM, E ASSEMBLEIA 
REMARCA VOTAÇÃO DA 
REFORMA PELA 2ª VEZ

SITE CLASSIFICA
WALTER ALVES COMO 
MELHOR DEPUTADO 
FEDERAL DO RN EM 2020

AEROPORTO DE
SÃO GONÇALO PERDE A 
PRINCIPAL COMPANHIA DE 
EXPORTAÇÃO DE CARGAS

AULAS NA UFRN
VOLTAM EM 24 DE 
AGOSTO, MAS COM 
SISTEMA REMOTO

MINISTÉRIO PÚBLICO 
ENTRA COM AÇÃO NA 
JUSTIÇA PARA REABRIR 
BASE DO CENTRO TAMAR

PREVIDÊNCIA. 4 | Prazo para que o 
Estado aprove a reforma está perto do 
fim. Uma portaria do Ministério
da Economia estabelece que estados e 
municípios devem atualizar suas regras 
até o dia 31 de julho

CONGRESSO. 4 | Ranking dos Políticos faz 
a avaliação levando em consideração 
critérios como presença em sessões, 
processos judiciais, privilégios e 
qualidade legislativa. Deputado tem
59 pontos acumulados este ano

APOSENTADORIA. 6 | A partir da próxima 
terça-feira (21), Lufthansa Cargo vai 
transferir a estrutura logística para 
aeroporto de Recife. Por semana, 
a companhia era responsável pelo 
transporte de 60 toneladas de produtos

EDUCAÇÃO. 12 | Instituição planeja 
distribuir planos de dados móveis 
para estudantes em situação de 
vulnerabilidade. Aulas foram suspensas 
em meados de março, por causa da 
pandemia do novo coronavírus

MEIO AMBIENTE. 6 | Base localizada na 
Barreira do Inferno, em Parnamirim, 
foi fechada pelo Ministério do Meio 
Ambiente e era responsável pela 
fiscalização da preservação de 
tartarugas marinhas do litoral potiguar

ROGÉRIO ENXERGA 
“AMBIENTE FAVORÁVEL” 
A BOLSONARO NO NE

SEMSUR PLANEJA 
CONSTRUIR TÚMULOS 
VERTICAIS EM 2021

POLÍTICA. 3 | Segundo ministro, 
agenda pelo Nordeste tem servido 
para “dar visibilidade a políticas 
que já existem”

EM NATAL. 10 | Segundo secretário 
de Serviços Urbanos, medida vai 
resolver problema de superlotação 
por 10 anos

ALAN SANTOS / PR

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOÃO GILBERTO / ALRN

ÁLVARO DIAS UTILIZA 
VERBA PÚBLICA PARA SE 
PROMOVER, DIZ HERMANO

JOÃO GILBERTO / ALRN

VERBA PÚBLICA PARA SE 
PROMOVER, DIZ HERMANO
ENTREVISTA. 5 | Deputado 
estadual acusa atual prefeito de 
se aproveitar do momento de 
pandemia para fazer “populismo”

ESCADARIA
RENOVADA
ARTE. 6 | Escadaria localizada em Mãe 
Luíza, na Zona Leste de Natal, receberá 
intervenção artística em formato de
mosaico e grafites em pórticos e degraus



A pandemia do novo 
coronavírus não deveria nos ensinar 
o que fazer, mas, infelizmente, 
ensina. E, embora tantas lições 
tenham pego a todos de surpresa 
num período relativamente curto 
de tempo, a crise sanitária revelou a 
nossa imensa incapacidade coletiva 
de aprender e fazer o que é certo.

O primeiro impulso de boa 
parte dos atores desse processo foi 
tirar proveito da crise, realçando 
tradicionais diferenças entre os 
grupos ao invés de atenuá-las.

União, estados e municípios, 
por meio de seus comitês 
cientí� cos, protagonizaram um 
divórcio à medida em que a crise 
avançava com rapidez.

As guerras e depressões 
econômicas do século 20 ocorreram 
sem que o cidadão comum soubesse 
o que o havia atingido. Hoje, com a 
internet e a tecnologia, foi possível 
saber o grau de destruição imposto 
pela Covid-19 em tempo real.

O governo, brasileiro, no 
entanto, preferiu ignorar.

O aparelhamento estatal por 
militares da ativa e da reserva 
agregou um ingrediente que se 
imaginava superado: a cooptação 
das Forças Armadas ao poder 
de turno, quando essas armas 
sagradas não deveriam mais se 
prestar a esse papel.

E o fato dessa ressurreição 
estar atrelado a um capitão 
insubordinado em seus tempos 
de caserna, mas dono de votos, 
não ajudou nada a imagem dessa 
importante instituição.

Poupados pela reforma 
previdenciária que atingiu a 
esmagadora maioria dos brasileiros 
e recompensados pecuniariamente 
ao ingressar no governo, um 
número crescente de militares 
parece cada dia mais gostar do 
perfume do poder.

O fato é que as Forças Armadas 
pertencem ao Brasil e aos 
brasileiros e não às estruturas de 
poder, como parte interessada do 
ponto de vista corporativo.

E era de se supor que esta 
discussão já estivesse superada, 
até que, saído do baixo clero da 
Câmara Federal, apareceu um 
capitão mal militar, mas bom de 
voto.

Num momento em que o 
País começava a reavivar sua 
con� ança nos nobres homens e 
mulheres fardados que deveriam 
nos proteger como uma nação, 
voltamos a falhar. 

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou um recurso contra a 
decisão da 4ª Vara Federal do Rio Grande do Norte que manteve a 
retomada das atividades econômicas não essenciais em Natal. Uma 

liminar impetrada pelo MPF – junto com os Ministérios Públicos Estadual e 
do Trabalho – foi negada e o Município seguiu o processo de reabertura do 
comércio.

Na ação, o MP aponta que o decreto municipal que liberou a retomada 
das atividades econômicas é “inconstitucional” e que os dados apontam para 
o risco de a retomada gerar uma “segunda onda” de casos da Covid-19 na 
capital. A cidade reúne 25% da população potiguar, mas já responde por 42% 
dos óbitos.

O MPF demonstra no recurso – um agravo de instrumento - que a 
decisão da Prefeitura em seguir com o plano de retomada das atividades foi 
inconstitucional, pois desrespeita os limites de sua competência, tendo em vista 
que normas municipais não poderiam contrariar ou mesmo ampliar as estaduais 
ou federais, “especialmente em matéria de saúde pública”. Reforça ainda que 
não deve ser aceita a adoção de medidas administrativas sem fundamentos 
técnico-científicos consistentes, especialmente em meio a uma situação de 
crise como a atual pandemia.

“Seja sob a perspectiva do direito nacional, seja sob o ponto de vista do 
mais autorizado direito estrangeiro, não há qualquer invasão indevida da esfera 
do poder executivo municipal na presente demanda. Os Decretos municipais 
impugnados configuram não apenas atos ilícitos que contrariam os mais 
recentes entendimentos do STF, mas também caracterizam medidas arbitrárias 
que ignoram seu potencial lesivo à saúde pública”, descreve o recurso.
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MPF RECORRE PARA 
FECHAR COMÉRCIO

O PRIVILÉGIO 
DE SERVIRREFORMAS TRAVADAS I

A situação atual do presidente Jair 
Bolsonaro não o ajuda a conseguir 
aprovações de reformas para destravar 
a economia brasileira, segundo análise 
de especialistas da Fundação Getúlio 
Vargas.

REFORMAS TRAVADAS II
Na avaliação dos especialistas, o 

presidente precisa se esforçar para 
conseguir apoio para suas reformas e 
também para afastar imagens ruins 
que surgiram tanto pelos embates com 
as instituições democráticas quanto 
pela investigação de Fabrício Queiroz.

ESTRATÉGIA MILITAR
A presença da China na América 

do Sul, uma preocupação frequente dos 
Estados Unidos, entrou o� cialmente 
no radar militar brasileiro. O risco 
de um confronto armado na região, 
também. A atualização dos textos 
PDN (Política de Defesa Nacional) e 
END (Estratégia Nacional de Defesa), 
que será enviada ao Congresso no dia 
22, mostra preocupação especial com 
os chamados “atores exógenos” no 
continente.

CONTRA A REABERTURA
A maioria dos brasileiros é 

contrária à reabertura do comércio, 
segundo pesquisa encomendada pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). A reprovação varia segundo o 
tipo de estabelecimento, variando de 
57% para salões de beleza a 86% para 
cinemas e teatros.

CANDIDATURAS NEGRAS
Entidades antirracistas lançaram 

nesta quinta uma campanha com o 
objetivo de pressionar os ministros 
do Tribunal Superior Eleitoral a 
aprovarem regras para a eleição deste 
ano que favoreçam candidatos negros. 
Puxada por organizações como 
Educafro, Coalizão Negra por Direitos 
e Instituto Marielle Franco, a iniciativa 
propõe o envio massivo de e-mails 
para os ministros para que eles 
retomem a discussão sobre a reserva 
de valores de fundo eleitoral e tempo 
de TV para candidaturas negras, 
iniciada em 30 de junho.

RÁPIDAS
>> Hoje, 17 de julho, é Dia de 

Proteção às Florestas, Dia Mundial 
do Emoji e Dia do Curupira.

>> Nesta data, em 1994 – há 
26 anos –, a Seleção Brasileira de 
Futebol vencia a Itália nos pênaltis 
e conquistava a Copa do Mundo 
pela quarta vez.

>> O YouTube do Centro de 
Tecnologia (CT) da UFRN promove 

de mais 12 no solo. É considerado 
o pior acidente aéreo da história da 
América Latina.

>> Terminam hoje as inscrições 
para o curso gratuito de biossegurança 
no setor turístico. A vaga pode ser 
garantida no site do Senac RN.

>> No Insta, o Sistema CNA 
transmite hoje, às 17h, bate-papo 
sobre tendências de marketing.

nesta sexta, às 14h, o webinar 
sobre o ingresso nos cursos de 
Arquitetura e Engenharias.

>> As redes sociais da 
Amazônia Azul UFRN, em 
parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional, realiza 
hoje às 15h, debate com o tema 
“Usos e recursos da zona costeira: 

pesca e aquicultura”.
>> A Secretaria de Agricultura 

do RN organiza nesta sexta, às 
16h, conversa sobre a cajucultura 
potiguar. Será no Google Meet.

>> Nesta data, em 2007 – há 
13 anos, caía, em São Paulo, o 
avião da Airbus A320. Todos as 187 
pessoas a bordo morreram, além 

Notas&Informes
PENDURICALHO

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) decidiu manter o 
aumento de um penduricalho a 
militares das Forças Armadas, 
mesmo durante a pandemia da 
Covid-19. O plenário da Corte 
rejeitou pedido do Ministério 
Público de Contas para suspender 
o reajuste no “adicional de 
habilitação”, um complemento 
salarial que eleva os vencimentos 
de militares. O impacto previsto 
em 2020 é de R$ 1,3 bilhão e 
somará R$ 26 bilhões em cinco 
anos.

NÃO PASSA
O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, resolveu desa� ar 
o presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, e anunciou que o projeto 
de reforma tributária do governo 
incluirá um imposto sobre 
movimentações � nanceiras por 
meio digital. O deputado reagiu: 
“Não passa”.

ESTADO LAICO
O ministro da Educação, 

pastor Milton Ribeiro, tomou 
posse nesta quinta-feira em 
uma cerimônia fechada para a 
imprensa no Palácio do Planalto. 
Em seu discurso, Ribeiro a� rmou 
que vai conduzir sua gestão com 
base em princípios constitucionais 
e respeitando a laicidade do 
Estado. O ministro disse também 
que nunca defendeu a violência 
nas escolas, justi� cando uma 
a� rmação anterior na qual 
defendeu que crianças sejam 
educadas com “dor”.

PROVOCAÇÃO
Rodrigo Maia provocou 

Abraham Weintraub, no 
Twitter, nesta quinta-feira. Ele 
compartilhou na rede uma 
publicação do o ex-ministro 
da Educação do governo Jair 
Bolsoanaro, em que ele postou a 
foto de um boneco do Homem de 
Ferro com o seu rosto. “Será que o 
compliance do Banco Mundial já 
viu esse tuíte? , questionou Maia.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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SIGILO NA PUBLICIDADE I
O Banco do Brasil utiliza a prerrogativa de sigilo empresarial para negar 

acesso às informações sobre a decisão que retomou a divulgação de anúncios 
no site bolsonarista Jornal da Cidade Online após críticas do vereador Carlos 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do chefe da Secretaria de Comunicação da 
Presidência, Fabio Wajngarten. A suspensão só foi efetivada após liminar do 
Tribunal de Contas da União, no � nal de maio.

SIGILO NA PUBLICIDADE II
A presença de anúncios no site foi detectada pelo per� l Sleeping Giants 

Brasil. O banco inicialmente a� rmou que iria retirar as peças da página, 
mas voltou atrás após críticas de membros do governo e aliados do Planalto. 
Wajngarten disse à época que iria “contornar a situação”.

Postura dele é de total descaso e de 
assustadora irresponsabilidade”“DEPUTADO JÚNIOR BOZZELLA (PSL-SP),

SOBRE PRESIDENTE JAIR BOLSONARO



|  3SEXTA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2020 |Política

O ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério 
Marinho, negou que suas re-

centes visitas ao Nordeste, para anun-
ciar ou inaugurar obras do Governo 
Federal, sejam uma estratégia para 
melhorar a imagem do presidente Jair 
Bolsonaro na região. De acordo com 
ele, sua agenda em estados nordesti-
nos tem servido para “dar visibilidade 
a políticas que já existem”.

“As ações têm um foco muito forte 
em combater desigualdades regionais, e 
não há região mais emblemática e mais 
referencial do que Nordeste e Norte. 
São regiões que têm IDH menor que a 
média, precisam ser tratadas de forma 
desigual”, afirmou o ministro, em entre-
vista ao jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo Rogério, “o fato de o pre-
sidente começar a estar mais próximo 
do Nordeste se deu muito mais pelo 
fato de que começamos a mostrar a 
ele o que o ministério está fazendo, o 
que o governo que ele comanda está 
fazendo, do que uma estratégia de-
liberada de melhorar sua imagem”. 
“Até porque tenho sentido que já há 
um ambiente muito favorável no Nor-
deste ao presidente”, complementa o 
potiguar.

O Rio Grande do Norte foi inclu-
ído nessas recentes agendas de Ro-

gério Marinho pelo Nordeste. No fim 
do mês passado, o ministro veio ao 
Estado visitar obras em andamento 
– sendo a principal delas a Barragem 
de Oiticica, em Jucurutu, que, quando 
finalizadas, vão permitir a chegada ao 
Estado das águas da transposição do 
Rio São Francisco.

Além disso, Rogério Marinho 
anunciou em Parnamirim a amplia-
ção do sistema de trens urbanos e, em 
Natal, visitou obras de drenagem e sa-
neamento na Zona Norte e do enroca-
mento da praia de Ponta Negra. Houve 
também um encontro com a governa-
dora Fátima Bezerra.

No segundo turno das eleições de 
2018, Bolsonaro só venceu Fernando 
Haddad (PT) em três das 167 cida-
des do Rio Grande do Norte – Natal, 
Parnamirim e Carnaúba dos Dan-
tas. De olho na reeleição, em 2022, o 
presidente busca maior capilaridade 
eleitoral na região.

Existe “ambiente favorável” a 
Bolsonaro no NE, diz Rogério
ANÁLISE | Segundo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, “fato de o presidente começar a estar mais próximo do Nordeste se deu 
muito mais pelo fato de que começamos a mostrar a ele o que o ministério está fazendo”, e não a estratégia para melhorar imagem do presidente

Jair Bolsonaro e Rogério Marinho durante cerimônia de acionamento de comporta que permitirá chegada das águas do Rio São Francisco ao Ceará

ALAN SANTOS / PR

O relator na Câmara dos Depu-
tados do projeto de lei que deu 
origem ao novo marco do sanea-

mento básico (Lei 14.026/20), deputado 
Geninho Zuliani (DEM-SP), disse que 
nunca foi favorável ao artigo que permi-
tia a prorrogação dos atuais contratos 
do setor, vetado pelo presidente Jair Bol-
sonaro, mas avalia que o governo errou 
ao retirar esse trecho da norma.

Zuliani acredita que há chance real 
de derrubada do veto porque o disposi-
tivo foi fruto de um amplo acordo. “Eu 
penso como o governo pensa. Em um 
primeiro momento, não tinha esse ar-
tigo. Mas o que nós temos que levar em 
consideração é que houve um acordo. 
E o acordo, tanto na Câmara quanto 
no Senado, foi para que esses prazos 
fossem dilatados, houvesse esse tempo 
de transição.”

A nova lei aposta na iniciativa pri-
vada para universalizar o acesso a água 
e esgoto até 2033. Mas o artigo 16 dava 
prazo até março de 2022 para que os 
atuais contratos firmados com empre-

sas públicas pudessem ser prorrogados 
por até 30 anos. Isso porque muitos go-
vernadores e prefeitos são contrários 
ao repasse para o setor privado.

Para a deputada Lídice da Mata 
(PSB-BA), o veto ao artigo 16 acelera 
a privatização. “Veta o artigo 16, o que 
impede a renovação de contratos com 

as empresas estatais, levando, portan-
to, a uma obrigação da privatização. É 
um absurdo, um desrespeito ao Parla-
mento brasileiro”, criticou.

REESTATIZAÇÃO E 
INVESTIMENTO PRIVADO

Na prática, a oposição queria dar 

mais tempo para uma reestruturação 
do setor porque acredita que será ne-
cessário reestatizar o serviço. “Nós es-
tamos indo na contramão do que está 
aí no mundo. Porque muitos países 
que privatizaram estão reestatizando”, 
reclama o deputado Elias Vaz (PSB-
-GO). “Com o veto deste artigo, nós 
teremos a obrigação de privatizar. Isso 
é um grande absurdo.”

Mas, para a deputada Bia Kicis (PS-
L-DF), o modelo atual não funcionou. 
“Estão falando que Bolsonaro não quer 
levar a água, que quer privatizar a água, 
lucrar com a água. A verdade é que esse 
marco não privatiza, ele aceita investi-
mento privado. E se estivesse bom, não 
precisava de novo marco.”

O deputado Darci de Matos (PS-
D-SC) também defendeu o veto. “Está 
muito ruim, tem 100 milhões de pes-
soas que não têm saneamento básico 
no Brasil. 30 milhões não têm água 
tratada. 5 milhões fazem suas neces-
sidades no mato. Alguma coisa tinha 
que fazer”, defendeu Matos.

Lei sancionada por Bolsonaro, com vetos, prevê universalização do saneamento até 2033

Congresso discute derrubar veto a artigo
que permite prorrogar contrato com estatais

MARCO DO SANEAMENTO

FERNANDO FRAZÃO / AGÊNCIA BRASIL

O subprocurador-geral do 
Ministério Público de Contas Lu-
cas Furtado pediu ao Tribunal de 
Contas da União (TCU) o afasta-
mento de Fábio Wajngarten, che-
fe da Secretaria de Comunicação 
da Presidência (Secom). Segundo 
Furtado, o pedido já foi realizado 
oralmente ao chefe de gabinete 
do ministro Vital do Rêgo e agora 
será oficializado em documento.

A base do pedido é uma re-
portagem publicada nesta quin-
ta-feira (16) pelo jornal O Globo. 
Segundo a matéria, a Secom tem 
descumprido uma decisão da 
Controladoria-Geral da União 
(CGU) e, há três meses, mantém 
em segredo os dados sobre seus 
gastos com publicidade na inter-
net durante a gestão do presiden-
te Jair Bolsonaro.

Furtado também comunicou 
o presidente do TCU, José Mucio, 
sobre a representação pedindo o 
afastamento de Wajngarten.

O ministro Vital do Rêgo disse 
que soube da representação do 
MP, mas afirmou que ainda não 
tem conhecimento dos termos da 
solicitação.

Em sua conta no Twitter, Fá-
bio Wajngarten negou que a Se-
com descumpriu determinações 
da CGU. Procurado, o ministro 
da CGU, Wagner do Rosário, não 
respondeu o contato de O Globo.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu 
nesta quinta-feira (16) que o go-
verno apresente sua proposta de 
reforma tributária o mais breve 
possível.

“Não queremos aprovar a re-
forma da Câmara, e sim a do Con-
gresso, junto com o governo fede-
ral. Espero que o ministro Paulo 
Guedes [Economia] e o presiden-
te Jair Bolsonaro encaminhem a 
proposta o mais rápido possível”, 
disse em reunião técnica sobre a 
reforma tributária.

Ele disse ter conversado com 
Guedes na quarta-feira (15). E tam-
bém com o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), sobre 
a importância de retomar os traba-
lhos da comissão mista. A última 
reunião da comissão foi em março, 
antes da suspensão provocada pe-
la pandemia.

PUBLICIDADE

TRIBUTÁRIA

MP DE CONTAS PEDE 
AFASTAMENTO DE 
FÁBIO WAJNGARTEN 
DA SECOM

MAIA DIZ ESPERAR 
PROPOSTA DE 
REFORMA O MAIS 
RÁPIDO POSSÍVEL
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IDEÓLOGO DA NOVA CPMF 
CRITICA ‘MANICÔMIO DO ICMS’ 

MAIA SEGUE IGNORANDO 
PROJETOS QUE O DESAGRADAM

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CETAS NA MIRA
O caso da cobra naja que picou 

um estudante, em Brasília, virou 
investigação de trá� co internacional 
de animais silvestres. Uma das pistas 
apontam para a suposta participação 
de funcionários de carreira do Centro 
de Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas), órgão do Ibama.

ESTÁ SOBRANDO
Outra pesquisa divulgada esta 

semana, no Recife, mostra Marília 
Arraes (PT) sobrando na corrida pela 
prefeitura do Recife. Surpreende o 
garotão João Campos (PSB), � lho de 
Eduardo Campos, agora em 5º lugar.

ESCOLA TUCANA
Candidatos do PSDB a presidente 

em 4 eleições, Alckmin e Serra hoje 
estão enrolados com a polícia. Alckmin 
foi ontem à TV criticar Bolsonaro. 
Os entrevistadores pareciam mais 
interessados nisso do que em pedir 
explicações sobre o seu indiciamento 
por receber propina da Odebrecht.

REGIME DE ENGORDA
O deputado Fábio Ramalho 

(MDB-MG) continua cevando sua 

candidatura à presidência da Câmara. 
Esta semana, em vez de leitão a 
pururuca, ele serviu doces mineiros 
aos colegas.

O RETORNO DO COMÉRCIO
O Sebrae acompanha o 

crescimento da con� ança do 
comércio. Veri� cou que uma em 
cada três empresas vem retomando 
suas atividades. São mais de 800 mil 
negócios, segundo informou ao site 
Diário do Poder.

CPLP, 24 ANOS
Completa 24 anos nesta sexta 

(17) a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), em Lisboa, 
difundindo o idioma e fortalecendo 
a amizade, a concertação e a 
cooperação entre os países membros. 
O embaixador Pedro Brêtas Bastos é o 
chefe da missão do Brasil na CPLP. 

ESCRITÓRIO DAS OPERADORAS
A Associação Paulista de Medicina 

criticou a atuação da ANS como 
advogada dos planos de saúde ao 
derrubar a liminar que os obrigava a 
cobrir testes de covid-19. “A agência se 
desvia do seu papel social”, diz.

Na reta � nal do mandato de presidente da Câmara, Rodrigo Maia 
mantém a marca de “sentar em cima” de medidas provisórias ou projetos 
que não o interessam, como a medida provisória sobre a regularização 
fundiária. Também havia maioria para aprovar o projeto que acaba o 
esquema da Agência Nacional de Petróleo (ANP) proibindo a venda direta 
de etanol aos postos, mas ele não deixou que fosse votada, para alegria dos 
poderosos distribuidores/atravessadores de combustíveis

GAVETA ABARROTADA
Rodrigo Maia mantém na 

gaveta desde 2016 a resolução 
do Senado que anulava a 
cobrança de bagagem. O lobby 
das empresas aéreas adorou.

RESULTADO É O MESMO
Maia tentou uma 

nova jogada com a MP da 
regularização fundiária e a 

transformou em projeto de Lei, 
que ele mantém parado há dois 
meses.

SÓ PARA COMPLICAR
Enquanto a venda 

direta enfrenta o lobby das 
distribuidoras, Maia ignora 
projeto de 2018, do deputado 
JHC (PSB-AL), que resolveria o 
problema.

Assessor especial do ministro da Economia e um dos ideólogos da recriação 
da CPMF, com a invenção do ITD (Imposto sobre Transações Digitais), 
preferiu ontem, em declaração à coluna, atacar o caótico sistema tributário. 

“O ICMS é o próprio manicômio tributário com 27 legislações que não se 
falam”, disse ele. Afif explica que a proposta de reforma tributária do governo 
“vai simplificar isso, transformar cinco tributos em uma única contribuição”. 
O projeto está em fase final. Para Afif, corrigir as disfunções atuais e trazer 
ganhos imediatos para a economia é o objetivo da reforma e da criação do ITD, 
o novo tributo.  A ideia é tornar permanente a desoneração da folha, a fim de 
gerar empregos e renda, criando o ITD para repor a receita de R$60 bilhões. O 
governo quer mesmo é taxar o comércio eletrônico. “A economia digital é a nova 
economia, esse debate precisa ser feito”, diz Afif Domingos. Em vez de criar 
imposto, o governo deveria reduzir privilégios como carro oficial e penduricalhos 
indecorosos tipo auxílio-moradia, biênio, triênio...

PREVIDÊNCIA | Prazo para que o Estado aprove a reforma está perto do fim. Uma portaria do Ministério
da Economia estabelece que estados e municípios devem atualizar suas regras até o dia 31 de julho

Novamente por falta de quórum, 
a Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte voltou a adiar 

a votação da Reforma da Previdência 
Estadual. Apenas 11 deputados esta-
duais registraram presença na sessão 
desta quinta-feira (16), o que invia-
bilizou a apreciação da proposta de 
emenda constitucional – que necessita 
da presença de 15 parlamentares para 
começar a ser votada.

Com isso, a votação � cou remarca-
da para a próxima sessão, na terça-feira 
(21), ainda pelo sistema remoto de de-
liberação, no qual os deputados discu-
tem e votam por videoconferência.

O prazo para que o Estado apro-
ve a reforma está perto do � m. Uma 
portaria do Ministério da Economia 
estabelece que estados e municípios 
devem atualizar suas regras de apo-
sentadoria e pensão até o dia 31 de 
julho, sob pena de perderem repasses 
de verbas federais.

O governo defende a votação do 
texto até a data-limite, mas os depu-
tados da base não compareceram às 
duas últimas sessões porque não há 
votos su� cientes para aprovar o texto. 
É necessário que 15 deputados votem 
favoravelmente, em dois turnos, para 
que a reforma seja promulgada.

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

Na sessão desta quinta, o deputa-
do estadual Sandro Pimentel (PSOL) 
reclamou também da tramitação 
da proposta. Ele criticou a bancada 
governista por não ter acatado suas 
propostas de emenda, isto é, sugestões 

de alterações no texto que foi enviado 
pelo Governo do Estado. “Eu não sou 
oposição nem situação, mas tentei 
apresentar quatro emendas e a base do 
governo não assinou para me permitir 
apresentar, nem a oposição. Era uma 
ideia para tentar melhorar o projeto. 
Não era nem para votar, era para dis-
cutir. Não tivemos oportunidade de 
discussão”, a� rmou.

Líder do governo na Assembleia, 
o deputado George Soares (PL) de-
fendeu a aprovação do texto. “Não 
tem ninguém feliz pela aprovação 
da PEC, mas ela é essencial a um es-
tado pequeno, quebrado, com dois 
salários atrasados e dívidas gigan-
tescas a fornecedores. Se a oposição 
quiser encartar qualquer modi� ca-
ção, vamos sentar e conversar para 
construirmos um acordo no melho-
ramento da PEC”, disse, fazendo um 
apelo aos parlamentares de oposição 
para que apoiem o texto.

A proposta de Reforma da Previ-
dência enviada pelo Governo do Es-
tado aumenta a contribuição dos ser-
vidores para o regime previdenciário 

estadual e traz novas regras de aposen-
tadoria e pensão, como aumento da 
idade mínima e mudanças nas regras 
de cálculo. Para os servidores que já es-
tão no serviço público, estão previstas 
duas regras de transição.

O ponto mais polêmico trata das 
novas alíquotas de contribuição. Hoje, 
o contracheque dos servidores tem um 
desconto de 11% para a Previdência, 
independentemente da renda. A pro-
posta do governo cria alíquotas pro-
gressivas, variando de 12% a 16%, com 
alíquotas maiores para quem ganha os 
maiores salários.

Além disso, a proposta muda a fai-
xa de isenção para contribuição de ina-
tivos. Hoje, aposentados e pensionistas 
que recebem até R$ 6,1 mil (teto) estão 
isentos de contribuição previdenciá-
ria. A proposta do governo é rebaixar 
essa faixa para R$ 2.500. Na comissão 
especial que foi formada para discutir 
o tema, o relator acatou uma emenda 
que eleva essa faixa para R$ 3.050.

Para ser aprovada, a reforma pre-
cisa do apoio de 15 dos 24 deputados 
estaduais, em dois turnos.

Deputados estaduais discutem Reforma da Previdência durante sessão por videoconferência

Votação da Reforma da Previdência 
na ALRN fica para a semana que vem

Com 59 pontos positivos acu-
mulados em 2020, o deputado 
federal Walter Alves (MDB) é o 

melhor parlamentar do Rio Grande 
do Norte na Câmara dos Deputados, 
de acordo com o site “Ranking dos 
Políticos”.

A organização faz a avaliação le-
vando em consideração critérios como 
presença em sessões, processos judi-
ciais, privilégios e qualidade legislativa.

No aspecto “qualidade legislativa”, 
ganham mais pontos aqueles parla-
mentares que votaram alinhados com 
o governo Jair Bolsonaro em algumas 
matérias polêmicas. Neste caso, Walter 

Alves ganhou 30 pontos só por votar 
contra a extensão do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC) para famílias 
com renda per capita de até meio sa-
lário mínimo (R$ 522,50). A proposta 
acabou sendo aprovada no Congresso.

A avaliação completa está dispo-
nível no site www.politicos.org.br. A 
pontuação dos políticos é de� nida 
tambémde acordo com os dados sobre 
gastos, assiduidade, � delidade partidá-
ria e processos judiciais.

Considerando deputados e sena-
dores, o melhor parlamentar do RN, 
segundo o ranking, é o senador Styven-
son Valentim (Podemos). Deputado federal Walter Alves (MDB-RN)

Site classifica Walter Alves como 
melhor deputado do RN em 2020

RANKING DOS POLÍTICOS

CLEIA VIANA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

TV ASSEMBLEIA RN / DIVULGAÇÃO



têm capital para suportar uma 
situação dessas. E também com 
as médias e outras empresas, que 
estão com dificuldade de manter 
os empregos. Nós temos que fazer 
essa transição de forma muito res-
ponsável. Nós queremos primeiro 
preservar a vida, mas temos que 
olhar também pelo viés social da 
geração e manutenção dos empre-
gos e da renda.

AGORA – Como o senhor avalia 
o desempenho da Prefeitura do 
Natal e do Governo do Estado no 
combate ao novo coronavírus?

HM – Eu conheço de ambas 
as partes um esforço grande para 
reestruturar o serviço de saúde na 
época de pandemia. Mas precisa-
mos aperfeiçoar o que já foi feito e 
fazer mais investimentos para pou-
par vidas e garantir a recuperação 
do maior número de pessoas.

AGORA RN: Em Natal, a pre-
feitura montou um centro de 
prevenção e combate contra o 
coronavírus e começou a distri-
buir medicamentos sem eficácia 
comprovada contra a Covid-19. 
Por isso, o prefeito Álvaro Dias está 
sendo acusado de “populismo”. O 
senhor concorda?

HM – Não tenho dúvidas sobre 
o comportamento populista do 
prefeito Álvaro Dias. Ele tem se va-
lido da situação de calamidade pú-
blica para se promover, com ações 
na área social, com distribuição de 

cestas, e na propaganda em rádio e 
televisão, inclusive horário nobre. 
Os recursos poderiam estar sendo 
direcionados para melhor assistên-
cia à saúde da população. Quanto 
às medidas preventivas, desde que 
feitas com eficiência e eficácia, 
são interessantes, mas o que não 
se pode também é simplesmente 
fazer divulgação sem que essas 
ações tenham bons resultados. Há 
controvérsias com relação ao uso 
de alguns medicamentos. Eu sou 
daqueles que gostam de ouvir os 
que estudam sobre o assunto, que 
se dedicam à pesquisa.

AGORA – No início do ano, o se-
nhor anunciou que seria candida-
to a prefeito de Natal nas eleições 

deste ano. A pandemia mudou os 
planos?

HM – De forma nenhuma. Is-
so aumenta o desafio. Natal sofre 
muito por falta de uma gestão mais 
ousada que faça menos propagan-
da e que tenha mais ações práticas 
para vencer os problemas que se 
acumulam ao longo do tempo. 
Precisamos de uma gestão mais 
democrática, mais participativa, 
para que a população seja mais 
ouvida nos seus anseios. Hoje nós 
temos os meios para fazer isso, e 
eles não são utilizados. Nós temos 
a tecnologia à disposição humana, 
mas Natal continua no atraso.

AGORA – Como está o processo 
de pré-campanha?

HM – O meu partido, o PSB, já 
adotou a minha pré-candidatura 
em nível municipal, em nível es-
tadual e conta com todo o apoio 
do diretório nacional. Vamos à 
luta. Enfrentar os poderosos e a 
estrutura que está sendo utilizada, 
infelizmente, de forma errada pela 
Prefeitura do Natal para promover 
o atual prefeito que deseja a sua 
reeleição.

AGORA – O presidente estadu-
al do seu partido, Rafael Motta, fez 
um convite público para que o PT 
apoiasse sua candidatura nas próxi-
mas eleições. A conversa progrediu?

HM – Não houve desdobra-
mentos. O tempo da decisão está 
chegando e conversaremos com o 
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Pré-candidato a prefeito de 
Natal pelo PSB, o deputado 
estadual Hermano Morais 

acusa o prefeito Álvaro Dias de 
utilizar a propaganda oficial, paga 
com verba pública, para promover 
a sua imagem na capital potiguar. 
“Está muito claro. Tem aproveita-
do esse momento de calamidade 
pública para, na condição de ges-
tor, fazer promoção pessoal até 
para se tornar mais conhecido em 
nosso município”, afirma o parla-
mentar.

Segundo Hermano, o atual ges-
tor municipal tem adotado práti-
cas populistas, como a distribuição 
gratuita de medicamentos sem efi-
cácia comprovada contra o novo 
coronavírus, para conseguir viabi-
lizar sua candidatura à reeleição.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
Hermano Morais fala também 
sobre os reflexos da atual pande-
mia do novo coronavírus sobre a 
economia e a gestão pública e até 
sobre a sua experiência com a do-
ença. Hoje curado, ele afirma que 
doará seu plasma sanguíneo para 
ajudar nas pesquisas em busca de 
um tratamento eficaz contra a Co-
vid-19. Confira na íntegra:

AGORA RN – O senhor infor-
mou que teve a Covid-19. Como foi 
a experiência e como está se sen-
tindo hoje?

HERMANO MORAIS – Feliz-
mente, estou curado. Não foi fácil, 
mas hoje estou reestabelecido. 
Inclusive, vou fazer doação de plas-
ma para ajudar outras pessoas que 
estão em uma situação mais grave. 
É uma doença perigosa, um vírus 
muito traiçoeiro. Recomendo a 
todos os cuidados que estão colo-
cados pelas autoridades sanitárias. 
Precisam ter o cuidado com a hi-
giene e distanciamento social, de 
forma de minimizar o número de 
infectados.

AGORA – Governo do Estado e 
prefeituras têm autorizado a reto-
mada das atividades econômicas. 
Como o senhor avalia essa decisão?

HM – Nós estamos ainda com 
uma incidência muito grande (da 
doença), o que exige todo o cui-
dado. Eu tenho uma preocupação 
maior com as pequenas e micro-
empresas, que praticamente não 

ÁLVARO DIAS USA DINHEIRO 
PÚBLICO PARA FAZER PROMOÇÃO 
PESSOAL, DIZ HERMANO MORAIS

Partido dos Trabalhadores. O que 
nós queremos é o melhor para Na-
tal. Uma gestão que realmente pos-
sa fazer diferente e fazer o melhor, 
atendendo às necessidades e aos 
anseios do povo natalense.

AGORA – Apesar de ter apenas 
dois anos de mandato e de ter feito 
uma carreira política no Seridó, 
o prefeito Álvaro Dias tem sido o 
mais lembrado pelos eleitores nas 
pesquisas de intenção de voto. A 
que o senhor atribui essa popula-
ridade?

HM – O prefeito Álvaro Dias 
tem se valido da propaganda paga 
com dinheiro público para fazer 
promoção pessoal. Está muito cla-
ro. Tem aproveitado esse momen-
to de calamidade pública para, na 
condição de gestor, fazer promo-
ção pessoal até para se tornar mais 
conhecido em nosso município. 
Ele tem uma trajetória e uma ori-
gem como político na região do 
Seridó e que agora procura se tor-
nar conhecido na capital. Então, há 
uma exposição muito grande que 
termina projetando o seu nome. 
Mas, por incrível que pareça, o que 
nós verificamos é que, apesar de 
tantas festas e de tanta promoção 
pessoal, de tanto gasto com propa-
ganda com rádio, jornal e televisão, 
ele não consegue ter o apoio popu-
lar que desejaria. Quando se iniciar 
a campanha eleitoral, onde todos 
terão oportunidade de se manifes-
tar, colocar suas propostas e fazer 
suas críticas, o que hoje não está 
acontecendo, naturalmente esse 
quadro vai mudar. Mas o que nós 
percebemos é que a população, 
logicamente, não está interessada 
em política ou campanha eleitoral. 
Está preocupada com a sua saúde, 
com o coronavírus. Mas o gestor 
aproveita para se promover de 
qualquer maneira.

AGORA – A Prefeitura do Natal 
tem insistido, mesmo com a pan-
demia e com a proximidade das 
eleições, na aprovação do novo 
Plano Diretor. Como o senhor ava-
lia essa pressa?

HM – Vamos aguardar o des-
fecho dessa discussão, desejando 
que realmente nós tenhamos um 
Plano Diretor condizente com o 
desenvolvimento sustentável da 
nossa cidade. Tenho confiança que 
a Câmara Municipal, sem deixar 
de ouvir os reclamos da população 
e sem deixar de considerar tudo 
aquilo que foi discutido ao longo 
de meses, de anos, possa aprovar o 
melhor Plano Diretor.

Não tenho dúvidas sobre o 
comportamento populista 
do prefeito Álvaro Dias. Ele 
tem se valido da situação de 
calamidade pública para se 
promover. com distribuição 
de cestas, e na propaganda 
em rádio e televisão”

“
HERMANO MORAIS
DEPUTADO ESTADUAL - PSB

JOÃO GILBERTO / ALRN

ENTREVISTA | Deputado estadual acusa atual 
prefeito de se aproveitar do momento de pandemia 
do novo coronavírus para fazer populismo e buscar 
viabilizar sua candidatura à reeleição em Natal
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PEDRO VITORINO

A cada dez empresas fechadas, 
temporária ou definitivamente, 
na primeira quinzena de junho 

deste ano, quatro companhias baixa-
ram as portas por causa da pandemia 
do novo coronavírus.

A informação consta da Pesquisa 
Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 
nas empresas, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) nesta quinta-feira (16).

Na primeira quinzena de junho, 
estima-se que o País tinha 4 milhões de 
empresas, sendo 2,7 milhões (67,4%) 
em funcionamento total ou parcial, 
610,3 mil (15%) fechadas temporaria-
mente e 716,4 mil (17,6%) encerradas 
em definitivo.

No total, 1,3 milhão de empresas 
encerraram as atividades no período, 
sendo 522,7 mil (39,4%) por causa da 
pandemia. Destas, a maior parte (518,4 
mil, 99,2%) era de pequeno porte (até 
49 empregados), 4,1 mil (0,8%) de porte 
intermediário (de 50 a 499 emprega-
dos) e 110 de grande porte (mais de 500 
empregados).

Os setores mais prejudicados fo-

ram serviços, com 258,5 mil (49,5%) 
empresas fechadas; comércio, com 
192,0 mil (36,7%); construção, com 38,4 

mil (7,4%); e indústria, com 33,7 mil 
firmas que encerraram as atividades 
(6,4%).

O coordenador de Pesquisas Es-
truturais e Especiais em Empresas do 
IBGE, Alessandro Pinheiro, afirmou 

que a pandemia afetou mais as em-
presas ligadas a serviços prestados às 
famílias.

“Os dados sinalizam que a Covid-19 
impactou mais fortemente segmentos 
que, para a realização de suas ativida-
des, não podem prescindir do contato 
pessoal, tem baixa produtividade e 
são intensivos em trabalho, como os 
serviços prestados às famílias, onde se 
incluem atividades como as de bares e 
restaurantes, e hospedagem, além do 
setor de construção”, diz Pinheiro.

A pesquisa aponta que, entre as 2,7 
milhões de empresas em atividade, 70% 
afirmaram que a pandemia teve um 
impacto geral negativo sobre o negócio. 
Apenas 16,2% declararam que o efeito 
foi pequeno ou inexistente. Por outro 
lado, 13,6% afirmaram que a pandemia 
trouxe oportunidades e que teve um 
efeito positivo sobre a empresa.

Sete em cada dez firmas sentiram 
queda na venda de produtos ou servi-
ços por causa da pandemia. Já 17,9% 
disseram que o efeito foi pequeno ou 
inexistente e 10,6% afirmaram aumen-
to nas vendas com a pandemia.

Quatro em cada dez empresas 
fecharam por causa da pandemia
NEGÓCIOS | Maior parte (99,2%) das companhias que encerraram as atividades na primeira quinzena de junho era de pequeno porte, ou seja, com até 49 funcionários, aponta pesquisa 
do IBGE. Coordenador de Pesquisas Estruturais e Especiais em Empresas do IBGE afirmou que a pandemia da Covid-19 afetou mais empresas ligadas a serviços prestados às famílias

Estabelecimentos comerciais fechados na Cidade Alta, em Natal, durante a pandemia do novo coronavírus

Começou nesta quarta-feira (15) 
o projeto de repaginação da 
escadaria de Mãe Luíza. O local 

receberá uma intervenção artística 
em formato de mosaico e grafites em 
pórticos e degraus. A partir de agora, 
20 artistas potiguares se revezam em 
horários e grupos, tudo dentro das 
orientações de distanciamento social 
e higiene na luta contra a Covid-19. O 
projeto é da Prefeitura do Natal, atra-
vés da Secretaria de Cultura (Secult-
-Funcarte), e a previsão de conclusão 
é de três semanas.

O projeto da escadaria de Mãe Lu-
íza terá produção de 133 espelhos dos 
degraus de 0,15 m de altura por 4 m de 
largura, com dois arcos medindo 30m² 
de área a serem revestidos. Dez artistas 
por turno (dois turnos entre 9h e 20h), 
sendo 5 em cada parede, começam o 
processo de isolamento da área com 
tapumes e fitas de isolamento. Andai-
mes serão montados durante 15 dias 
para possibilitar a pintura e mosaicos 
nas partes mais altas.

Local preferido por moradores da 
Zona Leste para atividades físicas, o 
espaço teve o projeto elaborado pelos 
mosaicistas Gildeci Pereira, Liana Dió-
genes, João Batista de Lima, Rosangela 

Rocha e Wendell Eduardo. A coordena-
ção é do artista plástico Migue Carcará, 
da Secretaria de Cultura de Natal.

O mosaico é um trabalho feito com 
pedras estilhaçadas ou roladas, pasti-
lhas e cerâmicas estilhaçadas ou ris-
cadas e cortadas. A matéria prima é de 
grande resistência e durabilidade. Os 

materiais vítreos são produzidos pela 
indústria para resistir ao efeito erosivo 
e manter a durabilidade das cores, ser-
vindo também como proteção para as 
áreas revestidas. Então, além da beleza 
e durabilidade, esta modalidade ainda 
tem a função de impermeabilizar os 
espaços onde são fixadas.

Espelhos dos degraus da escadaria e arcos serão revestidos por ação de artistas potiguares

Artistas começam repaginação da 
Escadaria de Mãe Luíza, em Natal

MOSAICOS E GRAFITES

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

ICMBIO / REPRODUÇÃO

O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou na Justiça 
com uma ação civil pública 

contra a União e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio), para que seja 
reaberta a Base do Centro Tamar na 
Barreira do Inferno, em Parnamirim.

O local registra uma alta concen-
tração de ninhos da chamada tarta-
ruga-de-pente, espécie criticamente 
ameaçada de extinção e em risco 
constante em decorrência do desen-
volvimento costeiro desordenado. A 
base era responsável pela fiscalização 
de todo o litoral potiguar.

Em meio à pandemia de Co-
vid-19 e, segundo o MPF, sem o devi-
do debate com a sociedade, o ICMBio 
– autarquia vinculada ao Ministério 
do Meio Ambiente – extinguiu a base 
do Tamar em Parnamirim.

A ação reforça que a portaria foi 
editada em um contexto no qual o 
próprio ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, declarou – na reunião 
ministerial de 22 de abril – que pre-
tendia utilizar o atual momento de 
pandemia como “oportunidade” para 
promover modificações de normas 
ambientais (“passar a boiada”), longe 
da atenção da opinião pública.

O Centro Tamar foi criado em 
1980 e é reconhecido internacio-
nalmente como uma das mais 
bem-sucedidas experiências de 
conservação marinha. O litoral do 
Rio Grande do Norte abriga a maior 
densidade de bolsões de desovas 
de tartaruga-de-pente em todo o 
Atlântico Sul, com destaque para a 
faixa de praias que vai de Natal até 
a divisa com a Paraíba.

Soltura de filhotes de tartarugas em Pipa (RN)

MPF vai à Justiça para 
reabrir base do Centro Tamar

TARTARUGAS MARINHAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 022/2020

Pregão Presencial - SRP N.º 022/2020 - Menor Preço Por Item - Aquisição de 
Medicamentos. Data - 30/07/2020 as 09:00 horas (horário local). Maiores informações 
através do e-mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 16 de julho de 2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente ficam os Srs. Acionistas da DATANORTE – Companhia de Processamento de 
Dados do RN, convocados na forma estatutária e na Lei 6.404 de 15/12/1976, observando a 
MP nº 931 de 30 de março de 2020, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a se 
realizar no dia 31/07/2020, às 15:00 (quinze) horas, em sua Sede Social, na Praça Augusto 
Severo, 264/266, Ribeira, nesta Capital, para deliberação da seguinte ordem do dia:
1) Apreciação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 e 
demais Demonstrações Financeiras;
2) Outros Assuntos de Interesse da Companhia.

Natal, 15 de julho de 2020
Rosângela Maria Fonseca de Oliveira

Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DO
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SIN

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Atendidas as exigências legais e dispositivos previstos pelo Edital nº 006/2020-
SIN/CONCORRÊNCIA e, em conformidade com as atribuições que nos são conferidas pelo art. 54, 
XIII, da Lei Complementar n.º 163, de 05 de fevereiro de 1999 e demais atribuições legais pertinentes, 
HOMOLOGO e ADJUDICO o resultado da presente licitação, onde, de acordo com o Relatório emitido 
pela Comissão Especial de Licitação que a presidiu, foi declarada vencedora a licitante “Construtora 
Luiz Costa LTDA ”, com valor apresentado na proposta de R$ 21.643.463,64 (vinte e um milhões, 
seiscentos e quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos), 
para execução das obras do Pró-Transporte e Conclusão dos acessos à Ponte Newton Navarro 
na Zona Norte de Natal/RN, para conclusão dos seguintes trechos: Eixo 01 (Moema Tinoco): 
subtrecho da Av. Moema Tinoco, compreendido entre a rotatória da entrada de Genipabu (RN 
304) e a rotatória da Av. Tocantínea e Eixo 02 (Fronteiras): subtrecho compreendido entre a 
rotatória da Av. Tocantínea e o Viaduto das Fronteiras.

GUSTAVO FERNANDES ROSADO COÊLHO
Secretário de Estado da Infraestrutura

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN 

Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580 – Natal/RN 
 

ELEIÇÕES SINDICAIS 
AVISO RESUMIDO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os condomínios residenciais, condomínios comerciais, condomínios industriais, 
condomínios de uso misto (residenciais/comerciais) com predominância comercial, empresas de administração de 
condomínios, flats em regime de condomínio, shopping centers, condomínios edilícios de consultórios e clínicas, condomínios 
edilícios de flats, condomínios de apart-hotéis, associações de condomínios comerciais e associações de condôminos de 
condomínios comerciais no Estado do Rio Grande do Norte, Associados deste Sindicato e quites com suas contribuições 
sociais, para comparecer no dia 20 de agosto de 2020, das 09:00hs às 17:00hs na sede desta entidade, situada na Rua 
Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580 – Natal/RN, onde será realizada eleição para Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal – Efetivos e Suplentes, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para inscrição de chapas que correrá 
a partir da data da publicação deste Edital excluído o dia de sua publicação de acordo com os Estatutos Sociais deste 
Sindicato. O requerimento deve ser acompanhado de formulário próprio de qualificação dos candidatos, com suas respectivas 
assinaturas, contendo tempo de sindicalização, número da Carteira de Identidade e CPF, declaração de residência e 
comprovação da vinculação com a categoria na base territorial do Sindicato, sendo dirigido ao Presidente, podendo ser 
assinado por qualquer dos candidatos componentes da chapa. A secretaria da Entidade funcionará no período destinado ao 
registro de chapa, no horário de segundas às sextas-feiras das 9:00h ás 12:00h e das 14:00h 17:00h, ressaltando-se que 
para o processo eleitoral e em virtude da pandemia, o Sindicato funcionará nos feriados, finais de semanas e dias santos, 
onde se encontrará a disposição dos interessados, pessoa habilitada para atendimento e prestação de informações 
concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação 
de candidaturas deverá ser feita no prazo de 03 (três) dias, a contar da publicação da Cédula Única de votação com as 
chapas registradas.  Caso não seja obtido quorum, no encerramento da votação no dia da eleição, esta terá prosseguimento 
nos dias subsequentes, no mesmo horário e local, até que o quorum seja atingido. O presente Aviso Resumido do Edital e o 
Edital de Convocação serão afixados na Sede do Sindicato, bem como o Aviso Resumido do Edital será publicado no JORNAL 
AGORA RN. 

Natal (RN), 17 de julho de 2020. 
LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO -   Presidente  

 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS 
DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDER-RN 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO –  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do  Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte - 
SINDER-RN, na forma do presente estatuto, CONVOCA todos os associados do SINDER-RN, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 24 de julho de 2020, às 10:00h (dez horas) no auditório do DER-RN, 
localizado na Av. Sem. Salgado Filho, 1808 – Lagoa Nova – Natal – RN, com a finalidade de Aprovar o Regimento 
Interno do SINDER-RN.  

Natal (RN), 16 de Julho de 2020 
 

Ivonaldo Costa de Albuquerque – Presidente 

 
 
  

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

ABG MINERACAO LTDA, inscrita no CNPJ 20.937.327/0001-00, torna público que está requerendo 
junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença de Instalação - LI para uma mina de calcário, localizado na Rod. BR 304 – KM 70, s/n, Sítio 
Martins, Mossoró/RN. 

Adjane Monique de Sousa
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

Deposito de Gás 2 Irmão LTDA, CNPJ 15.866.751/0001-62, 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 o um transporte de carga Perigosa, localizado na Rua Augusta Pinheiro, nº 273, 
bairro Nucleo Manoel Vieira, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Nome do Representante Legal
Arthur Lima Moreno

FARIAS AUTO POSTO EIRELI
CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

FARIAS AUTO POSTO EIRELI, CNPJ: 35.657.840/0001-06 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 02/11/2020 em favor do empreendimento 
com a atividade de RUA 27 DE MARÇO SN CENTRO CEP: 59.584-000 no município de TOUROS/RN.

JOSÉ MÁRIO DE FARIAS JUNIOR  
Titular

LICENÇA AMBIENTAL 

INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA, inscrita no CNPJ: 08.419.947/0001-43 torna pú-
vlico conforme a resolução CONAMA Nº 237/97, que requereu através da SEMURB em 05/09/2019, 
através do processo administrativo Nº SEMURB-041706/2019 a Licença Ambiental de Regularização 
e operação de um empreendimento destinado a prestação de serviços de saúde de acordo com a ins-
trução normativa nº016, com uma área construída de 2735,08m², em um terreno de 2400m² situado na 
Avenida Afonso Pena, 744, Tirol, CEP: 59020-100, Natal-RN, ficando estabelecido o prazo de 05 (cinco) 
dias para solicitação de qualquer esclarecimentos. 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

O S DE ARAUJO – EPP, Nome Fantasia CPM – COMPANHIA DE PRODUÇÃO MINERAL, CNPJ 
Nº 19.923.041/0001-88, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LI – Licença de Instalação, para implantação de 
unidade de britagem, para fins de produção de brita e pedra talhe. A área está inserida no Processo 
DNPM Nº 848.222/2017, localizada na Fazenda Jenipapo, S/N, Zona Rural, CEP: 59.219-000, Município 
de Brejinho / RN.

Orlando Silva de Araújo
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA PREVIA - LP

O empreendimento Posto Santa Rita III EIRELI, CNPJ 37.679.042/0001-00, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a Licença de Previa (LP) para um posto de combustível, localizado na ROD RN 177, SN, Zona 
Rural, São Miguel/RN, CEP 59920-000. 

Arthur Lima Moreno

CONCESSÂO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

 BRASVENTOS ARATUÁ 1 GERADORA DE ENERGIA S.A., CNPJ 11.637.037/0001-41, torna 
público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a seguinte licença:

- Renovação de Licença Simplificada – RLS do Parque Eólico Aratuá 1, com validade em 
02/07/2026. Localizado na zona rural do município de Guamaré/RN.

ANDRÉ JÚLIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Diretor Executivo

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.

DADOS | Com mais 45.403 contaminações registradas nas últimas 24 horas, o País calcula agora 2.012.151 
infectados. Rio Grande do Norte soma até esta quinta-feira um total de 1.501 mortes provocadas pela doença

O Brasil superou nesta quinta-fei-
ra, 16, a marca de 2 milhões de 
casos confirmados do novo co-

ronavírus. Com mais 45 403 contami-
nações registradas até esta quinta-feira 
(16), o País calcula agora 2.012.151 
infectados. Os dados são do Ministério 
da Saúde

O Brasil havia ultrapassado a mar-
ca de 1 milhão de casos em 19 de junho. 
A primeira notificação no País foi feita 
em 26 de fevereiro.

O número de mortes em decorrên-
cia da covid-19 aumentou 1.322 nas 
últimas 24 horas, para o total de 76.688. 
Tanto em óbitos quanto em casos, o Pa-
ís está atrás somente dos Estados Uni-
dos. De acordo com o Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças (CDC, na 
sigla em inglês), 136.938 americanos 
perderam a vida por causa da doença e 
3.483.832 foram contaminados.

A quinta-feira foi o pior dia do mês 
de julho, com o maior registro de óbitos 
em 24 horas desde 23 de junho, quando 
o ministério incluiu 1.374 mortes nas 
contas oficiais. O recorde anterior do 
mês tinha sido registrado na última 
terça-feira (14), quando 1.300 óbitos 
foram somados.

O governo federal informou ainda 
que o Brasil tem atualmente 639.135 
pacientes em acompanhamento. 
Outros 1.296.328 casos já são consi-
derados como casos recuperados da 
doença.

O Estado de São Paulo lidera o total 
de mortes e casos: são 19 038 óbitos e 
402.048 contaminações

O Estado do Rio de Janeiro regis-
trou 92 mortes por covid-19 e 124 no-
vos casos da doença no período de 24 
horas, segundo boletim divulgado na 
noite desta quinta-feira (16) pela se-
cretaria estadual de Saúde. Até agora, 
11.849 pessoas morreram em função 
do coronavírus no Estado do Rio, que 
soma 134.573 casos. 

Se fosse um país, o Estado do Rio 
seria o 20º do mundo com mais infec-
tados. Mais 1.181 mortes estão sendo 
investigadas, sob suspeita de terem 
sido causadas pela covid-19, e 114.351 
pacientes se curaram.

Já o Rio Grande do Norte contabili-
za 1.501 óbitos por Covid-19, segundo 
informou a Secretaria Estadual de Saú-
de Pública (Sesap) nesta quinta-feira 
(16). Ainda de acordo com a Sesap, o 
estado tem 40.978 casos confirmados 
da doença. O número de internações 
está em 651. Deste total, 332 pacientes 
estão em leitos críticos e 319 em leitos 
clínicos. A fila de regulação soma 19 
pacientes, dos quais 3 esperam leitos 
críticos e 7 aguardam leitos clínicos.

No entanto, de acordo com a Se-
sap, por indisponibilidade dos siste-
mas de notificação do Ministério da 
Saúde, não foi possível a inserção das 
notificações de 14 e 15 de julho, sendo 
o incremento nos dados informados 
nesta quinta correspondentes aos 
exames laboratoriais liberados pelo 
LACEN-RN

Rio Grande do Norte ultrapassou a marca de 40.978 de pessoas infectadas pelo coronavírus

Brasil supera 2 milhões de casos de 
Covid-19; RN soma 1,5 mil mortes

AFP
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Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; 
Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno 
Henrique; Pedro.

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

Dieg
Willian 
Henrique; 

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

(1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 
1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 
1979, 1979*, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 
2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 e 2020) 

TÍTULOS DO FLAMENGO NO CAMPEONATO CARIOCA

*FORAM DOIS TORNEIOS - ESTADUAL E TAÇA ESPECIAL

PATROCINADOR: PATROCINADOR:
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Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno 
Henrique; Pedro.

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

(1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 
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2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 e 2020) 
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1979, 

(1914, 
1944, 
1979, 

TÍTULOS DO FLAMENGO NO CAMPEONATO CARIOCA

*FORAM DOIS TORNEIOS - ESTADUAL E TAÇA ESPECIAL

PATROCINADOR: PATROCINADOR:
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como no acompanhamento do 
comércio informal.

AGORA – A Semsur vai conse-
guir iniciar o processo de moder-
nização da iluminação de Natal 
este ano?

IN – O processo de ilumina-
ção da iluminação pública já foi 
iniciado pela prefeitura. O serviço 
começou no dia 29 de junho, na 
Via Costeira. Em paralelo, o setor 
de Ponta Negra que contempla 
a área que consiste da Praça dos 
Gringos, descendo até a Erivan 
França já está trocando suas lumi-
nárias para LED. Neste primeiro 
momento, a Semsur fará a moder-
nização da iluminação da orla da 
cidade. O serviço será realizado de 
Ponta Negra até a Ponte Newton 
Navarro. Depois de concluída essa 
etapa, iremos para outras regiões 
da cidade.

Como dito anteriormente, o 
serviço começou no dia 29 de ju-
nho. Nestes primeiros 15 dias, nós 
já implantamos mais de 35 postes 
na Costeira. Assim que for termi-
nada a implantação dos postes, 
colocaremos o novo cabeamento e 
as novas luminárias em LED.

AGORA – A crise da Covid-19 
expôs um problema grave da cida-
de: a ausência de espaços para se-
pultamentos em cemitérios públi-
cos. O que a Semsur vai fazer para 
melhorar esta situação?

IN – É preciso deixar claro que 
a cidade do Natal passa por duas 

situações distintas em relação 
aos cemitérios. Sim, nós temos 
um problema quanto aos espaços 
disponíveis para sepultamentos, 
mas isso não significa que se uma 
pessoa falecer hoje, ela não será 
enterrada. A prefeitura tem como 
disponibilizar esse serviço. Porém, 
como eu disse, há um problema so-
bre a quantidade de espaços. Atu-
almente as vagas existentes nos ce-
mitérios são de túmulos familiares 
ou então são vagas provisórias. Se 
uma pessoa falecer e precisar ser 
sepultada em cemitério público 
de Natal, o enterro será realizado 
em um jazigo de sua família ou em 
vaga provisória. Não temos novas 
vagas. Como não temos novos es-
paços, nos últimos meses demos 
início a um estudo técnico para 

viabilizar a construção de túmulos 
verticais em um espaço no Cemi-
tério do Bom Pastor II. Serão 1.000 
novas vagas, que serão suficientes 
para resolver um problema que 
existe há 10 anos na cidade e irá 
garantir o desafogamento do siste-
ma funerário público de Natal por 
mais 10 anos.

A ideia da Semsur é conseguir 
fazer a construção desses novos 
túmulos em 2021. No momento 
estamos na fase de estudos para 
a abertura do processo licitatório 
para a execução desse serviço.

Já em relação aos casos de 
mortes por Covid-19, o município, 
já sabendo da alta demanda de óbi-
tos que a doença poderia causar e 
do pequeno número de vagas nos 
cemitérios públicos, fez um con-
trato emergencial para sepultar as 
pessoas que falecerem da doença. 
O contrato foi realizado com o 
Grupo Vila através da Secretaria 
Municipal de Saúde. Se uma pes-
soa morrer por Covid-19 e ela não 
tiver um jazigo em dos nossos oito 
cemitérios, a sua família pode so-
licitar o enterro ou a cremação de 
forma gratuita.

AGORA – A cidade vai deman-
dar de ações sanitárias mais efi-
cientes para controlar possíveis 
surtos em áreas de grandes aglo-
merações. O que será feito para 
isso?

IN – A Prefeitura tem realizado 
desde o início da pandemia, ações 
conjuntas de fiscalização entre a 

Apesar das mais de 600 mor-
tes causadas pela Covid-19 
em Natal nos últimos três 

meses, os cemitérios públicos da 
capital conseguiram suportar a 
demanda extra. No entanto, para 
2021, como forma de garantir a 
ampliação do serviço e prover dig-
nidade aos enlutados, a Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos 
planeja adotar o sistema de túmu-
los verticais no Cemitério do Bom 
Pastor, na Zona Oeste de Natal. 
“Serão suficientes para resolver um 
problema que existe há 10 anos na 
cidade”, disse Irapõa Nóbrega, titu-
lar da Semsur.

Em entrevista ao Agora RN, ele 
também falou sobre as ações para 
fiscalizar feiras e mercados públi-
cos da capital durante a pandemia. 
Também deu detalhes sobre o pro-
jeto de modernização do sistema 
de iluminação da capital. A primei-
ra fase contempla a mudança do 
sistema que ilumina a orla urbana 
da cidade. Veja a entrevista:

AGORA RN – Quais as ações 
adotadas pela Semsur para ações 
sanitárias de controle da Covid-19?

IRAPÕA NÓBREGA – A Sem-
sur realizou desde o afastamento 
de seus funcionários pertencentes 
ao grupo de risco até as ações de 
mobilizações e combate ao coro-
navírus em feiras livres. Para as 
feiras livres, a Semsur determinou 
o espaçamento de pelo menos dois 
metros entre as bancas; disponi-
bilização de lavatórios móveis nas 
feiras para a higienização dos usu-
ários presentes nos locais; redução 
do horário de funcionamento. Para 
os mercados públicos, a Semsur 
determinou limitação do uso dos 
mercados, sendo eles restritos 
apenas para a venda via delivery 
(restaurantes).

O camelódromo teve disponi-
bilização de lavatórios móveis para 
usuários e comerciantes. Foi feita 
ainda nos cemitérios a redução do 
horário de funcionamento; limita-
ção do acesso ao público; redução 
do tempo de cerimônia de sepulta-
mento; reforço dos equipamentos 
de EPI utilizados pela equipe de 
Cemitérios. Por fim, a fiscalização 
contou com a ronda extensiva e 
diária da equipe de fiscalização du-
rante as atividades de feiras, bem 

TÚMULOS VERTICAIS IRÃO 
DESAFOGAR SISTEMA FUNERÁRIO 
POR 10 ANOS, AFIRMA SECRETÁRIO

Semsur, Semurb, Procon e Guarda 
Municipal. Esse trabalho foi inten-
sificado nos últimos dias para ga-
rantir que não haja aglomerações 
neste momento de flexibilização.

AGORA – Quando será a feita a 
reabertura do Mercado das Rocas?

IN – O Mercado das Rocas já 
está pronto. Entretanto, por causa 
da pandemia, ele ainda não pôde 
ser reaberto. Além disso, ainda es-
tamos articulando o chamamento 
dos permissionários para a ocu-
pação dos boxes. Acredito que nas 
próximas semanas teremos uma 
definição quanto a isso.

AGORA – Os banheiros públi-
cos da orla de Natal seguem com 
problemas. A flexibilização do iso-
lamento tem levado mais pessoas 
às praias, mas a estrutura pública é 
alvo de constantes reclamações. O 
que será feito?

IN – Infelizmente os banhei-
ros das orlas vêm enfrentando um 
problema que vai além da gestão 
da Prefeitura do Natal. É uma 
mistura da falta da educação de 
parte da sociedade com a falta de 
apoio dos agentes de segurança 
do Governo do Estado. Desde que 
foram instalados, os banheiros 
são alvo de vandalismo. A prefei-
tura chegava a gastar entre R$ 300 
mil e R$ 400 mil por ano somente 
com manutenção desses equipa-
mentos por causa de depredação. 
Para evitar mais gastos dos cofres 
do município, os banheiros foram 
terceirizados. A questão é que, em 
menos de um ano, já com a em-
presa cuidando desses banheiros, 
o contrato foi suspenso porque 
a vencedora da licitação não es-
tava conseguindo administrar os 
banheiros por causa das ações de 
criminosos. Apesar da implanta-
ção de segurança privada em Pon-
ta Negra, por exemplo, os banhei-
ros sofreram dezenas de furtos e 
quebradeira. Os administradores 
sofreram ameaças e há registro 
até de sequestro. Todos esses ca-
sos foram registrados à polícia, 
mas não houve solução.

Se a própria população não 
ajuda em manter a banheiros e ain-
da enfrentamos a criminalidade, 
fica realmente difícil manter esse 
equipamento aberto todos os dias 
para os frequentadores das praias 
da cidade. Apesar desses proble-
mas, eu venho conversando com 
a equipe da assessoria técnica da 
Semsur para definirmos uma es-
tratégia para manter os banheiros 
em funcionamento.

A ideia da Semsur é 
conseguir fazer a construção 
desses novos túmulos em 
2021. No momento estamos 
na fase de estudos para 
a abertura do processo 
licitatório para a execução 
desse serviço”

“
IRAPÕA NÓBREGA
TITULAR DA SEMSUR

PREF. NATAL

ENTREVISTA | Titular da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos (Semsur), Irapoã Nóbrega fala 
sobre os projetos de implantar, a partir de 2021, 
o sistema de túmulos verticais
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DESINVESTIMENTO | Petrobras vendeu dois campos terrestres (Ponta do Mel e Redonda) e três em águas 
rasas (Pescada, Arabaiana e Dentão); Negociações renderam US$ 8,7 milhões para os cofres da empresa

A Petrobras finalizou a venda da 
totalidade da sua participação 
de cinco campos de exploração 

petrolífera no Rio Grande do Norte. 
Ao longo dos últimos dez dias, a com-
panhia vendeu dois campos terrestres 
(Ponta do Mel e Redonda) e três em 
águas rasas (Pescada, Arabaiana e 
Dentão). As vendas geraram US$ 8,7 
milhões para a Petrobras.

A negociação mais recente aconte-
ceu na última quarta-feira (15), como o 
repasse dos campos terrestres para a 
Central Resources do Brasil Produção 
de Petróleo Ltda. Segundo a Petrobras, 
a operação está alinhada à estratégia 
de otimização de portfólio e à melhoria 
de alocação do capital da companhia. 
“Passando a concentrar cada vez mais 
os seus recursos em águas profundas 
e ultra-profundas, onde a Petrobras 
tem demonstrado grande diferencial 
competitivo ao longo dos anos”, disse 
a Petrobras.

Após o cumprimento de todas as 
condições precedentes e consideran-
do outras condições posteriormente 
acordadas, a operação foi concluída 
totalizando US$ 7,2 milhões para a 
Petrobras, com pagamento a ser reali-
zado ao longo de 18 meses.

Os campos de Ponta de Mel e Re-

donda estão localizados no município 
de Areia Branca, no estado do Rio 
Grande do Norte. A produção média 
de petróleo dos campos, no primeiro 
semestre de 2020, foi de cerca de 493 
bbl/dia. A empresa Central Resources 
já detinha direitos decorrentes dos 
contratos de prestação de serviços 
para exploração de petróleo com cláu-
sula de risco, vinculados aos campos 
de Ponta do Mel e Redonda, assinados 
com a Petrobras no ano de 1982.

Já no dia 09 de julho, a subsidiária 

integral da Ouro Preto Óleo e Gás S.A. 
comprou a totalidade da participação 
nos campos de Pescada, Arabaiana e 
Dentão localizados em águas rasas da 
Bacia Potiguar (Polo Pescada). O valor 
da venda é de US$ 1,5 milhão.

O fechamento da transação está 
sujeito ao cumprimento de condições 
precedentes, tais como a aprovação 
pelo Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (CADE) e pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

Petrobras vendeu dois campos terrestres de exploração na última quarta-feira (15) 

Petrobras promove a venda de cinco 
campos petrolíferos no RN em 10 dias

O consórcio Inframérica confir-
mou nesta quinta-feira (15) que 
a companhia aérea Lufthansa 

Cargo deixará operar o transporte de 
cargas no Aeroporto Internacional Alu-
ízio Alves, em São Gonçalo do Amaran-
te. A partir da próxima terça-feira (21), 
a empresa vai transferir a estrutura lo-
gística para o Aeroporto Internacional 
de Recife, em Pernambuco.

Segundo a Inframérica, a Lufthan-
sa Cargo, de bandeira alemã, operava 
com voos regulares por semana para 
o terminal. A aeronave, modelo 777 e 
MD11, tem capacidade para transpor-
tar 100 toneladas. Por semana, a com-
panhia era responsável pelo transporte 
de 60 toneladas de produtos para a 
Europa.

Em 2018, a empresa chegou a 
aumentar a frequência no aeroporto, 
operando duas vezes na semana. Na-
quele ano, a companhia fez 189 pou-
sos e decolagens da companhia que 
levaram em 5,9 mil toneladas de cargas 
para a Europa.

Ainda de acordo com Inframérica, 
a direção do terminal aéreo potiguar 
está em contato com outras compa-
nhias aéreas com o objetivo de trazer 
novos negócios e novas operações para 

o Aeroporto Aluízio Alves. “A crise que 
o setor aéreo vem enfrentando duran-
te a pandemia do coronavírus afetou 
também o fluxo de passageiros e car-
gas do terminal potiguar. Mas estamos 
otimistas. Acreditamos que em breve 
vamos voltar com novas operações e 
quem sabe a Lufthansa volte a operar 
por aqui”, detalhou a Inframérica, em 
nota oficial.

Ainda de acordo com a concessio-

nária do aeroporto potiguar, o Termi-
nal de Cargas possui todos os requisi-
tos técnicos e autorizações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) e de órgãos internacionais para 
funcionar. O terminal de cargas rece-
beu nova validação do Food and Drug 
Administration (FDA), que é a agência 
federal do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos EUA.

Companhia aérea Lufthansa  vai se transferir para o terminal aeroportuário de Recife (PE)

Aeroporto Aluízio Alves perde a 
principal companhia de exportação 

SAÍDA

OLIVER ROESLER 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO DO RODRIGUES/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 078/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

O Município de Alto do Rodrigues/RN, CNPJ Nº 08.184.111/0001-07, irá realizar licitação dia 
03/08/2020 às 08h00min. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO ALTO DO RODRIGUES/RN. 
(Contrato nº 885129/2019/MDR/CAIXA). Encontra-se a disposição o edital. Inf. (84) 3523 2216.

Kauysa Valquíria Ferreira Isac
Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2020 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio-RN, através da comissão Permanente de licitações CPL, torna 
público que receberá até o dia 03/08/2020, às 09:00 horas os envelopes de proposta e Habilitação, bem 
como realizará no mesmo dia 03/08/2020 as 14:00 horas, através de sessão remota no aplicativo de 
reuniões zoom meeting, a licitação acima epigrafada - OBJETO: contratação de empresa para 
execução dos serviços de reforma da edificação do mercado público municipal de Santo Antônio-RN, 
com recursos do contrato de repasse Convênio 865912/2018 SUDENE. Edital e Maiores informações na 
Sala da CPL Rua Padre Cerveira 505, Centro, no horário de 08:00 as 13:00 ou através do e-mail 
pmsa.cpl45@gmail.com. Observação: tendo em vista a situação de pandemia do COVID-19, o 
município editou o decreto 032/2020 de 15/04/2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para a 
continuidade dos procedimentos de licitação e a realização de suas respectivas sessões por meio 
remoto, no âmbito do Poder Executivo Municipal, onde as empresas ou pessoas físicas que desejarem 
participar da sessão pública devem enviar solicitação através do e-mail pmsa.cpl45@gmail.com.  
Como forma de evitar aglomerações e consecutivamente o contagio do Corona Vírus. informamos ainda 
que os envelopes devem ser protocolados na CPL na data e horário acima.

Santo Antônio/RN, 15 de julho de 2020 
A COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 
 
 

OFÍCIO ÚNICO DE JARDIM DE PIRANHAS 
Estado do Rio Grande do Norte -  Rua Manoel Antônio Filho, 123, Centro, Jardim de Piranhas/RN -  

cartoriounicojardimdepiranhas@gmail.com – Fone: (84) 3423-2762 
Mabelle Santos Araujo – Oficiala 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

A Oficiala do Registro de Imóveis de Jardim de Piranhas/RN, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que 
dispõe o art. 216-A, §4º da Lei n°. 6.015/1973 c/c art. 16º do Provimento n°. 65/2017 do CNJ, faz saber a todos que este 
edital virem ou tomarem ciência que tramita perante este Ofício o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE USUCAPIÃO 
ORDINÁRIO, prenotado sob o nº. 4.461, requerido por Edna Gerusa da Costa Dutra, brasileira, maior, capaz, empresária, 
solteira, conforme certidão de nascimento, expedida pelo 2º Cartório de Registro Civil de Caicó/RN, matrícula nº. 0938640155 
1977 1 00004 161 0003395 66, filha de Joaquim Dutra de Almeida Neto e Maria Sales da Costa, portadora da CI (RG) nº. 
001.846.654-SESPDS/RN, inscrita no CPF sob nº. 030.889.584-37, residente e domiciliada na Rua Manoel Medeiros, nº. 
215, Centro, Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59.324-000, sobre UM IMÓVEL RURAL, localizado na Fazenda Fechado, zona 
rural de Jardim de Piranhas/RN, com as seguintes características e confrontações: Inicia-se a descrição do perímetro no 
vértice P-01, de coordenadas N 9.293.024,143m e E 687.682,248m, situado no limite com a Rodovia RN-288, deste, segue 
com azimute de 106°00’23” e distância de 300,00m, confrontando neste trecho com a Rodovia RN-288, até o vértice P-02, 
de coordenadas N 9.292.941,419m e E 687.970.617m; deste, segue com azimute de 196°00’23” e distância de 140,00m, 
confrontando neste trecho com Elídio Araújo de Queiroz, até o vértice P-03, de coordenadas N 9.292.806,617m e E 
687.932,013m; deste, segue com azimute de 286°00’23” e distância de 300,00m, confrontando neste trecho com Elídio Araújo 
de Queiroz, até o vértice P-04, de coordenadas N 9.292.889,571m e E 687.643,643m; deste, segue com azimute de 16°00’23” 
e distância de 140m, confrontando neste trecho com Elídio Araújo de Queiroz, até o vértice P-01, de coordenadas N 
9.293.024,143m e E 687.682,248m; ponto inicial da descrição deste perímetro, com uma área de 42.000,00m2 (quarenta e 
dois mil metros quadrados), correspondente a 4,2ha (quatro hectares e dois ares) e perímetro de 880,00m (oitocentos 
e oitenta metros). Dessa forma, ficam os eventuais interessados cientes de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data de publicação do presente edital poderão apresentar, neste Registro de Imóveis, situado na Rua Manoel Antônio 
Filho, 123, Centro, Jardim de Piranhas/RN, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00h e 14:00 às 17:00h, impugnação 
ao referido pedido de Usucapião Extrajudicial. Advertência: A não manifestação no prazo legal presumir-se-á aceitação.  

Jardim de Piranhas/RN, 16 de julho de 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

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

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA/RN - CNPJ: 08.144.792/0001-80. 
CONTRATADA: EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO 
LTDA – EPP - CNPJ: 07.275.651/0001-33. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE 47 (QUARENTA E 
SETE) UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES COM RESERVATÓRIO ELEVADO, TANQUE 
SÉPTICO, FILTRO ANAÉROBICO E SUMIDOURO NO PERÍMETRO URBANO E ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN: R$ 621.315,94 (Seiscentos e vinte e um mil 
trezentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias 
a partir da Ordem de Serviços. Fundamentação: TP 002/2020 – Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Convênio nº 854515/2017 – Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

Serrinha/RN, 16 de julho de 2020
SIGNATÁRIOS: JOSE ANTONIO DE MEDEIROS CLEMENTE

PREFEITO MUNICIPAL - PELA CONTRATANTE
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP - 

CNPJ: 07.275.651/0001-33
MINERVINO CARLOS NETO

 REPRESENTANTE LEGAL - CPF Nº. 897.315.734-53 - PELA CONTRATADA.
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A Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) 
anunciou nesta quinta-feira 

(16) que as aulas da graduação serão 
retomadas a partir de  24 de agosto. A 
decisão foi regulamentada pelo Con-
selho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe). As aulas na instituição fo-
ram suspensas no dia 17 de março.

As aulas da graduação, no entanto, 
serão aplicadas de maneira remota. 
A justificativa é de que essa a forma 
“cumprir a missão institucional da uni-
versidade e de atender às demandas da 
comunidade, preservando a segurança 
à saúde, a inclusão e a flexibilidade”.
Para fins operacionais, as turmas serão 
registradas no Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas (SI-
GAA) como 2020.6.

Os alunos já matriculados nas 
turmas do 2020.1 terão as suas matrí-
culas preservadas, exceto em casos de 
impedimento de oferta da turma. De 
toda forma, haverá um período de re-
matrícula para adição ou exclusão de 
turmas. Os discentes com programa 
suspenso ou em mobilidade acadêmi-
ca poderão ser reativados, mediante 
requerimento enviado à Pró-Reitoria 
de Graduação (Prograd).

Segundo a UFRN, outro ponto é 
que não serão realizados cancelamen-
tos de curso por abandono, decurso de 
prazo ou insuficiência de desempenho 
acadêmico. Além disso, os estudantes 
com necessidades educacionais es-
pecíficas atendidos pela Secretaria de 
Inclusão e Acessibilidade (SIA) que ti-

verem dificuldades de acompanhar as 
turmas poderão solicitar o regime de 
exercícios domiciliares.

Os componentes curriculares de 
natureza prática ou a parte prática de 
componentes curriculares poderão ser 
adaptados ao formato remoto, após a 
aprovação de um plano específico pelo 
Colegiado de Curso. Em caso de não 
haver a possibilidade de oferta remota, 
a parte prática poderá ser ofertada pos-
teriormente ou, excepcionalmente, no 
período letivo 2020.1, desde que ocorra 
a aprovação nos colegiados de cursos e 
plenários de departamentos.

Já as atividades presenciais de es-
tágios que formam turmas, como os 
internatos, poderão ser realizadas se 
aprovadas pelos colegiados de cursos 
e plenários de departamentos, bem 

como se houver a homologação pelos 
centros ou unidades acadêmicas espe-
cializadas, respeitando as condições e 
normas de biossegurança.

ENSINO
O aluno utilizará a Turma Virtual 

do SIGAA e outras plataformas virtuais 
para as atividades de interação online 
[a participação do aluno e do professor 
acontece no mesmo momento e no 
mesmo ambiente]. A UFRN determi-
nou que os professores deverão respei-
tar os dias e horários registrados para a 
turma no SIGAA. 

A frequência e a participação dos 
alunos serão verificadas de acordo 
com o acompanhamento das ativida-
des propostas. Para os cursos da mo-
dalidade a distância, fica assegurado o 

uso do ambiente virtual de aprendiza-
gem Moodle Mandacaru Acadêmico. 
Os materiais didáticos serão disponibi-
lizados pelos professores durante todo 
o período, considerando as limitações 
das condições de isolamento social.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Será concedido um plano de dados 

móveis, para o acompanhamento de 
atividades acadêmicas em formato re-
moto, a estudantes de graduação que 
estejam matriculados na retomada 
do 2020.1, em situação de vulnerabili-
dade socioeconômica e classificados 
como prioritários no cadastro único da 
UFRN.

Haverá ainda um auxílio instru-
mental voltado para alunos de gradu-
ação em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, que estejam matricu-
lados na retomada do 2020.1, visando 
subsidiar a aquisição de equipamento 
para acompanhar as aulas remotas. 
O benefício será concedido aos estu-
dantes definidos como prioritários no 
cadastro único da UFRN, com renda 
familiar per capita de até um salário 
mínimo, podendo incluir também a 
faixa entre um salário mínimo e um 
salário mínimo e meio, a depender da 
disponibilidade orçamentária. Os valo-
res do auxílio instrumental serão esta-
belecidos em editais específicos, tendo 
por base a distribuição orçamentária 
para recursos do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES) apro-
vada pelo Conselho de Administração 
(Consad).

UFRN define retomada das 
aulas com ensino remoto
REINÍCIO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte anunciou que as aulas da graduação serão retomadas em 24 de agosto, mas o 
semestre será feito de forma remota; Instituição planeja distribuir planos de dados móveis para estudantes em situação de vulnerabilidade

Aulas na UFRN foram suspensas em 17 de março por conta da pandemia do novo coronavírus

PREF. MACAÍBASGA

OPORTUNIDADE

O concurso unificado de 
cinco municípios Rio Grande do 
Norte, com um total de 499 vagas, 
encerra as inscrições no dia 06 
de agosto. As ofertas estão distri-
buídas entre São José de Mipibu, 
Monte Alegre, Brejinho, Lagoa 
Salgada e Vera Cruz.O edital reúne 
oportunidades para profissionais 
de todas as escolaridades, com 
salários que vão R$ 1.045 a R$ 
2.803,46.

 Há vagas para agente co-
munitário de saúde, agente de 
combate a endemias, professor, 
nutricionista, assistente social, 
psicólogo, auxiliar administrativo, 
enfermeiro, médico, entre outras 
profissões.

No edital, a Prefeitura de Breji-
nho disponibiliza 82 vagas, Lagoa 
Salgada tem 101 oportunidades, 
Monte Alegre com 186, Vera Cruz 
com 71, enquanto São José de Mi-
pibu terá 37 vagas para a Prefeitura 
e 22 para a Câmara Municipal. As 
inscrições custam R$ 80 para nível 
fundamental, R$ 100 para nível 
médio e R$ 120 para nível superior. 
As provas estão agendadas para o 
dia 30 de agosto, dependendo da 
evolução do quadro da pandemia.

COMO SE INSCREVER
As inscrições são feitas no site: 

INSCRIÇÕES PARA 
CINCO CONCURSOS NO 
RN SE ENCERRAM EM 8 
DE AGOSTO

A Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante vai iniciar na 
próxima segunda-feira (20) a 

campanha de vacinação antirrábica 
para cães e gatos acima dos 3 meses 
de idade. 

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), mais de cinco 
mil doses de vacina estarão dispo-
níveis para os animais domésticos 
da cidade.

Na primeira semana de vacian-
ção, entre os dias 20 a 24 de julho, a 
SMS vai atender quatro localidades 
com pontos fixos, no horário das 8 às 
12h30. Foram definidos a Coordena-
ção de Vigilância em Saúde (Centro), 
a Unidade Básica de Saúde do Ama-
rante, a Unidade Básica de Saúde dos 
Jardins e casa de rações do bairro 
Golandim.

Nas semanas seguintes, a Secre-
taria vai alternar entre as localidades 
do município, que serão informadas 
com antecedência os pontos fixos. 
Nesse período de pandemia, os do-
nos com cinco ou mais animais po-
dem agendar o atendimento para a 
vacinação em casa. O número para 
agendamento é o (84) 9 8152-9740.

O Conselho Municipal de Edu-
cação de Macaíba iniciou as 
discussões sobre o cenário 

escolar da cidade durante o período 
de pandemia. O município planeja a 
reorganização do calendário escolar 
de 2020, o retorno das aulas, carga 
horária e realização de atividades pe-
dagógicas não presenciais durante a 
duração da pandemia. 

Novas discussões serão reali-
zadas nas próximas semanas com 
outros setores da educação no muni-
cípio, entre eles diretores e coordena-
dores escolares. As aulas presenciais 
em Macaíba estão suspensas até o 
próximo dia 14 de agosto, devido ao 
cenário de pandemia. O decreto nº 
1.957/2020, que institui a suspensão, 
foi publicado no dia 1º de julho de 
2020, no Diário Oficial do Município, 

de acordo com as orientações do 
decreto nº 29.794, de 30 de junho de 
2020, do Governo do Estado.

Serão disponibilizadas 5 mil vacinas 

Aulas seguem suspensas até 14 de agosto

São Gonçalo inicia vacinação 
antirrábica na segunda-feira

Macaíba discute retomada 
das aulas da rede municipal

CÃES E GATOS EDUCAÇÃO 
PROTEÇÃO

A Prefeitura de São Jose de 
Mipibu iniciou a entrega de mais 
400 cestas básicas para as famí-
lias atendidas pelos Centros de 
Referência de Assistência Social 
(CRAS) pelo Centro de Referência 
Especializado de Assistência So-
cial (CREAS).

Segundo a prefeitura muni-
cipal, a medida foi tomada para 
reforçar a segurança alimentar 
das famílias em situação de vul-
nerabilidade social e baixa renda 
durante a pandemia da Covid-19.

Além de alimentos, as ces-
tas também fornecem um kit de 
higiene contendo máscaras de 
tecido e álcool em gel, doação das 
Indústrias Becker.

SÃO JOSÉ DE MIPIBU 
PROMOVE ENTREGA 
CESTAS BÁSICAS 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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DIVULGAÇÃO

A 4ª Mostra Frida Kahlo está 
movimentando a economia 
criativa na internet. Evento já 

conhecido na capital potiguar, aconte-
ce online devido ao isolamento social. 
A novidade é a abrangência das partici-
pações. Agora, a feira conta a presença 
virtual de artistas do Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Minas Gerais: 

Entre eles, estão Janine Artesana-
to, Tilim Artes, Ateliê Sérgio Medeiros, 
Madah,Objetos com Arte, Armário de 
Vanessa, Firmão, Arte� que, Plurall Ate-
liê, Mandalena Arte Amor, Lulu Arteira, 
Ateliê Blondin, Ateliê Jackie Monteiro, 
Pedro Pereira, Digna Benigna Aces-
sórios, Humberto Kalango, Sonho de 
papel, Charline Ribas, Julia Britto Arts 
d’Casa, Rosa de Papel, Tapioca Kids, 
DrinkArte, Cláudia Vilar Doces, Clau-
dia Kimimo Bonecas De Pano, Gueor-
guia e Cerveja Perversa.

“A mostra é esperada pelos expo-
sitores com muita ansiedade, e neste 
contexto que estamos vivendo, se faz 
ainda mais necessário fomentar o 

trabalho dos artesãos potiguares, que 
estão passando di� culdades. Por isso, 
decidimos criar este novo formato. É 
algo novo para a gente, mas estamos 
com expectativas muito positivas para 
esta edição”, a� rmou Carla Nogueira, 
idealizadora da mostra.

“Estamos na metade da segunda 
semana da feira e estamos muito feli-
zes com os resultados já obtidos. Antes 
mesmo do início da feira, a procura pe-
los produtos estava alta. Com o início 

da programação, algumas marcas já 
tiveram que fazer reposição dos pro-
dutos e isso nos deixa muito felizes. 
Esperamos continuar contando com o 
apoio da população para movimentar-
mos ainda mais a economia criativa”, 
comemorou Carla.

Na mostra, há produtos como: 
máscaras, bolsas, quadros, chaveiros, 
botões, espelhos de bolsa, canecas, 
brincos, biscoitos, artigos de papela-
ria, almofadas, � âmulas, bastidores, 

bancos, vasos, azulejos, bonecas de 
pano, além de artigos de moda como 
camisetas, kimonos, vestidos, saias e 
sandálias. Todos os produtos são apre-
sentados ao público através das redes 
sociais: @estudiocarlota no Instagram. 
A mostra segue até o dia 31 de julho.

FRIDA KAHLO EM LIVES 
Durante o período da feira, serão 

realizadas lives, sempre às terças-fei-
ras, para debater o universo da artista 
mexicana Frida Kahlo, com o objetivo 
de ressaltar a referência. Também ha-
verá leitura do diário de Frida com o In-
surgências Poéticas, sempre nas quin-
tas-feiras. O evento conta com playlist 
especial do DJ Magão, disponível no 
Spotify, com muita latinidade e artistas 
que se inspiraram em Frida.

Frida Kahlo é considerada uma das 
mais importantes � guras da arte no 
século XX. Ela nasceu em Coyoacán, 
México, e morreu no dia 13 de julho 
de 1954. Frida se transformou em um 
ícone do surrealismo e do universo 
feminino na década de 50, e fez com 
que sua força se perpetuasse no tempo, 
inspirando artistas de diversas áreas na 
pintura, no artesanato, na decoração, 
moda, no cinema e em tantas outras 
formas de expressão.

Evento já adorado pelos amantes 
da festa típica de São João, o Ar-
raiá do Outro Par vai acontecer 

em formato de live neste sábado (18). 
O “São Julhão virtual” do Arraiá 

do Outro Par terá 8 horas de música 
durante uma transmissão ao vivo. 
Este ano o evento chega na 6ª edição, 
mantendo a tradição para o público 

de Natal e celebrando, mesmo que à 
distância, um festejo tão importante 
para o Nordeste.

O evento vai contar com a partici-
pação dos artistas potiguares Binidi-
to, Luísa e os Alquimistas, ForróSouto 
e Circuito Musical. O after � cará por 
conta do DJ Omulu, do Rio de Janeiro. 
A transmissão terá apresentação de 

Igor Fortunato e Haylene Dantas e 
contará com linguagem em libras.

O Arraiá do Outro Par comprará 
milho dos agricultores rurais do 
assentamento Quilombo dos Pal-
mares, de Ceará Mirim, e produzirá 
alimentos que serão distribuídos para 
pessoas em situação de vulnerabili-
dade, juntamente com equipamentos 

de EPI como máscaras, sabonetes e 
álcool gel.

TRADIÇÃO
Já tradicional em Natal, o Arraiá 

do Outro Par começou em 2015 com 
a proposta de realizar uma festa de 
São João no bairro mais antigo da 
cidade, a Ribeira, passando pela rua 

4ª MOSTRA FRIDA KAHLO DO RN 
movimenta a economia criativa 

SÃO JULHÃO VIRTUAL 

PESQUISA | Mostra começou na última sexta-feira em formato 
virtual. Ao todo, 27 marcas criativas de Minas Gerais, Rio 
Grande do Norte e Paraíba participam do evento, que 
acontece até o dia 31 de julho

SÃO JULHÃO VIRTUAL 
FESTA Frei Miguelinho, Largo da Rua Chi-

le e Capitania das Artes. O evento 
tem realização da BaseB Cultu-
ra&Entretenimento e coprodução 
das produtoras, HD Produções, 
DALE! Produções Culturais e 
Maquinara.

LEIA O QR CODE ACIMA E SIGA PARA 
O CANAL DO YOUTUBE DA LIVE

LUANA TAYZEFLAVIO AQUINOBRUNO SANTIAGO

DJ Omulu vai se apresentar no after ForroSouto será uma das atrações da live Luísa e os Alquimistas também participarão do evento
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INCONSTITUCIONAL
O Ministério Público Federal 

no Rio Grande do Norte considera 
“inconstitucional” o decreto da 
Prefeitura de Natal que permitiu 
manter o plano de retomada 
das atividades econômicas não 
essenciais na capital potiguar 
mesmo sem base em dados 
cientí� cos.

DECISÃO
Mesmo assim, a posição do 

Executivo municipal ganhou o 
aval, nesta quinta-feira, da 4ª 
Vara Federal, que negou liminar 
impetrada pelo MPF – junto com 
MP/RN e MPT – contra a abertura 
de parte do comércio neste 
momento.

INCOMPETÊNCIA
Segundo o MPF, que 

apresentou um recurso contra 
a decisão da Justiça Federal, o 
Executivo da capital “desrespeita os 
limites de sua competência, tendo 
em vista que normas municipais 
não poderiam contrariar ou 
mesmo ampliar as estaduais ou 
federais, especialmente em matéria 
de saúde pública”.

SÓ ALGUNS
A vereadora Ana Paula 

lamentou que o Projeto de 
Lei aprovado pela Câmara 
Municipal de Natal que incorpora 
aos médicos do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu) a grati� cação especí� ca de 
atenção à urgência e emergência 
não tenha incluído a emenda 
encartada pela Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos, 
Proteção das Mulheres, dos Idosos, 
Trabalho e Minorias, que ampliava 
a grati� cação a todos os servidores 
da saúde que trabalham nesse 
segmento.

VOZES
“Infelizmente, a emenda 

foi rejeitada pela maioria dos 
vereadores da bancada do 
Prefeito Álvaro Dias. Apenas eu 
e os vereadores Maurício Gurgel, 
Divaneide Basílio, Eleika Bezerra, 
Júlia Arruda e Fernando Lucena 
votamos a favor. Nós demos 
voz e ecoamos as angustias 
dos � sioterapeutas, dentistas, 
enfermeiros e demais pro� ssionais 
da área da saúde que foram 
esquecidos pelo Prefeito de Natal”, 
escreveu a parlamentar em suas 
redes sociais.

GRANDE PROJETO
O deputado estadual Hermano 

Morais participou nesta quinta-
feira de audiência no Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
onde foi apresentado para o titular 
da pasta, o ministro potiguar 
Rogério Marinho, um projeto para 
instalação do Polo Cloroquímico 
em Guamaré.

SITUAÇÃO FAVORÁVEL
“O aporte natural e privilegiado 

da região que Guamaré está 
inserida, coloca o município 
propenso para instalação de 
uma Indústria Cloroquímica 
como alternativa à indústria do 
petróleo”, disse o parlamentar.

SALVAÇÃO
O projeto “tem estudo bastante 

avançado e apresentará num 
primeiro momento a condição 
de gerar 25 mil novos empregos e 
incrementar em 15% o PIB do RN”, 
disse Hermano sobre o assunto em 
suas redes sociais. “Viabilizado, 
o Polo deverá ser a redenção da 
economia do Estado”, analisou.

VOLTA ÀS AULAS
O Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Consepe) 
da UFRN regulamentou ontem 
a retomada das aulas dos cursos 
de graduação do período letivo 
2020.1, que estava suspenso 
desde 17 de março em virtude da 
pandemia da covid-19. A resolução 
aprovada prevê o reinício das aulas 
em 24 de agosto.

VIRTUAIS
Mas as aulas não serão 

presenciais, acontecerão em 
formato remoto. Os alunos já 
matriculados nas turmas do 
2020.1 terão as suas matrículas 
preservadas, mas haverá um 
período de rematrícula para 
adição ou exclusão de turmas.

Outro ponto importante 
da resolução é que não serão 
realizados cancelamentos de curso 
por abandono, decurso de prazo 
ou insu� ciência de desempenho 
acadêmico.

ISOLAMENTO EM ALTA
Pesquisa da Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), 
encomendada ao Instituto FSB 
Pesquisa, revela que apesar das 
perdas econômicas o brasileiro 
segue favorável ao isolamento 
social: 84% dos entrevistados pela 
sondagem.

CONTRA REABRIR
A pesquisa mostra que 

enquanto a população está 
dividida quanto ao retorno das 
atividades do comércio de rua 
(49% aprovam e 47% desaprovam), 
até 86% são contra a reabertura 
de estabelecimentos como salões 
de beleza, bares e restaurantes, 
shoppings, escolas e universidades, 
academias e cinemas.

SEM OTIMISMO
As informações obtidas pela 

CNI também informam que 67% 
dos entrevistados acreditam que a 
recuperação econômica ainda não 
começou e 61% a� rmam que ela 
vai demorar pelo menos um ano 
para ocorrer.

DANIELAFREIREDANIELA
Deputado Hermano Morais em reunião com 
o conterrâneo ministro do Desenvolvimento 
Regional Rogério Marinho, em Brasília. 
Ocasião em que foi apresentado um projeto 
para instalação do Polo Cloroquímico em 
Guamaré

RÁPIDAS
>> Deu no Estadão que a nova 

política de defesa do governo 
brasileiro prevê risco de conflitos 
na América do Sul. Em documento 
obtido pelo jornal, ministério 
cita “possibilidade de tensões no 
continente e reforça necessidade 
de proteção de costa do Atlântico 
e da Amazônia”.

>> Vacina da Universidade 

empresas fecharam as portas de 
vez após a pandemia, disse o IBGE. 
Segundo instituto, só 13% dos 
empresários acessou socorro para 
pagar salários de empregados.

>> Deu na Folha que o 
contágio de Covid ainda acelera 
em 60% das grandes cidades 
no país. E que somente oito 
controlaram a epidemia.

de Oxford, em teste também no 
Brasil, pode ter registro aprovado 
em junho de 2021. Ela levaria 
18 meses para ser liberada, mas 
cientistas acreditam que podem 
encurtar o período para 12 meses 
diante de resultados positivos.

>> Cenário trágico: 716 mil 

Jornalista Flávia Freire em clima 
de quarentena, mas mantendo a 

rotina e o otimismo 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou com bênçãos dos astros e eles prometem um dia 
perfeito sem defeitos para o seu signo. Se depender dos 
movimentos do céu, você terá um dia muito produtivo 
e os assuntos que estavam parados em sua vida devem 
caminhar como espera. 

Sextou do jeito que seu signo gosta e o cenário não 
poderia ser mais positivo para você agilizar seus interesses. 
A Lua sorri para o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, inspirando 
sua criatividade no trabalho e mandando proteção extra 
para sua vida familiar. 

As estrelas mandam ótimas vibes e anunciam uma 
sexta gloriosa para você. A Lua pisciana revela que 
o sinal estará verdinho para animar a sua vida social, 
conhecer outras pessoas e curtir momentos especiais 
nas amizades, ainda que os contatos continuem.

 A sorte vai te fazer companhia e a sexta tem tudo para ser 
perfeita sem defeitos. O recadinho esperto é da Lua, que 
segue leve e solta em seu paraíso e ainda troca likes com 
o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão. Isso signifi ca que você terá 
facilidade para promover as transformações.

Hoje a Lua está inspirada e manda proteção extra para 
as suas esperanças, Gêmeos! Ela atravessa o ponto mais 
alto do seu Horóscopo e forma aspectos maravilhosos 
com vários astros, impulsionando as suas metas e seu 
sucesso. Numa boa com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão.

Os assuntos domésticos e familiares estarão entre as 
suas prioridades hoje e as coisas devem rolar do jeitinho 
que você espera. Em harmonia com o Sol, Netuno, 
Júpiter e Plutão, a Lua promete uma sexta redondinha, 
perfeita para cuidar dos seus interesses. 

 Sextou bem sextado para o seu lado e o céu está lotado 
de aspectos positivos para seu dia ser do jeitinho que 
deseja. A Lua pisciana será a sua melhor amiga e vai 
despejar vibes excelentes em seu Horóscopo ao entrar 
em sintonia com o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão. 

O jeito reservado e discreto do seu signo vai dar um 
tempo hoje e, se depender da Lua, você esbanjará 
sociabilidade. Ativa em sua Casa 3, ela troca likes com 
o Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, empoderando sua 
comunicação, simpatia e seu dom para convencer. 

O que não deve faltar hoje é oportunidade para se dar 
bem em suas investidas profi ssionais. A Lua pisciana 
indica que transformações positivas vão acontecer e os 
interesses ligados ao trabalho estarão no foco das suas 
atenções. 

Os astros estão em festa e ótimas vibes chegam da Lua 
nesta sexta gloriosa. Ela percorre sua Casa da Fortuna 
e fi ca de boas com Sol, Netuno, Júpiter e Plutão, 
favorecendo seus ganhos e interesses materiais. Conte 
com sua intuição e com seu lado criativo.

O céu está iluminado nesta sexta e as estrelas revelam 
que a sorte vai soprar em sua direção. A Lua sorri para 
o Sol, soma forças com Netuno e depois troca likes com 
Júpiter e Plutão, garantindo que as coisas vão fl uir a seu 
favor em todos os aspectos. 

Hoje você está com a corda toda e pode fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo. A Lua brilha em seu signo e 
troca likes com uma porção de astros, elevando sua 
vitalidade e alegria de viver. Em paz com o Sol, Netuno, 
Júpiter e Plutão.

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)

Resultados da TV serão ainda 
melhores pós-pandemia

Todos os registros de audiência apresentados 
até agora revelam crescimento no consumo da 
programação de TV, comparados com o mesmo 
período do ano passado.

O jornalismo, de forma geral, e os canais infantis, 
por razões facilmente explicáveis, observaram 
aumentos mais signi� cativos, enquanto dramaturgia 
e o entretenimento conseguiram se sustentar em 
números bem razoáveis, mesmo com as suas produções 
paralisadas e a obrigação de recorrer a reprises.

As maiores quedas, considerando os mesmos 

estudos, se deram nos canais esportivos, também 
de forma natural pela ausência das principais 
competições.

E com a vida aos poucos retornando ao normal, 
a perspectiva é das mais positivas, ainda mais 
se considerarmos a possibilidade de voltar com 
conteúdos inéditos.

À televisão, especialmente as principais emissoras, 
cabe a responsabilidade de preservar o que foi 
conquistado e procurar ser ainda mais essencial na 
vida de muitas pessoas.

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

IMPORTANTE
Como a Globo ainda não tem 

isso resolvido e o contrato se encerra 
nesta temporada, já de algum tempo 
a FIA – Federação Internacional de 
Automobilismo - vem buscando 
outras opções para não interromper as 
transmissões da Fórmula 1 no Brasil.

A Band, por exemplo, acaba de ser 
procurada. Está negociando.

UM NOME
A dançarina e atriz Aline Riscado 

é um dos nomes cotados para a 
apresentação do reality de futebol 
“Uma Viva, Um Sonho”, com estreia 
prevista para outubro nas manhãs de 
domingo do SBT.

E também não se descarta a opção 
por uma dupla.  Ela com mais alguém.

AVALIAÇÃO
É bem avaliada a possibilidade de 

contar com Aline Riscado, por ela ser 
uma � gura conhecida e com trabalhos 
realizados no “Domingão”, cinema, 
campanhas e presença frequente na 
mídia.

Glenda Kozlowski, como se 
recorda, deixou o projeto.

MUITO PRÓXIMO
Luis Ernesto Lacombe espera 

de� nir sua volta à televisão em 
no máximo três semanas. Admite 
entendimentos. Independentemente 
do acerto com qualquer emissora, ele 
não pretende abandonar o trabalho que 
passou a desenvolver no YouTube. Diz que 
a carreira digital “é um caminho sem volta”.     

COMBINADO ASSIM
Sobre a volta das gravações 

de novelas na Globo, está tudo 
combinado, mas nada tão certo. Só 
planos, por enquanto, sem ainda ser 
possível cravar coisa nenhuma.

Nos estúdios do Rio, como primeira 
etapa, estão sendo feitos ensaios com 
equipe, sem atores, para ver como serão 
realizadas as entradas do pessoal, uso 
do estacionamento etc.

OBJETIVO
A Globo, até aqui, trabalha com a 

possibilidade de retomar as gravações 
na segunda semana de agosto. Mas sem 
assegurar nada, porque tudo passa a 
depender dos testes que estão sendo 
realizados e alterações no quadro da 
saúde pública, para mais ou para menos.

POR ENQUANTO
A nova temporada do “Lady 
Night”, da Tatá Werneck, começa 
a ser gravada em agosto. Este 
é o plano. A produção, claro, 
ainda trabalha com cuidados, 
diante das incertezas do que será 
possível fazer.

MARCOS ROSA 

 “Nos Tempos do Imperador”, 
substituta de “Novo Mundo”, 
na Globo, só deve começar a 
gravar no início do ano que 

vem...   ... Vale deixar claro 
que, em momento nenhum, a 

Globo descarta a possibilidade 
de ser obrigada a entrar com 

novas reprises nas suas faixas de 
novelas.  Isis de Oliveira está 
mesmo disposta a retomar sua 
carreira, tanto no TV como no 
teatro...  ... Aliás, nesta sexta, 
18h, ela está anunciando uma 

“live” com os noveleiros.   Aos 
poucos, verifi ca-se, algumas 
produções estão conseguindo 

retomar as suas atividades...  ... 
O grande desafi o, porém, ainda 
é o de viabilizar programas com 
plateia...  ... Até imaginar está 
sendo impossível.  A segunda 
edição do “SporTV News” volta 

ao ar na semana que vem...  ... A 
primeira só em agosto.  Quarta 

no SBT e ontem, quinta, já no 
Fox Sports, Téo José apresentou o 

“Debate Final”, ao vivo.
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Hegemônico dentro de campo 
e envolvido em várias polêmi-
cas fora dele. Foi assim que o 

Flamengo confirmou a sua condição 
de principal força do futebol do Rio de 
Janeiro e conquistou nesta quarta-fei-
ra o bi consecutivo do Campeonato 
Carioca ao passar pelo Fluminense na 
grande decisão. Foi o 36º título estadu-
al do clube, o maior vencedor do tor-
neio, com cinco a mais do que o rival 
superado na decisão.

Vencedor da Taça Guanabara, o 
Flamengo teve a melhor campanha no 
somatório dos dois turnos do Estadu-
al, com 28 pontos de 33 possíveis, mas 
caiu para o rival tricolor na disputa de 
pênaltis na decisão da Taça Rio. Assim, 
reencontrou o adversário mais duas 
vezes. E aí confirmou sua superiorida-
de: vitória por 2 a 1 no domingo passa-
do e triunfo por 1 a 0 na última quarta.

Dentro de campo, a supremacia do 
Flamengo foi indiscutível. O time acu-
mulou dez vitórias seguidas até cair 
nos pênaltis na decisão da Taça Rio, na 
sua terceira melhor sequência de triun-
fos na história no Campeonato Cario-
ca. E esse desempenho praticamente 
perfeito se deu a partir da estreia de 
seus titulares na competição, em uma 
confirmação de que hoje parece im-
batível no Rio. Além disso, o Flamengo 
também teve o artilheiro do Campeo-

nato Carioca, Gabriel, com oito gols, 
empatado com João Carlos, do Volta 
Redonda.

Porém, não faltaram polêmicas 
fora de campo. O Flamengo liderou 
a volta da competição, ocorrida em 
18 de junho, o que foi alvo de muitas 
críticas, afinal, o Rio continua com 
muitos casos e mortes provocadas 
pelo coronavírus, com o complexo do 
Maracanã tendo, inclusive, um hos-
pital de campanha montado na sua 
estrutura.

Além disso, participou da articu-
lação por uma medida provisória as-
sinada pelo presidente Jair Bolsonaro 
para alterar o modo de negociação dos 
direitos de transmissão dos jogos, que 
passaram a ser dos times mandantes. 
Com isso, exibiu dois dos seus duelos 
no seu canal no YouTube, o que levou 
a Rede Globo a romper o contrato pa-
ra exibição do torneio. Já a finalíssima 
desta quarta-feira foi transmitida para 
todo o Brasil pelo SBT.

De qualquer forma, dentro de cam-

po, a conquista do Flamengo foi indis-
cutível, a 36ª da sua história, sendo a 
segunda consecutiva E ainda amplia 
o número de conquistas do time em 
2020 - já havia vencido a Supercopa 
do Brasil, a Recopa Sul-Americana e 
a Taça Guanabara, somados agora ao 
Campeonato Carioca.

A indiscutível superioridade do 
Flamengo no Rio nesse momento é 
tamanha que a conquista desta quar-
ta-feira pareceu ter ares protocolares. 
Afinal, a expectativa era de que fosse 
sacramentada uma semana antes. E 
ainda veio após uma atuação irregular 
no primeiro jogo da decisão no domin-
go, o triunfo por 2 a 1.

Além disso, a bola rolando chegou 
a ficar em segundo plano em alguns 
momentos nas últimas semanas, em 
função das polêmicas e das dúvidas so-
bre o futuro de Jorge Jesus. De qualquer 
forma, conseguiu confirmar seu ótimo 
momento.

Foi, assim, o campeão de um Es-
tadual que vai ficar marcado mais por 
fatos fora do campo do que pelos gols: 
a volta precoce, durante o surto do co-
ronavírus, as discussões envolvendo os 
direitos de transmissão e o recorde de 
um evento transmitido pelo YouTube, 
o da decisão da Taça Rio. Em todos 
eles, o Flamengo bicampeão carioca foi 
protagonista.

Com o 36º título Estadual, Flamengo 
confirma soberania no Rio de Janeiro
CAMPEÃO | Flamengo teve a melhor campanha no somatório dos dois turnos do Estadual, com 28 pontos de 33 possíveis, e ampliou vantagem de 
títulos sobre o segundo colocado, o Fluminense, que estacionou em 31 conquistas; Rubro-negro foi o time com maior número de gols e vitórias 

Flamengo conquistou o bicampeonato consecutivo do Carioca ao passar pelo Fluminense

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, assegurou a continuidade de Jorge Jesus

O presidente do Flamengo, Ro-
dolfo Landim, assegurou que Jorge 
Jesus seguirá à frente do Flamengo 
após a conquista do bicampeonato 
carioca. Embora existam rumores 
de que o treinador possa deixar 
o clube para assumir o Benfica, 
o dirigente assegurou que nada 
muda e o português continuará no 
comando do time para a sequência 
da temporada.

Landim explicou que teve uma 
rápida conversa com o treinador 
nos vestiários do Maracanã na noi-
te de quarta-feira, após o triunfo 

por 1 a 0 sobre o Fluminense, re-
sultado que assegurou a conquista 
do título estadual, e admitiu que 
o treinador estará na próxima se-
gunda-feira no Ninho do Urubu - o 
elenco e a comissão técnica estão 
de folga até lá.

"Segunda-feira, ele está trei-
nando o time. É isso que está mar-
cado. Nós estamos contando com 
ele lá na segunda-feira, foi o que 
eu falei agora com ele no vestiário. 
Todo mundo tem direito, né, ga-
nharam um título. Vamos dar uns 
dias de folga", disse

Landim confia na 
permanência de Jesus

MAIOR CAMPEÃO:
A taça conquistada nessa quar-

ta (15) foi o 36º título carioca do Fla-
mengo. O título confirmou o lugar 
mais alto no pódio dentre os maiores 
do Rio de Janeiro.

MELHOR ATAQUE EM 2020
Com 34 gols, o Flamengo tem o 

melhor ataque disparado da com-
petição, seguido pelo Fluminense 
com 27 e pela Portuguesa-RJ, que 
marcou 22 tentos.

MAIS VITÓRIAS EM 2020
Com 14 vitórias, o Rubro-Negro 

é a equipe que mais venceu no Ca-
rioca 2020.

CONFIRA A CAMPANHA DO FLAMENGO 
NO CAMPEONATO CARIOCA:

TAÇA GUANABARA
18/01 - Macaé 0 x 0 Flamengo
22/01 - Vasco 0 x 1 Flamengo

25/01 - Flamengo 3 x 2 
Volta Redonda

29/01 - Flamengo 0 x 1 
Fluminense

03/02 - Resende 1 x 3 Flamengo
08/02 - Flamengo 2 x 0 Madureira

12/02 - Fluminense 2 x 3 
Flamengo (Semifinal)
22/02 - Boavista 1 x 2 

Flamengo (Final)

TAÇA RIO
29/02 - Cabofriense 1 x 4 

Flamengo
07/03 - Flamengo 3 x 0 Botafogo

14/03 - Flamengo 2 x 1 Portugue-
sa

18/06 - Bangu 0 x 3 Flamengo
01/07 - Flamengo 2 x 0 

Boavista
05/07 - Flamengo 2 x 0 Volta 

Redonda (Semifinal)
08/07 - Flamengo 1 x 1 Fluminen-

se (2 x 3 nos pênaltis) (Final)

FINAL
12/07 - Fluminense 1 x 2 Flamengo
15/07 - Flamengo 1 x 0 Fluminense

INOVAÇÃO

O ABC lançou na quarta-feira 
(15) a primeira coleção da marca 
própria de material esportivo, a 
“Elefante MQ”. O clube, pioneiro 
do Rio Grande do Norte nesse tipo 
de ação, em parceria com a MM 
Manager Sport, apresentou para a 
Frasqueira os seus novos Mantos 
Sagrados, o “Decacampeão” e o 
“Alvinegro”, uniformes que serão 
utilizados para a sequência das 
competições da temporada 2020.

Segundo a direção do clube 
potiguar, a iniciativa é o ponto de 
partida "de um projeto vitorioso e 
que trará muitas alegrias". O uni-
forme “Decacampeão” compõe o 
uniforme principal e o “Alvinegro” 
é o segundo uniforme do do clube. 
Os dois uniformes estarão dis-
poníveis para todos os públicos, 
tamanhos e idades.

As peças esportivas foram 
confeccionados para a torcida e 
atletas com tecido que possui tec-
nologia Dry e oferecem secagem 
ultrarrápida, para maior conforto 
no vestir. O escudo é trabalhado 
em alta resolução de acabamen-
to com aplicação de bordado no 
contorno. Possui recorte lateral 
e manga com malha em textura, 
além da aplicação da Marca Ele-
fante MQ com tecnologia de sili-
cone alto relevo.

A diferença fica na gola das ca-
misas. O Manto “Decacampeão” 
tem a gola V estilizada, enquanto 
o Manto “Alvinegro” vem com a 
gola V estilizada em retilínea.

O Departamento de Marke-
ting trabalha agora para o início 
das vendas. O torcedor poderá ad-
quirir os novos uniformes através 
do e-commerce ou na nova loja 
do clube, a loja Elefante MQ, pre-
vista para inaugurar na próxima 
semana. 

Ainda segundo a direção do 
ABC, além das camisas de jogo, da 
“Decacampeão” e da “Alvinegro”, a 
torcidade também poderá adqui-
rir a linha de treino, viagem, ca-
sual, linha baby e juvenil, além de 
artigos diversos do clube potiguar.

ABC LANÇA COLEÇÃO 
DA MARCA PRÓPRIA DE 
MATERIAL ESPORTIVO: 
"ELEFANTE MQ"


