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MÉDIA DIÁRIA DE MORTES POR COVID-19 
CAI NO ESTADO; TOTAL PASSA DE 1,4 MIL
COMBATE À COVID. 8 | Média móvel 
de mortes por Covid-19 no Rio 
Grande do Norte teve queda ao 

longo dos últimos quinze dias. A 
variação da média caiu de 38,43 
mortes para os 22,71 registros 

de óbitos contabilizados até esta 
segunda-feira (13). Segundo 
dados da Secretaria Estadual de 

Saúde Pública (Sesap), 1.404 
potiguares já morreram em 
decorrência da Covid-19.

O cálculo da média móvel permite  
acompanhar de forma mais 
precisa a evolução da doença.

PREFEITURA ANUNCIA 
ENTREGA DO NOVO 
MERCADO DA SEIS
PARA ESTA SEMANA

ACADEMIAS SEM
AR-CONDICIONADO
PODEM VOLTAR A 
FUNCIONAR NESTA TERÇA

INSS COMEÇA PROVA 
DE VIDA DIGITAL EM 
TESTE COM 550 MIL 
BENEFICIÁRIOS

GOVERNO DO ESTADO VAI 
SEGUIR COM CALENDÁRIO 
DE PAGAMENTOS DE 
SALÁRIOS EM JULHO

ENTIDADES SINDICAIS 
PROPÕEM ALÍQUOTAS 
PROGRESSIVAS PARA 
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

“REDES SOCIAIS NÃO SÃO 
PALANQUE. SEGREDO ESTÁ 
NO RELACIONAMENTO”, 
DIZ PUBLICITÁRIO DO RN

ALECRIM. 6 | Obra contemplou serviços 
de recuperação de todo o prédio e 
entorno, desde a cobertura, portas, 
banheiros, rampas de acessibilidade 
e estacionamento e partes elétrica e 
hidrossanitária

RETOMADA. 9 | Reabertura das 
academias de educação física ocorre 
dentro do estabelecido no plano de 
retomada econômica apresentado pela 
Prefeitura do Natal; uso de máscaras 
será obrigatório nestes locais

TECNOLOGIA. 11 | Num primeiro momento, 
o mecanismo será feito por meio de 
reconhecimento facial, com o uso da 
câmera do celular, para quem já tem 
carteira de motorista ou título de eleitor 
digital

SERVIDORES. 4 | Mesmo com queda de 
receita, governo potiguar antecipa na 
próxima quarta-feira (15) salários de julho 
de quem recebe até R$ 4 mil. Restante 
da folha será quitada dentro do mês 
trabalhado, segundo gestão estadual

REFORMA DA PREVIDÊNCIA. 3 | Proposta 
enviada pelo prefeito Álvaro Dias prevê 
o aumento da taxa dos atuais 11% para 
14%, após a reforma. Os sindicatos 
sugerem um aumento gradual, com 
taxas maiores para quem recebe mais

ENTREVISTA. 5 | Diretor de uma das 
maiores agências de marketing digital do 
Estado afirma que candidatos a prefeito 
e a vereador precisarão se adaptar a 
novos hábitos digitais dos eleitores nas 
eleições de 2020

MÚSICA. 13 | Escola religiosa em Currais Novos (RN), banda de 
rock em Porto Alegre (RS) e carreira solo na capital potiguar: 
conheça as etapas musicais da cantora Heli Medeiros, que se 
apresenta hoje no projeto Terça da Boa Música  

EM BUSCA DO
PRÓPRIO CAMINHO

MUSICAL

CEDIDA CEDIDA

RN LANÇA SELO DE 
SEGURANÇA SANITÁRIA 
PARA O TURISMO

UNIÃO REPASSA MAIS 
R$ 150 MILHÕES PARA 
O GOVERNO DO RN

PANDEMIA. 12 | Objetivo é garantir 
protocolos sanitários para os 
estabelecimentos. Na foto, Ponta 
Negra no último fim de semana

AUXÍLIO. 3 | Em segunda parcela 
do socorro financeiro, Governo do 
RN recebeu valor 5,5% maior do 
que o recebido em junho
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AGROPECUÁRIA VAI 
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AGROPECUÁRIA VAI 
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ENTREVISTA. 10 | Presidente da 
Associação de Criadores do RN 
fala sobre impactos da pandemia 
no setor agrícola potiguar



O ministro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, que anunciou 
uma representação à PGR contra 
o ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo, teria toda razão para 
fazê-lo se o Brasil fosse a Alemanha. 
Mesmo assim, seria bastante 
discutível.

A declaração do magistrado, de 
que o Exército está se associando 
a um “genocídio” ao permitir, entre 
outras coisas, que o Ministério da 
Saúde continue por 60 longos dias 
sem um titular em meio à crise 
sanitária instalada no País, e que 
o atual ocupante seja justamente 
um general de três estrelas da 
ativa, instalado ali na interinidade, 
não fornece boas credenciais ao 
governo nessa questão.

Não é segredo para ninguém 
que o presidente Bolsonaro afastou 
os dois antecessores do general 
Pazuello, o atual interino, por 
ambos se recusarem a endossar 
o protocolo da cloroquina do 
tratamento do coronavírus – e, 
em especial, pelo primeiro titular, 
Luiz Henrique Mandetta, estar 
brilhando na função mais do que o 
chefe do Executivo gostaria.

Nesse caso, as palavras duras 
do ministro Gilmar Mendes até 
podem ofender, mas não são 
de todo infundadas, já que o 
comportamento do presidente na 
pandemia levou o PDT a denunciá-
lo recentemente ao Tribunal Penal 
Internacional, em Haia.

Bolsonaro é acusado de crimes 
contra a humanidade por suas falas 
sobre medidas de isolamento e pela 
ingerência na saúde.

O fato é que já completou dois 
meses que o Ministério da Saúde, 
em plena pandemia, continua sem 
um titular, no momento em que o 
País chega perto de 2 milhões de 
contaminados pelo coronavírus.

Não seria tão relevante se, em 
meio a isto, Pazuello não tivesse, 
por vontade do presidente, travado 
todas as atualizações sobre a 
evolução do vírus, obrigando 
que um consórcio de veículos 
de imprensa assumisse essa 
responsabilidade.

De onde se conclui que a ala 
militar do governo Bolsonaro pode 
até estar irritada com o ministro 
Gilmar Mendes, mas não pode se 
eximir de responsabilidade por uma 
política de saúde que deixou o Brasil 
na segunda colocação de mortes 
pelo coronavírus no mundo.

Todos devem assumir suas 
responsabilidades.                                                                                    

O Governo Federal prevê gastar R$ 30 milhões 
com uma campanha publicitária para divulgar 
ações da administração Jair Bolsonaro e apresentar ações para 

“retomada do País, reduzindo os efeitos deixados pela crise da pandemia 
do coronavírus”.

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (13) traz o extrato de 
um termo de execução descentralizada entre a Secom (Secretaria de 
Comunicação) e o Ministério da Saúde. O documento foi assinado na 
quinta-feira (9) por Samy Liberman, secretário especial de Comunicação 
Social, e Antônio Élcio Franco Filho, secretário-executivo de Saúde e prevê 
que a campanha fosse veiculada de domingo (12) até o dia 31 de agosto.

Em nota, a Secom informou, porém, que a campanha ainda está em 
fase de planejamento. Na prática, a campanha será desenvolvida pelas 
agências de propaganda contratadas pelo Ministério da Saúde, sob a 
supervisão da Secom.

De acordo com o termo, o extrato desta segunda trata da continuidade 
da execução de campanha publicitária que já está em desenvolvimento. O 
documento informa que existe orçamento aprovado para a ação.

A Secom pediu a liberação ainda neste ano de R$ 325 milhões para 
gastar em publicidade e em relações públicas para tentar melhorar a 
imagem do governo Jair Bolsonaro no País e no exterior.

O valor é mais do que o dobro previsto no atual orçamento de 2020 
para ações de comunicação, cerca de R$ 138,1 milhões. A Secom 
justifica o pedido por mais recurso sob o argumento da pandemia do novo 
coronavírus.
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RENOVANDO 
AS ESPERANÇAS

QUESTÃO DE
PONTO DE VISTA

RÁPIDAS
>> Hoje, 14 de julho, é Dia do 

Propagandista de Laboratório, Dia 
da Liberdade de Pensamento e Dia 
de São Camilo.

>> Nesta data, em 1915 – há 
105 anos –, era fundado o único 
time potiguar campeão da Copa do 
Nordeste, o América Futebol Clube. 

>> A unidade móvel para 
exames gratuitos de mamografia 

segurança sanitária para retomada 
do turismo”.

>> O vereador Klaus Araújo, 
exibe live hoje, às 20h, no seu 
Instagram, sobre crédito para 
superar a crise.

>> Nesta data, em 1945 – há 
75 anos –, era criada a Academia 
Brasileira de Música por Heitor 
Villa-Lobos.

está estacionada na Unidade de 
Saúde das Quintas, localizada na 
Travessa Luis Sampaio, até sexta, 
das 7h30 até 15h.

>> O Instagram da Secretaria 
Estadual de Administração (Sead) 
promove nesta terça, às 10h30, 
debate com o tema “Gestão Pública 
em Pauta”.

>> Com patrocínio da 
Prefeitura do Natal, começa hoje, às 
18h, o projeto Terça da Boa Música. 
O tema da primeira live será MPB 
com Heli Medeiros e Pedro Lucas, 
no YouTube Viva Promoções.

>> O Senac RN realiza hoje, 
no seu Instagram, às 19h, debate 
com a temática “Plano básico de 

Notas&Informes
HORÁRIO PARA DIVULGAÇÃO

O vereador Franklin Capistrano 
(PSB) apresentou um projeto 
de lei que obriga a Prefeitura do 
Natal a divulgar até 17h o boletim 
epidemiológico diário da Covid-19. 
O documento, que tem saído 
normalmente no � m da noite, 
traz informações como número 
atualizado de casos e óbitos por 
coronavírus na capital potiguar. O 
projeto foi aprovado nesta segunda-
feira na Comissão de Justiça.

LEILÃO DO TRT
O Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região (TRT-RN) 
promove, no dia 24 de julho, a 
partir das 10h, mais um leilão 
virtual de bens penhorados pelas 
Varas do Trabalho de Natal, 
Mossoró, Caicó e Currais Novos. 
Serão leiloados 43 lotes de imóveis, 
automóveis (incluindo um minitrio 
elétrico), máquinas industriais, 
equipamentos de academia e 
eletrodomésticos.

VIOLÊNCIA NOS CONDOMÍNIOS
Diante do signi� cativo 

aumento no número de casos de 
violência doméstica no período de 
pandemia, o deputado estadual 
Kelps Lima (Solidariedade) 
apresentou um projeto de lei na 
Assembleia Legislativa que obriga 
a administração de condomínios 
residenciais a comunicar aos 
órgãos de segurança pública 
sobre a ocorrência ou indício 
de violência doméstica e 
familiar contra mulher, criança, 
adolescente ou idoso nos 
condomínios.

PARNAMIRIM
O PSB anunciou nesta 

segunda-feira apoio à pré-
candidatura de Maurício Marques 
(Pros) à Prefeitura de Parnamirim. 
A adesão foi anunciada durante 
ato na sede do partido, que 
é presidido no Estado pelo 
deputado federal Rafael Motta. 
Além do Pros e do PSB, Maurício 
Marques tem o apoio do PT para 
a disputa municipal.

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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RECURSO DE WITZEL
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou na Justiça, nesta se-

gunda-feira, com um mandado de segurança, para suspender o processo de im-
peachment a que responde na Assembleia Legislativa. Ele alega irregularidades 
nos trâmites formais do processo. Witzel é investigado por fraudes em contratos 
da Secretaria Estadual de Saúde e teve, por determinação do Superior Tribunal 
de Justiça, celulares e computadores con� scados em operação da Polícia Federal 
em maio.

“Se não houver uma vacina, pode ser 
que a prefeitura não tenha elementos 
de segurança para manter o Carnaval”“ACM NETO,

PREFEITO DE SALVADOR (BA)

ELEIÇÕES NO CREA I
Por causa da pandemia 

do novo coronavírus, a Justiça 
Federal suspendeu as eleições 
que aconteceriam nesta quarta-
feira (15) no Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do 
Rio Grande do Norte (Crea) e nos 
demais Creas do País. Uma nova 
data será comunicada em breve.

ELEIÇÕES NO CREA II
Dois candidatos disputam 

a presidência do Crea no RN: a 
presidente licenciada da instituição, 
Ana Adalgisa Dias Paulino, que 
concorre à reeleição, e o presidente 
licenciado do Instituto Brasileiro de 
Avaliações e Perícias de Engenharia 
(Ibape), Luiz Cláudio dos Santos 
Lima.

BOLSONARISMO EM NATAL
O coronel-aviador Hélio 

Oliveira quer ser o nome do 
bolsonarismo na eleição municipal 
de Natal. Pré-candidato a prefeito 
de Natal pelo PRTB – partido do 
vice-presidente Hamilton Mourão 
–, Coronel Hélio esteve na semana 
passada em Brasília visitando 
ministérios e buscando apoio para 
sua candidatura na capital potiguar.

NINGUÉM ESTÁ LIVRE
Oito senadores já testaram 

positivo para o novo coronavírus 
até agora. Os diagnósticos mais 
recentes, no � m de semana, foram 
de Leila Barros (PSB-DF) e de 
Sérgio Petecão (PSD-AC). Os outros 
seis, incluindo o presidente da Casa, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), já se 
recuperaram.

MP DA RESPONSABILIZAÇÃO
O presidente do Senado, Davi 

Alcolumbre, prorrogou por 60 dias 
a vigência da medida provisória 
que relativiza a responsabilidade 
de agentes públicos durante a 
pandemia do novo coronavírus. De 
acordo com o texto, o pro� ssional 
só poderá ser responsabilizado, 
nas esferas civil e administrativa, 
se houver dolo ou erro grosseiro, 
praticado com culpa grave.



O Governo Federal transferiu nes-
ta segunda-feira (13) a segunda 
parcela do socorro financeiro 

para os estados e municípios. Com o 
montante de R$ 15 bilhões desta parce-
la, metade dos R$ 60 bilhões aprovados 
pelo Congresso já foram para as mãos 
dos prefeitos e governadores.

Do total, R$ 10 bilhões deverão 
ser direcionados para ações em saúde 
e assistência social relacionadas ao 
coronavírus e R$ 50 milhões poderão 
ser usados livremente. O objetivo da 
transferência é cobrir parte das perdas 
de arrecadação que estados e muni-
cípios tiveram por causa da retração 
econômica provocada pela pandemia 
de Covid-19.

Nesta segunda parcela, o Governo 
do Rio Grande do Norte recebeu R$ 
150,8 milhões. O valor é 5,5% maior do 
que o recebido pelo Estado na primeira 
parcela, em junho, quando foram cre-
ditados R$ 142,9 milhões. No total, o 
governo estadual já recebeu R$ 293,7 
milhões.

Do valor recebido pelo Governo do 
RN nesta segunda, R$ 110,5 milhões 
poderão ser movimentados livremente 
e R$ 40,2 milhões deverão ser destina-
dos exclusivamente para a saúde.

Ao todo, o Rio Grande do Norte de-
verá receber aproximadamente R$ 597 
milhões. Os próximos repasses, segun-
do a Secretaria do Tesouro Nacional, 
estão previstos para acontecer nos dias 
12 de agosto e 11 de setembro.

Na semana passada, a Secretaria 
Estadual de Tributação divulgou que 
a arrecadação do ICMS – principal 
imposto recolhido no Estado – caiu 
18% em junho, saindo dos R$ 465 mi-
lhões em 2019 para os R$ 381 milhões 
este ano.

Com esse resultado até então, ju-

nho de 2020 fica marcado como o mês 
em que houve o menor recolhimento 
de ICMS desde o início da pandemia 
e da implantação das medidas restri-
tivas.

Entre os municípios potiguares, 
Natal recebeu o maior valor. Foram re-
passados R$ 22 milhões para a capital 
do Estado, sendo que R$ 18,8 milhões 
poderão ser movimentados livremente 
e R$ 3,2 milhões deverão ser destinados 
exclusivamente para ações de combate 
à pandemia do coronavírus.

O auxílio previsto para os muni-

cípios potiguares é de R$ 350 milhões 
(nas quatro parcelas). O valor, segundo 
a Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte (Femurn), será “fun-
damental para que os gestores possam 
manter, minimamente, suas estruturas 
administrativas”. A Femurn avalia que 
a previsão para este ano é que o con-
junto das 167 prefeituras do RN vai per-
der R$ 795,6 milhões em arrecadação. 
O auxílio financeiro federal, portanto, 
cobriria 44% do rombo nas contas.

O socorro aos estados e municípios 
foi aprovado pelo Congresso Nacional 
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Socorro financeiro: União transfere 
mais R$ 150 milhões para o Estado
AJUDA | Nesta segunda parcela, 
o Governo do Rio Grande do 
Norte recebeu R$ 150,8 milhões. 
Valor é 5,5% maior do que o 
recebido pelo Estado na primeira 
parcela, em junho, quando foram 
creditados R$ 142,9 milhões

Presidente Bolsonaro e presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, durante reunião com governadores sobre auxílio

Sindicatos que representam ser-
vidores da Prefeitura do Natal 
defenderam nesta segunda-feira 

(13) a adoção de alíquotas progressivas 
de contribuição como alternativa à 
proposta do prefeito Álvaro Dias para a 
Reforma da Previdência Municipal.

A proposta enviada pelo prefeito 
prevê o aumento da taxa dos atuais 
11% sobre o rendimento bruto para 
14%, após a reforma. Os sindicatos 
sugerem um aumento gradual, com 
taxas maiores para quem recebe 
maiores salários.

“Se tivermos uma proposta que 
não seja progressiva, termina pena-
lizando os que ganham menos. Na 
prática, haverá perda de renda”, de-
clarou o auditor fiscal Henrique Jorge 
Freitas, representante do Sindifisco, 
durante debate na Comissão de Saú-

de, Previdência e Assistência Social.
Segundo o presidente do Insti-

tuto de Previdência dos Servidores 
(NatalPrev), Tiago Marreiros, o dé-
ficit atuarial que existe no sistema, 
ou seja, a insuficiência de recursos 
para cobertura dos compromissos 
dos planos de benefícios, impede a 
instituição de implantar alíquotas 
progressivas.

“A situação atual impede esse 
modelo. É a orientação da Secreta-
ria de Previdência do Ministério da 
Economia. Para adotar alíquotas 
progressivas, teríamos que tomar 
outras medidas mais severas, como 
taxação de inativos e mudanças nas 
regras para concessão de aposenta-
doria e pensão. Essas mudanças tra-
riam mais prejuízo para o servidor”, 
argumentou.

O vice-presidente Hamilton 
Mourão defendeu nesta se-
gunda-feira (13) a discussão 

de um imposto sobre transações fi-
nanceiras, mesmo admitindo que o 
próprio presidente Jair Bolsonaro é 
contrário à ideia. Mourão disse que 
o assunto precisa ser debatido “sem 
preconceitos” e que o Congresso é o 
local ideal para isso.

“Eu acho que tem que ser discu-
tido. O presidente é contra, tá bom, 
ele não quer jogar esse assunto na 
mesa por causa da memória da antiga 
CPMF. Mas a gente sabe que o nosso 
sistema tributário é complicado”, dis-
se Mourão, em uma videoconferência 
promovida por um banco.

Mourão disse que esse tema pa-
rece ser o “grande Satã” da reforma 

tributária, mas ressaltou que muitos 
parlamentares e empresas são favorá-
veis à proposta.

“Parece ser o grande Satã da re-
forma tributária, ninguém que ouvir 
falar disso daí. Eu, na minha visão, in-
clusive tem várias deputados e sena-
dores que defendem essa questão do 
imposto único, que também é defen-
dido por uma série de empresas aqui 
no Brasil. Esse assunto tem que ser 
discutido sem preconceitos, e o local 
da discussão é o Congresso”, afirmou.

Em relação à reforma administra-
tiva, que teve seu envio ao Congresso 
adiado desde o ano passado por Bol-
sonaro, o vice-presidente afirmou que 
o texto está pronto, mas que só será 
enviado quando o Legislativo retomar 
as sessões presenciais. Vice-presidente Hamilton Mourão

Sindicatos propõem 
alíquotas progressivas

Mourão defende debate “sem 
preconceitos” sobre volta da CPMF

REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPALTRIBUTAÇÃO

R$ 142.934.331,60

R$ 150.849.248,65

12 de agosto

1ª parcela do socorro financeiro

2ª parcela do socorro financeiro

Data da próxima parcela

no início de maio e sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro no fim da-
quele mês, após longa discussão.

Para receber a ajuda financeira, 
estados e municípios se comprome-
teram a não entrar com ações contra 
a União. Além disso, o reajuste para 
servidores públicos está congelado 
até 2021.

Além das transferências, a lei tam-
bém suspende as dívidas dos estados e 
municípios com a União. A ajuda é no 
valor de R$ 49 bilhões em suspensões 
e renegociações de dívidas e mais R$ 
10,6 bilhões pela renegociação de em-
préstimos com organismos internacio-
nais que contam com o aval da União.

No caso dos municípios, o socor-
ro financeiro também permite que as 
prefeituras interrompam os repasses 
ao regime previdenciário local.

A distribuição dos recursos segue 
critérios de população e de taxa de in-
cidência na população de cada estado.
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HÁ RESISTÊNCIA, MAS FRAGA 
É FAVORITO PARA MINISTÉRIO

MILITARES VEEM STF SE
LIVRANDO DO ÔNUS DE DECISÃO
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CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

DORMINDO MAIS
Bolsonaro contou ao general 

Augusto Heleno, que o visitou 
no � m de semana, que nunca 
se sentiu tão bem. “Até estou 
dormindo mais”, disse ele, que 
sofre de insônia e raramente 
dorme mais de 4 horas por 
noite.

FALANDO SOZINHO
Antes de criticar o “vazio” 

no Ministério da Saúde, o 
ministro Gilmar Mendes (STF) 
deveria ter ouvido a opinião dos 
governadores. Não se conhecem 
críticas deles ao ministro 
interino, general Eduardo 
Pazuello.

PINTANDO PRIMEIRO TURNO
Além de mostrar Marília 

Arraes (PT) bem à frente para a 
prefeitura do Recife, a pesquisa 
contratada pelo PSDB mostra 
o garotão João Campos (PSB) 
empatado em 3º com Daniel 
Coelho e Mendonça Filho. 

LOBBY INCANSÁVEL
As ONGs que manipulam 

índios também são in� uentes na 

CNBB, que fez “carta aberta” ao 
Congresso pela derrubada dos 
vetos do presidente ao projeto 
que as bene� cia, e não aos 
indígenas, no combate do covid.

DEBATE DE UM LADO SÓ
Nem sequer um deputado 

da base apoio ao governo 
Bolsonaro na Câmara vai 
participar do “debate virtual” 
para discutir as novas leis que 
os parlamentares querem criar 
para “combater” fake news.

CONTRAMÃO, NA BOA
Empresas de tecnologia 

estão na contramão economia, 
durante a crise da pandemia 
do covid-19. Apenas em julho 
19 empresas de TI de São Paulo 
abriram 360 vagas de emprego. 
Ao invés de demitir, contratam.

OUTRO TIPO DE CRISE
Apesar da crise da 

pandemia, a Instituição Fiscal 
Independente, do Senado, atesta 
a queda da inadimplência nas 
operações de crédito de pessoas 
jurídicas para menos da metade 
em maio deste ano (2,29%).

O ataque do ministro do STF Gilmar Mendes, acusando o Exército de 
se “associar ao genocídio” foi recebida com indignação nos meios militares. 
Mas aqueles que raciocinam politicamente na caserna não acreditam em 
declaração “impensada” do magistrado. Ao contrário, acham que é uma 
estratégia do STF para fugir da responsabilidade de haver afastado o Planalto 
do comando no combate à pandemia. Foram os ministros do STF que 
transferiram aos governadores as ações contra o Covid-19.

FAÇA O QUE EU DIGO
Os militares perceberam 

a estratégia quando Gilmar 
acusou o governo de “fugir 
à responsabilidade” que 
o próprio STF retirou do 
presidente.

DECISÃO ‘NÃO FOI SÁBIA’
O general Augusto Heleno 

reconheceu que o presidente 
foi cerceado nas ações contra o 
covid-19: “A decisão parece que 
não foi das mais sábias.”

STF COM O PÉ NA JACA
Heleno a� rmou que o STF 

merece respeito, mas “às vezes” 
a Corte tem pisado na bola. E 
en� ado o outro pé na jaca.

Coronel da reserva da Polícia Militar do DF e nome favorito da bancada da 
segurança da Câmara, o ex-deputado Alberto Fraga continua na “pole 
position” para chefiar o futuro Ministério da Segurança Pública, mas o que 

conta mesmo para o seu favoritismo é a amizade ao presidente Jair Bolsonaro. 
A amizade de “Cavalão”, como Fraga se refere a Bolsonaro, é maior que a má 
vontade de alguns militares à sua eventual indicação. A rigor, no máximo, alguns 
generais não gostam da ligação de Fraga a Bolsonaro, mas não têm poder de 
veto. Nada podem fazer contra isso. A principal ameaça à indicação de Fraga é 
Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e quase 
diretor-geral da PF.  Mesmo sem cargo, Fraga continua sendo um dos principais 
auxiliares de Bolsonaro na articulação política. O residente pode oficializá-lo na 
área. As articulações para recriar o Ministério da Segurança Pública têm sido 
feitas em torno do ex-deputado que Bolsonaro apelidou de “Pancrácio”.

SALÁRIOS DOS SERVIDORES | Mesmo com queda de receita, governo potiguar antecipa na próxima quarta 
salários de julho de quem recebe até R$ 4 mil. Restante da folha será quitada dentro do mês trabalhado

OGoverno do Rio Grande do 
Norte anunciou que vai come-
çar a pagar na próxima quar-

ta-feira (15) os salários de julho dos 
servidores públicos estaduais. Com 
isso, o calendário de pagamentos 
segue mantido apesar das sucessivas 
quedas de arrecadação, seja por di-
minuição dos repasses federais, seja 
decorrente dos efeitos econômicos 
da pandemia do novo coronavírus. 
Serão pagos mais de R$ 234 milhões.

O salário integral amanhece na 
conta para os servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas que recebem 
até R$ 4 mil (valor bruto). Quem re-
cebe acima desse valor terá na conta 
30% do salário ou benefício. A catego-
ria da segurança pública também re-
cebe o valor integral na quarta-feira, 
independentemente da faixa salarial.

Os 70% restantes para quem rece-
be acima de R$ 4 mil, além do salário 
integral dos servidores lotados em 
órgãos com recursos próprios, serão 

depositados dia 31, ainda dentro do 
mês trabalhado, de acordo com o 
governo.

“Apesar de a economia dar sinais 
de lenta recuperação, a queda de 
receita em junho ainda foi alta. Mas 

mantemos o compromisso com o pa-
gamento salarial dos servidores e os 
investimentos em saúde para enfren-
tamento da pandemia”, destacou o 
secretário estadual de Planejamento 
e Finanças, Aldemir Freire.

O ministro da Defesa, general 
Fernando Azevedo, anunciou 
que vai encaminhar uma re-

presentação à Procuradoria-Geral da 
República contra o ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes. O motivo é a declaração do 
magistrado, no � m de semana, de que 
o Exército está se associando a um “ge-
nocídio”, em referência à crise sanitária 
instalada no País em meio à pandemia 
de Covid-19, agravada pela falta de um 
titular no Ministério da Saúde.

“Comentários dessa natureza, 
completamente afastados dos fatos, 
causam indignação. Trata-se de uma 
acusação grave, além de infundada, ir-
responsável e sobretudo leviana. O ata-
que gratuito a instituições de Estado 

não fortalece a democracia”, a� rmou 
Azevedo, em nota subscrita pelos co-
mandantes do Exército, general Edson 
Pujol, da Marinha, almirante Ilques 
Barbosa Junior, e da Aeronáutica, bri-
gadeiro Carlos Moretti Bermudez.

“Genocídio é (...) um crime gravís-
simo, tanto no âmbito nacional, como 
na justiça internacional, o que, natu-
ralmente, é de pleno conhecimento de 
um jurista”, diz o texto.

Há 60 dias sem um titular na Saú-
de, o País já acumula mais de 70 mil 
óbitos e 1,8 milhão de contaminados 
pelo novo coronavírus. Depois das sa-
ídas dos médicos Luiz Henrique Man-
detta e Nelson Teich, o general Eduar-
do Pazuello - militar da ativa - assumiu 
interinamente o ministério.

Secretário de Planejamento e Finanças, Aldemir Freire, diz que pagar salários é prioridade

General Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, encaminhou representação à PGR

Governo do Estado vai seguir com 
calendário de pagamentos em julho

Defesa reage após críticas
de Gilmar sobre crise no País

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ALEXANDRE MANFRIM / MINISTÉRIO DA DEFESA

MARCELO BARROSO / CMN

“ATAQUE GRATUITO”
PARA EVITAR FRAUDES

A Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final da Câma-
ra Municipal de Natal aprovou 
nesta segunda-feira (13), durante 
reunião remota, um projeto de lei 
apresentado pelo vereador Kleber 
Fernandes (PSDB) que propõe 
mais transparência durante a Bla-
ck Friday. A iniciativa estabelece 
regras e normas de condutas e 
boas práticas comerciais a � m de 
criar um ambiente de legalidade e 
respeito ao consumidor.

De acordo com o texto, as 
instituições comerciais com se-
de em Natal que aderirem à Bla-
ck Friday deverão fornecer in-
formações verdadeiras e claras 
sobre os produtos ou serviços 
em promoção. O destaque do 
projeto está na obrigatoriedade 
de os estabelecimentos divulga-
rem os preços promocionais e 
os preços normais dos produtos 
e serviços durante os 90 dias an-
teriores à campanha. 

PROJETO OBRIGA 
LOJAS A DIVULGAREM 
PREÇOS 90 DIAS ANTES 
DA “BLACK FRIDAY”



hábito. Políticos, autoridades e 
diretores de empresas que não da-
vam a devida importância às redes 
sociais agora estão sendo forçados 
a ter uma comunicação digital efi-
ciente para encarar o cotidiano e o 
momento político da eleição mais 
digital da história. Vejo como uma 
grande oportunidade para empre-
sas e políticos se posicionarem.

AGORA – Entre os clientes da 
agência, estão pessoas físicas, em-
presas e também Poder Público. 
Neste momento em que a popula-
ção tem acompanhado o trabalho 
de todos à distância, o que pode 
ser feito para ampliar o número de 
seguidores e a interação?

HH – Primeiro, é preciso enten-
der que o número de seguidores não 
influencia tanto na interação como 
se imagina. Esse não tem que ser 
o foco. Sempre digo que é melhor 
ter 10 mil seguidores qualificados e 
com real interesse no que você pos-
ta do que 100 mil sem identificação. 
Um bom engajamento está direta-
mente ligado a um bom conteúdo 
e a uma boa estratégia de segmen-
tação. E isso só é possível com uma 
coisa: posicionamento. Quanto 
mais o público se identificar com 
suas posições, mais irá se engajar 
com elas e maior será a entrega das 
suas publicações.

AGORA – Como publicitário, 
qual a sua análise sobre a discus-
são em torno de um projeto para 

barrar a disseminação de fake 
news?

HH – Essa é uma discussão 
necessária, mas o projeto como 
foi apresentado é perigoso, vago 
e muito frágil. Um projeto que já 
nasceu mofado e flertando com a 
censura. O texto vem sendo mui-
to criticado por especialistas da 
área porque abre um precedente 
enorme para a violação de privaci-
dade. Mais preocupante ainda é a 
matéria seguir tramitando numa 
velocidade absurda e sem discus-
são popular. Não é para ser assim. 
Não acredito em soluções fáceis 
para problemas complexos. Se 
esse projeto vingar, o Brasil será a 
única democracia do mundo com 
rastreabilidade de mensagens pri-

vadas. Esse projeto atinge o lado 
mais fraco, que é a população. O 
povo será o mais prejudicado. As 
grandes estruturas de desinforma-
ção, infelizmente, vão continuar e 
se adaptar. Mas os cidadãos pode-
rão ter sua privacidade violada a 
qualquer momento. O que vejo são 
burocratas, sem a menor ideia de 
como funciona a internet, buscan-
do proteger seu próprio umbigo.

AGORA – Como melhorar a 
imagem dos pré-candidatos nas 
redes sociais em plena pandemia?

HH – O primeiro passo é en-
tender que redes sociais não são 
palanque, onde todo mundo está 
ali para ouvi-lo. Você está concor-
rendo no feed dos seus seguidores 
com perfis de familiares, amigos, 
famosos, etc. Fotos de reuniões 
ou santinhos virtuais não vão se 
destacar no meio disso tudo. En-
tão, o que fazer? O segredo está 
no relacionamento, no timing e na 
segmentação. Com essa combina-
ção, reforçada por bons posicio-
namentos, o candidato tem mais 
chances de se destacar. Um grande 
erro que vejo muitos cometerem 
é não se relacionarem com os 
seguidores. Seja com um simples 
agradecimento a um comentário, 
seja com Stories pedindo a opinião 
das pessoas. Tudo isso aproxima 
e faz diferença. O timing também 
é importante, porque os assuntos 
mudam muito rápido. É preciso 
ter agilidade e sensibilidade para 

Na avaliação do publicitário 
Helito Honorato, a cam-
panha eleitoral de 2020 no 

Brasil será “a mais digital da his-
tória”. Com a recomendação das 
autoridades sanitárias para que 
aglomerações sejam evitadas, a 
fim de diminuir o ritmo de contá-
gio do novo coronavírus, o “porta 
a porta” vai dar lugar ao “de What-
sApp em WhatsApp”, segundo o 
especialista.

Diretor de uma das maiores 
agências de marketing digital do 
Rio Grande do Norte, a 2HC, Helito 
Honorato afirma que candidatos a 
prefeito e a vereador este ano terão 
de entender que a pandemia da 
Covid-19 forçou novos hábitos di-
gitais nos eleitores, e que é preciso 
se adaptar a essa nova realidade.

Para ter sucesso nas redes, o 
publicitário dá o recado: “Um bom 
engajamento está diretamente li-
gado a um bom conteúdo e a uma 
boa estratégia de segmentação”. O 
primeiro passo, segundo ele, é “en-
tender que redes sociais não são 
palanque, onde todo mundo está 
ali para ouvi-lo”.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
o publicitário fala também sobre 
o projeto de lei de combate às fake 
news, que tramita no Congresso 
Nacional, e sobre as estratégias 
que os candidatos deverão adotar 
nas eleições de 2020. Confira:

AGORA RN – A pandemia do 
novo coronavírus mudou hábitos 
da população, principalmente 
na comunicação. De acordo com 
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), o consumo de in-
ternet aumentou 70%. Como vocês 
da 2HC enxergam esse momento?

HELITO HONORATO – A 
pandemia acelerou um processo 
que já estava em constante evolu-
ção, e isso é uma grande oportuni-
dade para quem faz marketing di-
gital. Do comércio à política, agora 
as pessoas demonstram ter uma 
compreensão melhor da força que 
a internet tem para facilitar a nos-
sa vida. Os consumidores estão se 
adaptando à digitalização de seus 
comportamentos. Por exemplo, 
quem antes tinha insegurança de 
fazer compras pela internet foi for-
çado pela pandemia a adotar esse 
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PUBLICITÁRIO DO RN DÁ DICA
AOS PRÉ-CANDIDATOS: “REDES 
SOCIAIS NÃO SÃO PALANQUE”

se posicionar no momento certo. 
No calor do momento. Também 
há mecanismos para entregar 
uma publicação exatamente para 
o público que tem interesse nela. 
Fotos naturais, conteúdo autêntico 
e uma boa direção de arte também 
ajudam muito.

AGORA – Como será a campa-
nha deste ano? Será a oportuni-
dade de efetivar o modelo “onli-
ne” implantado nos EUA desde o 
presidente Barack Obama? Aqui, 
o efeito mais “real” e simples do 
presidente Jair Bolsonaro é uma 
tendência?

HH – Não tenho dúvidas de que 
será a campanha mais digital da his-
tória. Aliás, já está sendo. Porque, com 
a liberação da pré-campanha, todo 
esse período prévio também vem 
sendo muito utilizado para construir 
reputação. Aquelas tradicionais mo-
vimentações de rua, que já estavam 
em declínio no Brasil, não devem 
acontecer para evitar aglomerações. 
O “porta a porta” vai dar lugar ao “de 
WhatsApp em WhatsApp”.

AGORA – Em que vocês têm 
atuado? Fale um pouco mais 
sobre a agência e seus clientes.

HH – A 2HC é hoje uma das 
principais agências de marketing 
político digital do Rio Grande do 
Norte, já que trabalhamos com os 
prefeitos das duas maiores cidades, 
Natal e Mossoró. Somos uma equi-
pe formada por jovens, mas com 
uma boa bagagem na área política. 
Já participei de 27 campanhas elei-
torais, desde 2012.

AGORA – Se pudesse dar 
dicas ou exemplos de trabalho 
em redes sociais de sucesso, 
quais cases mais recentes esta-
riam na lista?

HH – Temos dois cases re-
centes que foram bem marcantes. 
As redes do prefeito Álvaro Dias 
ficaram em 1º lugar no ranking na-
cional do Jornal Valor Econômico, 
que mostrou os prefeitos de capi-
tais com melhor desempenho nas 
redes sociais na pandemia. Ele foi 
o gestor que mais cresceu na inter-
net, graças ao excelente trabalho 
na gestão aliado a uma comunica-
ção digital eficiente. Outro desta-
que nacional foi com o deputado 
federal Beto Rosado. Contribuímos 
na criação de um projeto digital 
de participação popular para a es-
colha do destino de emendas. São 
resultados expressivos e que refor-
çam o potencial que a internet tem 
na política.

Número de seguidores não 
influencia tanto na interação 
como se imagina. É melhor 
ter 10 mil seguidores 
qualificados e com real 
interesse no que você 
posta do que 100 mil sem 
identificação”

“
HELITO HONORATO
PUBLICITÁRIO

CEDIDA

ENTREVISTA | Diretor de uma das maiores agências de marketing digital 
do Estado afirma que candidatos a prefeito e a vereador precisarão se 
adaptar a novos hábitos digitais dos eleitores nas eleições de 2020. 
Segundo ele, campanha será a mais digital da história
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MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados e especialistas ini-
ciaram nesta segunda-feira 
(13) um ciclo de debates 

virtuais para discutir ajustes no pro-
jeto de lei de combate às fake news. 
Durante a abertura do evento, o pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), a� rmou que 
a intenção é criar um texto “melhor” 
do que o aprovado pelo Senado. O 
encontro é o primeiro de dez que a 
Casa deve realizar antes de colocar o 
projeto em votação.

“Eu tenho certeza que os parla-
mentares, junto com a sociedade, vão 
conseguir chegar a um texto que ga-
ranta as liberdades de cada cidadão, 
mas que organize o tema para que 
aqueles que usam (as redes sociais) 
de forma indevida possam ter a sua 
punição. Acredito que esse debate 
será importante para que a Câmara 
possa construir um texto ainda me-
lhor do que aquele construído pelo 
Senado Federal”, a� rmou Maia.

Aprovado no � m de junho pelo 
Senado, o projeto tem dividido a 
opinião de parlamentares, represen-
tantes das plataformas e membros 
da sociedade civil. Enquanto uns 
defendem que o texto combate o 
� nanciamento de notícias falsas, 

outros acreditam que a proposta po-
de abrir espaço para atos de censura 
nas redes.

Uma das partes que deve ser alte-
rada no projeto é a que dá ao Conse-
lho de Transparência e Responsabili-
dade da Internet a responsabilidade 
de elaborar um código de conduta 
para redes sociais e aplicativos de 
mensagens. A medida é vista como 
uma brecha para proibir certos tipos 

de conteúdos nos sites.
A tramitação no Senado também 

foi criticada por ter sido aprovado de 
forma rápida, sem a realização de au-
diências para discutir o tema.

O debate desta segunda-feira na 
Câmara dos Deputados abordou a 
necessidade de uma lei para comba-
ter a desinformação. Entre os partici-
pantes estiveram advogados, cientis-
tas políticos e jornalistas.

Câmara inicia série de debates 
sobre fake news com especialistas
TECNOLOGIA | De acordo com o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), Casa pretende realizar dez encontros 
para discutir o tema antes de colocá-lo em votação. Meta é construir texto “melhor” que o do Senado Federal

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comenta tramitação da proposta

O tradicional Mercado Antônio 
Carneiro, popularmente conhe-
cido como Mercado da Seis, no 

bairro do Alecrim, está com sua refor-
ma em fase de conclusão. De acordo 
com a Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur), o local restaurado 
será entregue nos próximos dias. A obra 
oferecerá mais qualidade, conforto e se-
gurança aos usuários, além de melhores 
condições de trabalho aos 77 permis-
sionários de boxes do estabelecimento.

Segundo o secretário de Serviços 
Urbanos, Irapoã Nóbrega, foram execu-
tados serviços de recuperação de todo 
o prédio e entorno, desde a cobertura, 
portas, banheiros, rampas de acessibi-
lidade e estacionamento, além da parte 
elétrica, sanitária e hidráulica. “Atual-
mente, a Semsur dá os últimos retoques 
para entregar o mercado à população. 
Faltam alguns detalhes de pintura, po-

Novo Mercado da Seis vai
ser entregue nesta semana

EM NATAL

O Governo Federal demitiu 
nesta segunda-feira (13) Lúbia 
Vinhas, coordenadora-geral de 
Observação da Terra do Inpe 
(Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais), estrutura responsável 
pelos sistemas de monitoramento 
de desmatamento na Amazônia.

Lúbia é formada em Ciência 
da Computação pela Universida-
de Federal de São Carlos e tem 
mestrado e doutorado pelo Inpe. 
Segundo a Plataforma Lattes, ela 
é pesquisadora do instituto desde 
1997 e já che� ou a Divisão de Pro-
cessamento de Imagens.

A demissão de Lúbia ocorre 
em meio à divulgação de dados que 
apontam o avanço do desmata-
mento na Amazônia e com o Brasil 
sob forte pressão internacional.

Na sexta-feira (10), informa-
ções divulgadas pelo Inpe mos-
traram que o desmatamento na 
Amazônia teve mais um mês de 
alta em relação ao ano anterior, 
o 14º seguido, e é o maior desde 
2016. Os dados são do Deter, le-
vantamento de alertas de altera-
ção da cobertura � orestal.

MEIO AMBIENTE

GOVERNO DEMITE 
RESPONSÁVEL 
POR MONITORAR 
DESMATAMENTO

limento do piso e a última revisão da 
cobertura”, explica.

O mercado ganhou uma nova co-
bertura, com revitalização das treliças 
metálicas, troca do telhado, calhas e 
tubulação de águas pluviais. O piso 
de granito foi todo recuperado e toda 
a estrutura física interna e externa foi 
pintada. O prédio recebeu nova insta-
lação elétrica ganhando luminárias em 
LED, tanto internamente quanto os 
re� etores da fachada e laterais, e cada 
boxe agora tem seu próprio quadro de 
energia elétrica.

77
é o número de permissionários
de boxes do estabelecimento

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante : PIPA FUTEBOL CENTER LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
30.322.769/0001-42, com sede na Rua da Mangaba, 120, sala 01, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, 
representada por seu sócio administrador, FRANCISCO LABORDE, argentino, casado, empresário, natural de Buenos Aires, 
portador do DNI 27.286.404-8, CPF/MF sob o n° 713.877.884-85 e JUAN AMADOR CARRILLO GARCIA, espanhol, solteiro, 
empresário, portador do RNE sob o n° V532592-8 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o n° 015.854.274-62, residente 
e domiciliado na Rua dos Bem-ti-vis, s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu 
advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório 
profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua do Sol, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
3.000,00m² (três mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, 
número 1.0101.023.09.3066.0000.1, e sequencial número 1.003369.6, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição da 
Área, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 104,73m, com o Sr. Luiz Fidelis Costa; 
Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 9,12m e do ponto P3 ao P4 com 22,49m, totalizando o limite leste de 31,61m com a Rua 
do Sol; Ao Sul, do Ponto P4 ao P5 com 39,45m, do ponto P5 ao P6 com 54,02m, totalizando o limite sul de 93,47m com a 
Sra. Luzia Gomes Lauriano e o Sr. Giancarlo Bovo; Ao Oeste, do ponto P6 ao P1 com 29,56m, com o Sr. Luiz Barbosa. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 210.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam GIANCARLO BOVO, LUZIA GOMES LAURIANO, LUIZ 
BARBOSA, LUIZ FIDELIS COSTA, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do 
procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da 
usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do 
requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e 
eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados 
e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com 
expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de 
que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 14.07.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 



A média móvel de mortes por Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte 
apresenta queda ao longo dos 

últimos quinze dias. A variação da mé-
dia caiu de 38,43 mortes para os 22,71 
registros de óbitos contabilizados até 
esta segunda-feira (13). Segundo dados 
da Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap), um total de 1.404 potiguares 
já morreram em decorrência da infec-
ção pelo novo coronavírus.

O cálculo da média móvel permite  
acompanhar de forma mais precisa a 
evolução da doença. Isso proporciona 
que seja feita a diluição dos casos nos 
fins de semana, que, na maioria das 
vezes, apresentam queda nas notifica-
ções, pois há redução no ritmo de veri-
ficação feito pelos órgãos oficiais.

Além disso, o modelo estatístico 
abstrai distorções ao longo do levanta-
mento, como nos dias em que há um 
aumento expressivo de mortes conta-
bilizadas – somando as que ocorreram 
naquele dia e também casos ocorridos 
dias antes mas que só foram identifica-
das posteriormente.

A média móvel leva em conside-
ra a soma dos registros ao longo de 
um período e, com isso, é dividida 
por sete. No Rio Grande do Norte, 
segundo os dados do modelo, há 
uma variação de queda desde o 
último dia 02 de julho. Ante disso, 
no período mais crítico, as mortes 
subiram de 18, em 17 de maio, pa-
ra os 41 registros óbitos de média 
alcançados no dia 29 de junho.  O 
pior período foi entre os dias 02 e 04 
de julho, quando a média superou a 
casa de 40 mortes diárias.

Após se estabelecer na primeiras 
semana de julho, as mortes come-
çaram a cair em todo o Estado. Nos 
últimos  cinco dias, a média ficou em 
27,11. Nesta segunda-feira, por exem-
plo, a média foi de 22,71 óbitos. 

Apesar da redução, o número ain-
da é muito alto. Os casos representam 
praticamente um potiguar morto por 
hora por Covid-19. Para se ter um ideia 

da representatividade disso, o Estado 
somou as primeiras 25 mortes pelo no-
vo coronavírus somente 10 dias após o 
primeiro registro oficial, ocorrido em 
28 de março.

OCUPAÇÃO DE LEITOS É DE 81%
Segundo dados da Secretaria Esta-

dual de Saúde, o Rio Grande do Norte 
está com 81% de ocupação dos leitos 
críticos para Covid-19. A taxa ainda 
acima meta prevista pelo Governo do 

Estado para a segunda fase da retoma-
da da economia, que é de 80%. Entre-
tanto, o número é menor que o registro 
da semana, quando a marca estava 
acima dos 90%. 

Vale lembrar que o Estado espera 
dar prosseguimento à próxima fase 
da reabertura da economia para esta 
quarta-feira (15). Ainda segundo a 
Sesap, de 285 leitos críticos, 231 estão 
ocupados, 41 estão livres e 13 leitos es-
tão bloqueados.
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RN  ultrapassa as 1,4 mil mortes por 
coronavírus; Brasil tem 72,8 mil
O Rio Grande do Norte já contabi-

liza 1.404 mortes por Covid-19, 
segundo os dados da Secretaria 

Estadual de Saúde Pública (Sesap)  atu-
alizados nesta segunda-feira (13).

Ainda de acordo com a Sesap, são 
39.800 casos confirmados de Covid-19, 
52.472 casos suspeitos e 62.034 des-
cartados. Natal é o local com o maior 
número de mortes no Estado. Foram 
registrados 596 óbitos e 15.150 casos 
confirmados de infecção. 

O Brasil registrou 733 novas mortes 
por covid-19, elevando o total de óbitos 
a 72.833, segundo boletim atualizado 
divulgado nesta segunda-feira, pelo 
Ministério da Saúde. Nas últimas 24 
horas, foram confirmados 20.286 no-
vos casos da doença no País, elevando 
o total de infectados para 1.884.967. 

Desse total, 1.154.837 (61,3%) cor-
respondem ao número de recuperados 
e 657.297 (34,9%) em acompanhamen-
to. O dado do ministério não significa 

que todas as mortes ocorreram nas 
últimas 24h. Os casos, no entanto, es-
tavam em investigação e foram confir-
mados neste período. Há ainda cerca 
de 4.011 mortes em investigação. 

O Estado de São Paulo, líder nacio-
nal das estatísticas, tem 374.607 casos 
do novo coronavírus e 17.907 mortes. 
Em seguida, 0oCeará registra 137.206 
casos da doença e 6.947 óbitos. O Rio 
de Janeiro tem 132.044 casos e 11 474 
mortes.

REGISTRO

AFP

ANÁLISE | Rio Grande do Norte inicia semana com média diária de 22,71 mortes causadas pelo infecção pelo 
coronavírus; dados apontam a para redução no número de internações em leitos críticos em todo o Estado

Rio Grande do Norte registrou 1.404 mortes até esta segunda-feira (13), segundo a Sesap

Média móvel mostra redução da 
mortalidade por Covid-19 no RN

Gráfico mostra a evolução dos óbitos diários (azul) e média móvel verificada do Estado

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

CORTEZ ENGENHARIA LTDA), (10.505.311/0001-66), torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças:

  Licença Simplificada para extração mineral de Saibro para uso na construção civil, na localidade Laginha, 
em uma área de 8.0 hectares, zona rural do município de Bento Fernandes/RN.

  Licença Simplificada para extração mineral de Saibro para uso na construção civil, na localidade Laginha, 
em uma área de 7.69 hectares, zona rural do município de Bento Fernandes/RN.

José Inácio Cortez Bezerra Diretor
Superintendente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

DANTAS IND E COM DE SORVETES LTDA, CNPJ 06.167.850/0001-65, torna público que recebeu do 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação 
n° Nº 2020-149561/TEC/LRO-0044 para uma Fábrica de sorvetes e outros gelados comestíveis localizada na Rua 
Jose Alves da Silva, N° 209 Letra A, Barra Nova, Caicó/RN - CEP: 59.300-000.

Rafael Dantas de Araújo 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Construtora Elos Engenharia Ltda, CNPJ: 00207218/0003-83, torna público que recebeu do Instituto de 
Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação -LO para 01 (uma) base de 
apoio para prestação de serviços inerente a manutenção da integridade nas instalações industriais de produção 
de petróleo e gás natural, nas faixas e dutos, nos equipamentos de caldeiraria, nos sistemas de recuperação 
secundária e outras instalações, fazendo uso de produtos químicos e gerando resíduos  erigosos, localizada na 
Rua Ângelo Varela nº 1209,  bairro: Alto Alegre, Alto do Rodrigues/ RN.

Gilberto da Costa
Gerente de obra

CONCESSÃO DE LICENÇA RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO 

GESTAMP EÓLICA JARDINS S.A., CNPJ 15.231.547/0001-75, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Renovação de 
Operação, com prazo de validade até 07 de julho de 2026, em favor do empreendimento Subestação de Cabeço 
Preto II, localizado na Zona Rural do Município de João Câmara/RN.

Marcelo Ferreira Arruda Câmara
Diretor  

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO

A JML AUTO POSTO DE DER. DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 40.796.146/0001-00, torna público que recebeu 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de 
Licença de Operação N° 2018-128446/TEC/RLO-1208, com validade até 06/07/2026 em favor do empreendimento 
Posto de Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos, com capacidade para armazenamento de 45m³, localizado 
na Av. Alba de Miranda, n° 119, Centro, Pendências/RN, CEP.: 59.504-000.

Igor Ribeiro Jácome
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

LEGANES TRANSPORTADORA LTDA, CNPJ: 36.757.917/0001-82, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de Operaçao-
LO, com validade: 10/07/2026 para Transporte de cargas perigosas (combustível líquido) com capacidade total de 
transporte de 13,98ton., localizado na Rod RN 160, S/N, Santa Terezinha, São Gonçalo do Amarante/RN.

MARINEIDE MARIA DA SILVA
SÓCIA

PEDIDO DE  LICENÇA DE OPERAÇÃO

LINDEBERGUE BEZERRA DA SILVA, CPF: 045.004.174-35, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença de 
Operação-LO, para Posto de revenda de combustíveis líquidos, com capacidade de armazenamento de 45m3, 
localizado na Rua Santa Luzia, 95, Papeba, Senador Georgino Avelino/RN.

LINDEBERGUE BEZERRA DA SILVA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

L P LACTICINIOS, CNPJ 11.696.607/0001-74, torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para uma Indústria de Fabricação de 
laticínios, localizada no VILA DA BARRA, n° 18 - Zona Rural – São Joao do Sabugi/RN, CEP 59.310.000.

Ludemberg Pereira de Araújo
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- RLS

MARIA JOSERE CABRAL DE MOURA BEZERRA PAZ - ME, CNPJ: 04.351.853/0001-29, torna a público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - Idema, o pedido de Renovação de  
Licença Simplificada - RLS para extração mineral de areia, em uma área de 35,80 hectares, localizada na Fazenda 
Tabatinga, S/N, Zona Rural, Alto do Rodrigues/RN, CEP 59.507-000.

Maria Josere Cabral de Moura Bezerra Paz
Empreendedora

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

MG CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 24.189.896/0001-67 , torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E OPERAÇÃO - LIO, para a Pesquisa mineral de rochas graníticas para fabricação de brita, localizada em Sítio 
Riacho das Carnaúbas, Zona Rural, Município de Upanema/RN. 

l
Maria das Graças Costa e Silva Mendonça

Representante Lega
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Desde que assumiu os ne-
gócios da família, ainda 
nos anos 80, o empresário 

Ricardo Abreu transformou a ca-
ra do setor imobiliário de Natal 
inovando não apenas a maneira 
de vender imóveis, mas entrando 
firme do segmento da administra-
ção de condomínio e na locação de 
residência.

Esse tripé foi o ponto de parti-
da para que, há 10 anos, ele fosse 
convidado a integrar um pool de 
16 imobiliárias no Brasil a reali-
zar uma grande oferta pública de 
ações que, na época, levantou mais 
de R$ 700 milhões.

Com a crise financeira iniciada 
no governo da presidente Dilma 
Rousseff, Ricardo Abreu resolveu 
mais recentemente retomar para si 
a tradicional marca da família, vol-
tando aos primórdios da empresa 
e trazendo na bagagem a experi-
ência de ter atuado no mercado 
imobiliário em nível nacional.

Nesta entrevista ele fala dessa 
experiência e opina para onde o 
mercado imobiliário potiguar ca-
minha no pós-pandemia.

AGORA RN - O senhor está entre 
as grandes referências do mercado 
imobiliário. Como acha que ele 
sobreviverá à pandemia do novo 
coronavírus?

Ricardo Abreu – Se existe um 
povo que está acostumado com 
crises é o brasileiro. Eu comecei 
a trabalhar no dia 1º de março de 
1986, em plena crise de inflação 
de 90% ao mês, entrando em se-
guida o Plano Sarney, que foi uma 
devastação para as empresas, com 
mudança de moeda, entre outras 
coisas. Então, este foi o meu batis-
mo. Por isso mesmo, eu acredito 
muito na superação do mercado 
imobiliário. E vou te dar uma infor-
mação em primeira mão: nós aqui 
fizemos o melhor mês do ano em 
junho aqui na imobiliária. E vários 
lançamentos estão na prateleira.

AGORARN – O senhor atribui 
esse resultado a que?

RA – Ao fato de já estarmos 
organizados em matéria de vendas 
digitais há já algum tempo. Isso 

EMPATIA SERÁ TENDÊNCIA 
NO PÓS-PANDEMIA, 
AFIRMA RICARDO ABREU

possibilitou o trabalho em home 
office dos colaboradores e, diga-se, 
funcionou muito bem. Entramos 
nesse regime de trabalho no dia 
17 de março, uma quinta-feira, 
lembro bem, e montamos rapida-
mente uma estrutura de trabalho 
remoto com os colaboradores. 
Não houve resistência ao vírus, nos 
adaptamos a ele a partir de uma 
operação voltada operacional e 
economicamente a esta emergên-
cia.

AGORA - Anos atrás, o se-
nhor surpreendeu o mercado 
ao integrar a sua empresa à 
Brasil Brookers. Mais recente-
mente, o senhor readquiriu a 
empresa e hoje a informação 
que se tem é que a BR Brookers 
figura entre as ações que mais 
desabaram na Bolsa de Valo-
res, a quarta para ser exato. Em 
outras palavras, fez um ótimo 
negócio ao entrar e outro óti-
mo negócio ao sair?

RA – Vamos lá, tentarei expli-
car o que aconteceu. Antes qual-
quer coisa, tenho que dizer que 
eu acho o mercado de ações uma 
coisa fantástica, pois não existe 
ninguém soberano. Quando a em-
presa com as ações na Bolsa vai 
bem, todo mundo granha; quando 
vai mal, todos saem perdendo. No 
caso da Brasil Brooker, fizemos 
uma coisa inédita no Brasil Jun-

“
RICARDO ABREU
EMPRESÁRIO

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

O coronavírus nos mostrou que 
é preciso casas que possibilitem 
um melhor convívio familiar. Afinal, 
não sabemos se depois dessa 
crise outras virão”

tamos inicialmente 16 empresas 
regionais, com seus diferentes por-
tfólios, que se reuniram em torno 
de um mesmo CNPJ e fomos à bol-
sa. E foi um sucesso total. 

AGORA – Mas, então, o que 
aconteceu?

RA – Aconteceu que ninguém 
esperava pela recessão que veio 
com o governo Dilma. Como con-
sequência, o mercado imobiliário 
foi pego de surpresa. A BR Brooke-
rs, que vinha a 200 km por hora 
encontrou uma estrada cheia de 
buracos e, mais adiante, um muro 
de concreto. Ao bater nesse muro, 
o mercado imobiliário como um 
todo voltou muitas casas, se você 
imaginar um jogo de tabuleiro. 

Quem comprava imóvel passou 
a enfrentar problemas com os fi-
nanciamentos e muitas empresas 
passaram a sistematicamente a 
perder valor. E o mercado, que re-
flete imediatamente essa situação 
no valor de seus papeis, sentiu a 
pancada na hora.

AGORA– E isso reflete o que 
exatamente na sua opinião?  

RA – Reflete que se as incorpo-
radoras vão muito bem, as empre-
sas de venda também vão muito 
bem. Todas as empresas foram 
pegas por essa situação, entre elas 
a Brasil Brookers. E, lembre-se, essa 
queda não durou um ano, durou 
quatro, e isso fez toda a diferença. 
No ano passado começou a reagir, 
só que o coronavírus retardou tudo.

AGORA– Então, o senhor resol-
veu sair do negócio?

RA – Não, eu resolvi recom-
prar o negócio, tendo em vista a 
prioridade da companhia na área 
onde ela tinha mais lucro, no eixo 
Rio-São Paulo. Comprei a empresa 
e, junto com ela, a nome da minha 
família de volta. E, como costumo 
dizer para o meu time, lá no meio 
do oceano comecei a nadar de no-
vo até voltar para a beira praia.

AGORA– Está sendo difícil?
RA – Tanto quanto prazeroso, 

eu diria.  E, olha, voltamos muito 

fortes em setores muito conheci-
dos: locação, vendas e adminis-
tração de condomínio, o tripé por 
meio do qual erguemos a nossa 
marca há mais de 40 anos.

AGORA–  E mudou muita coisa 
desde então?

RA – Há, certamente. Hoje 
somos muito amparados pela 
tecnológica, que sempre foi uma 
vocação uma vocação nossa desde 
os primórdios, com a vantagem 
de uma empresa muita mais leve, 
ágil, totalmente voltada ao digital 
e, é claro, com um timing de deci-
sões mais rápido do que na época 
da Brasil Brookers, já que agora as 
decisões são tomadas exclusiva-
mente aqui.

AGORA– Mas o senhor diria 
que o fato de ter entrado na Brasil 
Brookers no melhor momento e 
saído dela também foi premuni-
ção?

RA – Prefiro chamar de “fe-
eling” de negócio. Já houve um 
tempo em Natal que certas regiões 
eram melhores do que outras e 
deixaram de ser a partir do movi-
mento da própria cidade. As coisas 
mudam e a gente acompanha as 
mudanças.

AGORA- Com toda sua experi-
ência no mercado, o senhor diria 
para que lado aponta o horizonte 
dos negócios imobiliários neste 
momento?

RA – Tenho estudado a res-
postas do mercado passada uma 
grande crise. E vejo que novos 
produtos são criados. Foi assim no 
passado ao cabo da gripe espanho-
la de 1918, da depressão de 1930, da 
Segunda Guerra.  A nossa diferença 
agora é a existência de um mundo 
digital, que mudou tudo. É preciso 
compatibilizar esse mundo apa-
rentemente frio com empatia.

AGORA– E do ponto de vista 
imobiliário?

RA – Acho que os condomí-
nios horizontais serão uma grande 
tendência de agora para frente. 
Porque as pessoas entenderam 
o que é ficar trancado em isola-
mento social por longos períodos 
de tempo, trancadas em aparta-
mentos, sem ver o verde, poder 
caminhar, criar laços comunitários 
próximos. Criar um ambiente de 
interação, com qualidade de vida. 
O coronavírus nos mostrou que é 
preciso casas que possibilitem um 
melhor convívio familiar. Afinal, 
não sabemos se depois dessa crise 
outras virão.

AGORA–  E, por fim, o que o 
senhor diria para empresários e 
consumidores neste momento tão 
delicado da economia?

RA: Eu diria: preserva o caixa, 
sem ele é a saúde da empresa que 
se compromete. E, claro, cortar 
todos os investimentos supérfluos. 
Olhar muito para seus custos, estu-
dar formas de lipoaspirar as gordu-
ras. E tentar manter o o quadro de 
funcionários. E, é claro, contar com 
a assessoria de um bom contador e 
de um bom advogado para tirar as 
dúvidas, rever contratos e negociar 
bem os fornecedores.

ENTREVISTA | Um dos empresários mais tradicionais 
do mercado imobiliário potiguar analisa as tendências 
do setor de compra e venda de imóveis e mostra como 
a tecnologia será capaz de tirar as empresas da crise



A renda é fator determinante na 
mortalidade por Covid-19. Os 
dados analisados para a cidade 

de Natal mostram que as consequên-
cias desta epidemia são severas para 
todos, no entanto, seus efeitos são 
devastadores para a população vul-
neráveis de baixa renda. O grupo de 
pesquisadores da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN) e da 
Universidade Federal do Ceará (UFC 
)analisou dados epidemiológicos e a 
letalidade da doença baseado em da-
dos de geoprocessamento dos casos e 
óbitos.

Segundo o estudo, a taxa de mor-
talidade – a chance de alguém com 
a infecção morrer por causa do Co-
ronavírus – em depende fortemente 
da localidade. Da mesma forma, a 
transmissibilidade R(t) da doença, 
calculada com modelo epidemiológico 
MOISAIC, também depende da locali-
dade. Os cientistas mostram que a taxa 
mortalidade da zona Norte de Natal é 
de 4,49% e na zona Oeste é de 4,18%, já 
na zona Sul é de 1,47% e na zona Leste 
de 2,97%. Ou seja, se dividirmos Natal 
em duas grandes regiões Norte-Oeste 
e Sul-Leste. A região Norte-Oeste tem 
renda média de R$ 470,00 e a região 
Sul-Leste apresenta renda média de R$ 

1603,00, com base no censo IBGE de 
2019.  “Ou seja, se Natal foi divida e divi-
dirmos Natal em duas grandes regiões 
Norte-Oeste e Sul-Leste, teremos duas 
populações que diferem muito em ren-
da média, condições socioeconômicas 
e nas taxas de mortalidade por CO-
VID-19”, explicou um dos pesquisado-
res a frente do trabalho, professor José 
Dias do Nascimento, do Departamento 
de Física da UFRN.

O estudo aponta para evidências 

fortes na direção de uma série de vul-
nerabilidades subjacentes e contri-
buintes para à morte por infecção. “A 
Covid-19 é uma lupa de aumento dos 
problemas socioeconômicos estabele-
cidos ao longo dos anos. O Brasil sofre-
rá particularmente se a Covid-19 não 
for controlada a tempo. A pandemia 
poderá se transformar de forma mui-
to rápida em uma crise humanitárias 
com forte viés socioeconômico”, encer-
rou o professor da UFRN.

|  9TERÇA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2020 |Geral

Dados apontam que as questões socioeconômicas têm relação direta as mortes por Covid-19

Mortalidade da Covid-19 no RN está 
relacionada com a renda, diz estudo 

EFEITO

FAAP

RETOMADA | Reabertura das academias de educação física ocorre dentro do estabelecido no plano de 
retomada econômica apresentado pela Prefeitura do Natal; uso de máscaras será obrigatório nestes locais

A Prefeitura de Natal autorizou 
que as academias sem ar-con-
dicionado e com ventilação na-

tural voltem a funcionar a partir desta 
terça-feira (14). As unidades estavam 
fechadas para os alunos desde março 
em virtude da pandemia causada pelo 
novo coronavírus.

A reabertura das academias que 
se enquadram nos critérios compõe o 
plano de retomada econômica apre-
sentado pelo setor produtivo. Até o 
fechamento desta matéria, não foi 
publicado um decreto do Executivo 
Municipal direcionado ao tema.

O retorno às atividades físicas 
dentro das academias, que integram a 
Fração 1 da Fase 2, devem seguir as re-
comendações: � cam liberadas as aca-
demias em horários especí� cos; � cou 
determinado que os estabelecimentos 
devem limitar a quantidade de clientes 
que entram na academia, respeitando 
a regra da ocupação de um cliente a 
cada 6,25 metros quadrados e manter 
as portas internas abertas em tempo 
integral.

Também foi determinado que os 
estabelecimentos posicionem kits de 
limpeza em pontos estratégicos das 
áreas com equipamentos, com produ-

to especí� co de higienização para que 
os clientes possam usar nos equipa-
mentos de treino, como colchonetes, 
halteres e máquinas no mesmo local. 

Durante o horário de funciona-
mento da academia, ela deve fechar 
cada área de 2 a 3 vezes ao dia por, pelo 
menos 30 minutos, para limpeza geral 
e desinfecção dos ambientes. 

O uso de máscaras para funcio-
nários, personal trainers e terceiros 

é indispensável e a entrada nas uni-
dades só serão permitidas com esse 
equipamento de proteção individual à 
Covid-19.

Os treinos de cross� t também está 
com o retorno autorizado, desde que 
respeitem a demarcação dos espaços 
destinados aos alunos. Tal medida não 
impacta na e� cácia da modalidade, 
visto que ela é, geralmente, praticada 
individualmente.

Espaços internos da academia terão de passar por desinfecção de 2 a 3 vezes por dia 

Academias sem ar-condicionado 
voltam a funcionar nesta terça-feira
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exatuseconsultoria@gmail.com

84 98168.1085

Feita de pessoas que pensam em pessoas. 
Acreditamos que quanto mais próximos das 

pessoas, mais entendemos seu 
comportamento e suas escolhas. Pesquisar 
pessoas é perceber as diferenças, desejos e 

necessidades de cada um.

O QUE OFERECEMOS

PESQUISA QUANTITATIVA
Caraterizada pela quan��cação na coleta de 

dados e pelo tratamento esta�s�co das 
informações ob�das. Seus resultados podem 
ser generalizados e traduzidos em números e 

es�ma�vas.

?

PESQUISA QUALITATIVA
Caraterizada por avaliar sen�mentos, emoções, 
percepções e mo�vações. Seus resultados são 
amplos e profundos, ao invés de esta�s�cas, 

trabalha com descrições, comparações e 
interpretações.

O QUE PESQUISAMOS?
Eleições
Sa�sfação de Clientes
Comportamento de Consumo

Imagem Corpora�va
Potencial de Mercado
Cliente oculto
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Aagropecuária potiguar con-
seguiu superar a fase mais 
dura da pandemia do coro-

navírus sem perdas relevantes de 
receita. Agora, com o arrefecimen-
to da doença e com as políticas pú-
blicas de retomada da economia, o 
setor se prepara para estar à frente 
do setor produtivo no Estado. A 
expectativa de que as atividades 
agrícolas possam ajudar no for-
talecimento econômico potiguar 
é do empresário Marcelo Passos, 
atual presidente da Associação 
Norte Riograndense de Criadores 
(Anorc), que falou ao Agora RN so-
bre os desa� os para o segundo se-
mestre, como a realização da Festa 
do Boi 2020. Veja a entrevista:

AGORA RN – Como o setor ru-
ral vai sair dessa pandemia na sua 
opinião?

MARCELO PASSOS – Eu sou 
um grande entusiasta e admirador 
do nosso segmento, da nossa força, 
do nosso papel na sociedade. E te-
nho certeza de que nós sairemos 
da pandemia muito mais fortes, 
com uma musculatura maior e 
mais pulsante, rati� cando a nossa 
força sobretudo por termos sido o 
pilar que serviu de sustentação pa-
ra a sociedade, seja por ter garan-
tido que não houvesse um colapso 
de abastecimento seja por termos 
sido fundamentais para ajudar a 
evitar um grande colapso social. O 
setor rural, ao manter o homem – e 
sua família – no campo, produzin-
do, tem esta extrema relevância, 
que é histórica e que, neste contex-
to que vivemos, teve sobre si uma 
merecida lente de aumento. Por 
isso não tenho dúvidas que o setor 
rural sai muito mais forte desta 
pandemia.

AGORA – O senhor tem alguma 
novidade sobre a realização da 
Festa do Boi?

MP – Não, ainda não. Devere-
mos até o � nal de julho nos reunir 
com a Secretaria de Agricultura 
e com outros setores do Gover-
no do Estado, além das demais 
entidades que participam como 
parceira do evento para tomarmos 
uma decisão � nal e discutirmos o 
calendário do resto do ano. Por sua 
tradição e relevância, a Festa do 

AGROPECUÁRIA POTIGUAR 
VAI SAIR FORTALECIDA 
DA PANDEMIA, AVALIA 
MARCELO PASSOS

Boi precisa ter total atenção nossa 
neste contexto.

AGORA – A vida do produtor 
nunca foi fácil, a gente sabe disso. 
O que o senhor acha que aconte-
cerá com o setor leiteiro potiguar 
com a crise � nanceira instalada no 
Estado?

MP – Temos sido insistentes 
em cobrar do Governo do Estado 
que ele atualize e mantenha em 
dia os pagamentos do Programa 
do Leite. Também temos pedido 
que seja implantado um modelo 
que permita o pagamento ao pro-
dutor direto na sua conta corrente 
e, também, que seja instituído o 
projeto “DNA do Leite Potiguar” 
por meio do qual o governo mo-
nitoraria de que propriedade vem 
o leite que abastece o programa, 
garantindo sua origem e, sobretu-
do, que este programa, que é tão 
admirável em sua essência, possa 
efetivamente ser um instrumento 
de transformação econômica e so-
cial do nosso setor rural.

AGORA – O senhor considera 
que é preciso repensar o programa 
do leite?

MP – O Programa do Leite 
precisa, a nosso ver, ser melhor 
calibrado, melhor � scalizado. Ele 
precisa ser transparente. Todos 
estes instrumentos precisam ser 
constantes no dia a dia programa 
para que possamos garantir que ele 
seja, de fato, o potente instrumento 
que é para bene� ciar o usuário � -

nal, o produtor e o setor primário 
potiguar em geral. O programa usa 
dinheiro público e é fundamental 
que o dinheiro público cumpra 
estas funções atendendo a todos 
estes pré-requisitos.

AGORA – E, por � m, que pala-
vra o senhor teria para produtor 
rural do RN neste momento tão 
difícil?

MP – O setor rural mostrou 
mais uma vez sua face, sua força 
como pilar social e econômica da 
nossa sociedade. Já passou da ho-
ra de todos olharem para o setor 
desta forma, com melhores olhos. 
De enxergar a nossa importância e 
nossa pujança. O campo é uma es-
pécie de estabilizador da cidade. O 
abastecimento, a regulação social, 
passam pelo campo. Portanto, for-
talecer o campo é garantir tudo is-
so. Mas este fortalecimento passa, 
ainda, por uma visão de melhorar 
a questão do crédito desburocrati-
zado e abundante além de projetos 
que estimulem o uso da tecnologia 
nas propriedades. Isso garante não 
só a produção, mas a produtivi-
dade, que é imprescindível para 
a viabilidade do negócio rural. 
Também precisamos rati� car a 
segurança hídrica, que começa-
mos a vislumbrar mais fortalecida 
com a questão da transposição do 
São Francisco – efetivamente che-
gando até nós – e da conclusão de 
Oiticica. São passos históricos que 
tendem a fortalecer sobremaneira 
o nosso setor.

ENTREVISTA | Atual presidente da Associação Norte 
Riograndense de Criadores (Anorc),  Marcelo Passos 
fala sobre os desafios do setor agrícola no Rio Grande 
do Norte no contexto do pós-pandemia
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 
6.015/73 e Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para 
reconhecimento extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ANDRÉAS MARIUS SCHERER, alemão, casado sob o regime de separação total de bens 
com a Sra. Camila Matias da Silva Scherer(CPF/MF sob o n° 053.118.194-48), portador do CPF/MF n° 
016.340.414-37, portador da identidade RNE n° V570660-3, residente e domiciliada na Travessa dos Flamingos, 
s/n, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso 
Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório 
profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua das Andorinhas, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 628,00m²(seiscentos e vinte e oito metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria 
de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.10.2376.0000.2 e sequencial n° 1.007213.6. 
limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 38,40m, com a Sra. Nuzia Dias Tavares da Silva;- ao Oeste, do 
ponto P2 ao P3 com 16,42m, com o Sr. Olivier Christian Emile Roussel;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 39,60m, 
com o Sr. Fernando César Garcia de Freitas;- e, ao Leste, do ponto P4 ao P1 com 15,80m, com a Rua das 
Andorinhas.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 200.000,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. NÚZIA DIAS TAVARES DA SILVA, 
OLIVIER CHRISTIAN EMILE ROUSSEL, FERNANDO CÉSAR GARCIA DE FREITAS, bem como 
terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do 
imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou 
benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e 
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato 
com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a 
advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 14.07.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. STEFAN WOLFGANG SIEBERT, alemão, solteiro, comerciante, portador do CPF/MF n° 013.972.704-38, 
portador do RNE sob o  n° V508430-M - Permanente, residente e domiciliado na Rua da Mata, 470, Praia da Pipa, Tibau do 
Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630.    
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata, n° 470, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 3.000,00m²(três mil metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN sob o n° 1.0101.012.01.0419.0000.5 e sequencial n° 1.005313.1, CEP:59.178-000.  Tendo as seguintes descrição 
do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA: AO SUL, do ponto P01 ao P02 
com 12,87m., do ponto P02 ao P03 com 6,54m., do ponto P03 ao P04 com 26,98m., com JELLE CORNELIS G. KNILFF A. 
VOSKUUL, Acesso e com Rua da Mata; AO OESTE, do ponto P04 ao P05 com 67,06m., com CATALUNYA 
INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.; AO NORTE, do ponto P05 ao P06 com 44,62m., com ANDREAS SCHICKEDANZ; 
AO LESTE, do ponto P06 ao P07 com 6,88m., do ponto P07 ao P08 com 36,69m., do ponto P08 ao P01 com 24,49m., com 
HAROLDO FERNANDES R. DANTAS, ROSALVO CORDEIRO NOGUEIRA, SÉRGIO BATISTA DE ARAUJO, ROBERTO 
LUIZ M. C. FAGUNDES, ANTÔNIO GALINHA DE MEDEIROS, ANTÔNIO CARLOS SERVO, ANA HELENA B. B. DE 
OLIVEIRA, LÁDIA BETÂNIA C. FERNANDES, JOSÉ PEGADO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALVES DE Q. NETO, 
ISRAEL FERREIRA NUNES NETO, RÉGIA MARIA R. DE M. NUNES, ELAINE LIRA MEDEIROS, JOSÉ MAURICIO ALVES, 
CLAUDIA CRISTINA DE COLLA, ANTÔNIO MARQUES FEITO SA BARBOSA, IVAN ALVES DA SILVA e MARCO ANTÔNIO 
RANGEL RANZANI. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 177.653,77. O requerente alega 
o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. ANDREAS SCHICKEDANZ, CATALUNYA 
INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA, JELLE CORNELIS G. KNILFF A. VOSKUUL, HAROLDO FERNANDES R. 
DANTAS, ROSALVO CORDEIRO NOGUEIRA, SÉRGIO BATISTA DE ARAUJO, ROBERTO LUIZ M. C. FAGUNDES, 
ANTÔNIO GALINHA DE MEDEIROS, ANTÔNIO CARLOS SERVO, ANA HELENA B. B. DE OLIVEIRA, LÁDIA BETÂNIA 
C. FERNANDES, JOSÉ PEGADO DO NASCIMENTO, FRANCISCO ALVES DE Q. NETO, ISRAEL FERREIRA NUNES 
NETO, RÉGIA MARIA R. DE M. NUNES, ELAINE LIRA MEDEIROS, JOSÉ MAURICIO ALVES, CLAUDIA CRISTINA DE 
COLLA, ANTÔNIO MARQUES FEITO SA BARBOSA, IVAN ALVES DA SILVA e MARCO ANTÔNIO RANGEL RANZANI, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-
se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião) 

Tibau do Sul/RN, 14.07.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE – 
 COOPANEST –  CNPJ: 70.141.940/0001-86 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO n. 03/2020 -  Assembléia  Geral Ordinária e Extraordinária 

Ficam convocados todos os 308 (trezentos e oito) sócios cooperados ativos para a Assembléia Geral Ordinária da 
Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Rio Grande do Norte, a realizar-se no dia 30 de julho de 2020 às 7:00h em 1ª 
convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 8:00h em 2ª convocação com metade mais 1 (um) dos cooperados e 
às 9:00h em 3ª convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados, pela plataforma Zoom, com a seguinte ordem do dia 

Assembleia Geral Ordinária  
I - Votação para a eleição dos componentes do Conselho Fiscal. 

Às 19h: 
II - Apuração do resultado da votação. 
III - Proclamação dos eleitos para o Conselho Fiscal. 
IV - Prestação de contas do exercício de 2019, compreendo:  a)Relatório de Gestão;  b) Balanço Patrimonial;  
      c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas;  d) Parecer do Conselho Fiscal;  
V - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. 
VI - Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal e Comissão de Glosas. 
VII - Plano de trabalho para o ano de 2020. 
VIII – Outros assuntos não deliberativos de interesse social. 

Assembleia Geral Extraordinária: 
I – Estabelecer a quantidade de cotas parte para novos cooperados. 

Natal/RN, 13 de Julho de 2020 
 
 
 

Abinoam Praxedes  Marques Junior -   Diretor Presidente - 007.674.614-36 
 
Maiores informações e link de acesso à AGO estarão disponíveis no Minhas Guias e site da Coopanest/RN  

 
 



forem autorizadas, gradativamente de 
modo a impactar na redução do risco 
de contaminação”, acrescenta a geren-
te de Educação do Senai no Rio Grande 
do Norte, Simone Oliveira.

Entre os cuidados com alunos, ca-
da escola do Senai deverá fazer, antes 
da retomada, uma pesquisa entre eles, 
detectando quais são do grupo de risco 
e quais realmente poderão voltar às 
atividades presenciais. As escolas tam-
bém precisam identificar os cursos que 
devem ser priorizados na retomada 
gradual das aulas, levando em conside-
ração as áreas que mais necessitam do 
momento presencial, como eletrotéc-
nica, mecânica, automação industrial, 
entre outras que possuem etapas pre-
senciais obrigatórias.

Uma vez retomadas as aulas, os 
alunos deverão seguir algumas regras, 
tais como não usar bijuterias nem ade-
reços de metal, além de usar o cabelo 

preso. Além disso, eles serão orienta-
dos a levar seu próprio “Kit aluno co-
vid-19”, com álcool gel (especialmente 
durante ou após o deslocamento para 
a escola), recipiente próprio para beber 
água, de uma a duas máscaras para 
trocar durante o período dentro da 
escola, lenço umedecido para higiene 
pessoal, e saquinho de lixo para colo-
car os produtos que manuseou e preci-
sa descartar.

No caso de aulas em oficinas e la-
boratórios, as escolas deverão realizar 
mudanças físicas nos ambientes para 
que o distanciamento de dois metros 
entre instrutores e alunos seja respei-
tado. No caso de salas de informática, 
por exemplo, as mesas que eram para 
duplas, deverão ser ocupadas por uma 
só pessoa. Assim, as turmas terão 
apenas a metade de alunos do que o 
espaço costumava abrigar antes da 
pandemia.
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EDUCAÇÃO | Unidades de ensino com aulas em oficinas e laboratórios deverão promover mudanças físicas 
nos ambientes para fazer com que distanciamento de dois metros entre instrutores e alunos seja respeitado

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai) elaborou 
um protocolo com critérios de 

saúde e segurança a serem seguidos, 
além de reforçar a necessidade de se 
seguir as normas das autoridades sani-
tárias. As medidas serão aplicadas nas 
unidades localizadas no Rio Grande do 
Norte após a permissão de retomada 
das aulas presenciais por parte do Go-
verno do Estado,  o que deve acontecer 
até agosto.

Com este objetivo, o documento 
foi elaborado por médicos do trabalho, 
epidemiologistas, engenheiros de saú-
de e segurança no trabalho, psicólogos 
e outros especialistas. O protocolo tem 
como foco a volta das aulas presenciais 
para o desenvolvimento de habilidades 
específicas em oficinas e laboratórios, 
que não puderem ser desenvolvidas 
por meio de simuladores ou outras 
estratégias em ambientes virtuais da 
educação a distância (EaD).  “O Senai 
tem um vasto portifólio de cursos EaD 
que estão sendo utilizados juntos aos 
alunos. Porém, nossos cursos técnicos 
exigem momentos presenciais, então, 
vamos fazer isso de forma gradual, e 
da forma mais segura possível”, explica 
Felipe Morgado, gerente-executivo de 
Educação Profissional do Senai. 

“Sabemos que o impacto da pande-
mia do coronavírus causou na socieda-
de mudanças de hábitos de vida. Neste 
contexto, as ações a serem implemen-
tadas, pelo Senai obedecerão todas 
as recomendações da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde) no tocante 
ao distanciamento social, sanitização 
do ambiente, comunicação e monito-
ramento do efetivo cumprimento das 
medidas. As aulas presenciais serão 
retomadas, a partir do momento que 

O INSS vai começar a realizar a 
prova de vida de seus benefici-
ários pelo celular, de maneira 

digital. Um projeto-piloto com 550 mil 
beneficiários de todo o Brasil deve ser 
iniciado no próximo mês de agosto, in-
forma o presidente do órgão, Leonardo 
Rolim.

Num primeiro momento, o meca-
nismo será feito por meio de reconhe-
cimento facial, com o uso da câmera 
do celular, para quem já tem carteira 
de motorista ou título de eleitor digital. 
"A pessoa vai poder fazer a prova de vi-
da em casa", afirma Rolim. No futuro, o 
INSS também vai incorporar o uso da 
biometria por meio da chamada "digi-
tal viva".

O foco do piloto são as pessoas que 

deveriam ter feito a prova de vida logo 
antes da suspensão da exigência, em 
meados de março, por causa da pan-
demia do novo coronavírus. Ou seja, 
beneficiários que fizeram aniversário 
em janeiro ou fevereiro, por exemplo. O 
ponto de partida do projeto vai incluir 
cerca de 1,5% dos 36 milhões de benefi-
ciários do INSS.

A prova de vida é feita pelo segu-
rado a cada 12 meses para comprovar 
que ele está vivo. Esse procedimento é 
obrigatório para que o benefício conti-
nue sendo pago. 

Pelas regras atuais, a prova de vida 
é feita na agência bancária, ou seja, re-
quer que o beneficiário se desloque e se 
apresente presencialmente ao banco 
Em casos de impossibilidade de loco-

moção ou se o segurado tiver mais de 
80 anos, o procedimento pode ser feito 
em seu domicílio por um servidor do 
INSS.

 "O objetivo é minimizar ao máxi-
mo a necessidade de as pessoas irem ao 
banco ou à agência do INSS para fazer 
prova de vida, buscando simplificar a 
vida das pessoas", afirma o presidente.

O órgão também tem trabalhado 
para reduzir a fila de espera por bene-
fícios. O número de pedidos por novas 
concessões, que chegou a 2,4 milhões 
em julho do ano passado, caiu a 1,4 
milhão neste mês, segundo dados do 
INSS. Desses pedidos, 917,5 mil depen-
dem de alguma ação do próprio benefi-
ciário para andar, e 463,3 mil aguardam 
uma posição do órgão.

Alunos serão proibidos de utilizar bijuterias e terão de usar o cabelo preso nas salas de aula

Senai define protocolo sanitário para 
retorno das aulas presenciais no RN

INSS começa prova de vida digital 
em teste com 550 mil beneficiários

PREVIDÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 016/2020, realizado em 02/07/2020, a saber: 
Objeto: Aquisição de EPIs - Equipamentos de Proteção Individual - e materiais para proteção geral, 
destinados as ações de prevenção e combate ao Corona Vírus (COVID 19) no tocante dos 
profissionais atuantes nesta Prefeitura Municipal e Órgãos Vinculados. A empresa: AGRESTE 
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.228.559/0001-15, 
saiu vencedora nos itens: 8 e 9; totalizando o valor de R$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais). A empresa: 
AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.651.599/0001-10, 
saiu vencedora no item: 5; totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A empresa: D. A. 
DANTAS MENDONCA - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.729.998/0001-20, saiu vencedora no item: 11; 
totalizando o valor de R$ 8.970,00 (oito mil, novecentos e setenta reais). A empresa: HOSP MEDICAL - 
COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES - inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 1, 4 e 7; totalizando o valor de R$ 26.083,40 (vinte e 
seis mil e oitenta e três reais e quarenta centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 13 de Julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro Municipal

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação - CPL, referente ao Pregão Eletrônico nº 016/2020 com início 26 de junho de 
2020, realizada em 02 de julho de 2020 (quinta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir:  A 
empresa: AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 13.228.559/0001-15, saiu vencedora nos itens: 8 e 9; totalizando o valor de R$ 3.014,00 (três mil e 
quatorze reais). A empresa: AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 32.651.599/0001-10, saiu vencedora no item: 5; totalizando o valor de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais). A empresa: D. A. DANTAS MENDONCA - inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.729.998/0001-
20, saiu vencedora no item: 11; totalizando o valor de R$ 8.970,00 (oito mil, novecentos e setenta 
reais). A empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES - inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 1, 4 e 
7; totalizando o valor de R$ 26.083,40 (vinte e seis mil e oitenta e três reais e quarenta centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Jardim do Seridó/RN, em 13 de Julho de 2020

Secretária Municipal de Administração
Rejane Maria de Azevedo Medeiros

 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA 

CNPJ: 08.349.086/0001-74 -  Rua João Batista Gurgel, nº 97 – CEP: 59795-000  
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que no dia 31 de Julho de 2020, às 09h. Fará licitação na modalidade Tomada de 
Preço nº 01/2020, que tem como objeto a contratação de empresa para EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA, COM EMPREGO DE CBUQ, SOBRE PARALELEPÍPEDO EXISTENTE,  localizado na Rua Jose 
Gurgel, Zona Urbana, Município de Felipe Guerra/RN, da proposta de nº 2794/2019 – SICONV nº882898, conforme 
especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico. O procedimento licitatório obedecerá ao 
disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123, de 2006, atualizada pela LC nº 147 de 07/08/2014, 
e suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas, demais normas legais e, ainda, pelo estabelecimento no 
presente Edital e seus Anexos. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 
Comissão de Licitação, localizada na Rua João Batista Gurgel, nº97 – Cidade Alta – Centro – Felipe Guerra/RN, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00min às 13h00min ou pelo Site: https://www.felipeguerra.rn.gov.br/licitacoes. 
 

Felipe Guerra/RN, 13 de Julho de 2020. 
WILEANO LEITE DE GÓIS -  Presidente da Comissão   

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFINANTE (2ª PUBLICAÇÃO)  

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

          Pedro Soares da Fonsêca Junior, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Nova Cruz/RN, na forma da 
lei, etc... 
Faz saber ao PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR do imóvel localizado à R. Cícero Maximiniano da Costa, 79, 
Centro, Nova Cruz/RN, que foi protocolado nesta Serventia em 03/02/2020 o requerimento pelo qual MARIA  
MARTA FURTADO MEDEIROS, CPF 155.244.934-34, residente à R. Jardim Amazonas, 147, Centro, Nova 
Cruz/RN,solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 
216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob Protocolo n. 010203, de 03/02/2020, Livro 1, do imóvel urbano constante 
de “Um terreno próprio, situado na Praça Jardim Amazonas, n. 147, Centro, Nova Cruz/RN, onde se encontra 
construído um imóvel residencial, com área do terreno de 153,35m2, perímetro de 54,94m e área construída de 
90,59m2”, com os seguintes limites e confrontações(visto de quem de dentro do terreno pra frente olha): Frente, com 
Praça Jardim Amazonas, com 7,50m; Fundos, com os imóveis de Josefa Gomes Neves Paixão (n. 87), Manoel 
Silvério Bezerra (n. 83), Arnaldo L. de Oliveira (n. 79), e Maria Nazaré Rodrigues(n.75), na Rua Cícero Maximiniano 
da Costa, com 12,46m e 3,90m; Lado Direito, com Praça Jardim Amazonas, com 5,40m e 11,70m; e Lado Esquerdo, 
com o imóvel de Ana de Paula da Silva, na Praça Jardim Amazonas, n. 155, com 13,98m. Tudo conforme planta e 
memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil Rodrigo Pereira Nery (CREA/RN 2104556600), em data de 
26.07.2016, com ART n. RN20160074247. Assim sendo, ficam intimados os possíveis detentores de direito 
sobre o imóvel confinante, indicado na primeira linha, em relação ao pedido, apresentando, caso queira, 
impugnação escrita perante o Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente 
registro conforme determina a Lei. Nova Cruz/RN, 13 de Julho de 2020. O Oficial, Pedro Soares da Fonsêca Junior 

 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDERN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio Grande do Norte, convoca toda a categoria dos enfermeiros filiados, 
com base territorial no Estado do Rio Grande do Norte, para assembleia geral de alteração estatutária da entidade, 
a ser realizada no dia 13 de agosto de 2020, tendo como local na Rua Ângelo Varela 1485, no município de natal 
RN, às 10horas em primeira convocação e às 10 horas e 30 minutos em segunda convocação com qualquer número 
de participantes. ordem do dia: 1) Alteração no presente estatuto social. 

Natal 13 de julho de 2013. 
 

Monica Marques da Silva 
Presidente Interina do sindicato SINDERN  

 

Prefeito Municipal

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ-RN, CNPJ nº 08.086.662/0001-38, torna público 
que está requerendo no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte- IDEMA- a Licença Prévia para a construção do Abatedouro Público 
Municipal, localizado no Sítio São Gonçalo, BR-427, Zona Rural, Jardim do Seridó/RN.

JOSÉ AMAZAN SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ



O Instituto de Desenvolvimento 
da Educação (IDE) põe em dis-
cussão a necessidade de trans-

formar a escola enquanto resposta à 
falta de motivação de crianças e jovens 
para se manterem engajados com os 
estudos. “É cada vez mais comum as 
queixas das escolas quanto à disper-
são dos estudantes que influencia 
nos resultados de aprendizagem e é 
preciso identificarmos os motivos e as 
soluções”, destaca Cláudia Santa Rosa, 
diretora executiva do IDE.

Constata-se que a escola predomi-
nante no Século XXI ainda é a mesma 
que foi estruturada há 200 anos. A 
crença é de que a aprendizagem só 
acontece por meio de lições repassa-
das pelo professor, num modelo de 
aula padronizado, com forte apelo às 
longas exposições. Consequentemen-
te, a escola se mantém fechada nela 

própria, reduzida aos limites de um 
prédio, muitas vezes sem dispor das 
condições apropriadas ao desenvolvi-
mento integral de quem aprende.

Para discutir uma pauta urgente, 
o IDE vem realizando uma agenda se-
manal de debates sobre importantes 
temas que afetam a escola. O projeto 
“Diálogos em Defesa da Educação” re-
ceberá o educador português, José Pa-
checo, idealizador da revolucionária 
Escola da Ponte, localizada no norte 
de Portugal, que vai discutir a neces-
sidade de a escola ser repensada para 
sobreviver na atualidade. O encontro 
acontecerá nessa terça-feira (14), às 
19h30, pelo Instagram @ClaudiaSta-
Rosa.

O caminho para fortalecer a edu-
cação formal, que José Pacheco defen-
de, é o da inovação, por meio da trans-
formação da escola em comunidade 

de aprendizagem, um conceito que 
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APOIO

A Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult) e da Fundação 
Cultural Capitania das Artes 
(Funcarte)  abrem pré-cadastra-
mento de Espaços Culturais aptos 
à solicitação de apoio financeiro 
através da Lei Federal Aldir Blanc, 
que dispõe de recursos financei-
ros para apoio e fomento ao seg-
mento cultural. 

Nesta etapa de inscrições 
poderão ser cadastrados apenas 
Espaços Culturais localizados em 
Natal que comprovem a realiza-
ção de eventos, ações e atividades 
artísticas. O pré-cadastramento 
constitui a primeira etapa do pro-
cesso de implementação da Lei 
Aldir Blanc para o Município do 
Natal.

A nova lei ainda aguarda a 
regulamentação e o cronograma 
de repasse dos recursos para os 
Estados e Municípios, bem como 
os respectivos critérios que nor-
tearão as ações e instrumentos 
jurídicos. 

Segundo a Secult, poderão 
participar Pessoas Jurídicas, co-
mo os espaços culturais formais 
(microempresas, pequenas em-
presas, Organizações Culturais, 
Cooperativas e Instituições Cultu-
rais (com CNPJ) e Pessoas Físicas, 
como os salões comunitários e 
residências que sirvam de sedes 
de ateliês artísticos ou grupos, co-
letivos ou bandas, de comprovada 
realização de atividades (cursos, 
oficinas, ensaios) e eventos, repre-
sentados por Pessoa Física.

O apoio financeiro desti-
na-se ao Espaço Cultural, isto 
compreende um local físico, com 
estrutura, onde se desenvolvem 
atividades, ações ou eventos, se-
jam espetáculos, apresentações, 
ensaios, atividades de formação 
artística, entre outras.

Todas comprovadas e que 
indiquem a participação da po-
pulação de comunidades, bairros, 
territórios ou localidades outras. 
Serão considerados Espaços Iti-
nerantes, àqueles que desenvol-
verem ações, atividades e eventos, 
em estrutura tangível, móvel que 
se deslocam entre diferentes lu-
gares.

Com a aprovação da Lei Aldir 
Blanc para cultura, o Rio Grande 
do Norte vai receber recursos de 
incentivo aos artistas, grupos e 
espaços culturais, o valor médio 
estipulado para o RN foi de R$ 
32 milhões e 552 mil. Além desse 
recurso destinado ao estado, os 
municípios também receberão 
valores vindos diretamente da 
União para cada cidade.

Os formulários e documentos 
necessários estão disponíveis no 
site da Prefeitura do Natal www.
natal.rn.gov.br e no Blog da Fun-
carte www.blogdafuncarte.com.

PREFFEITURA ABRE 
INSCRIÇÕES PARA O 
APOIO FINANCEIRO DA 
LEI ALDIR BLANC

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

REPRODUÇÃO

O Rio Grande do Norte já conta 
com um selo de segurança sa-
nitária para o setor turístico. É 

o selo Turismo Mais Protegido, uma 
iniciativa conjunta da Secretaria de 
Turismo do RN (Setur), Emprotur, Sis-
tema Fecomércio, por meio do Senac, 
Sebrae e entidades do trade turístico, 
que tem como objetivo garantir a re-
alização de protocolos sanitários nos 
estabelecimentos do estado. O selo 
busca fortalecer a confiança dos via-
jantes, por meio da apresentação de 
empresas e serviços empenhados em 
resguardar a saúde e a segurança de 
turistas e moradores.

Construído com base em estudos 
e padrões sanitários recomendados 
nacional e internacionalmente, o selo 
surge em uma plataforma digital já 
disponível online. No site do progra-
ma, os viajantes poderão conhecer as 
empresas credenciadas com base no 
destino de seu interesse e preparar um 
roteiro seguro. As empresas e demais 
serviços turísticos interessados em 
compor o site precisam checar os pro-
cedimentos e critérios para obterem o 
selo e utilizarem o site como forma de 
divulgação do seu produto.

O Selo do RN adota uma estratégia, 
dividida em duas etapas. Para garantir 
a estampa, a empresa interessada de-
verá ter o Selo Turismo Responsável, 
do Ministério do Turismo, e precisará 

que um número mínimo de seus co-
laboradores passem por capacitações 
oferecidas pelo SENAC ou SEBRAE (o 
RN o único estado do país a oferecer a 
capacitação de forma gratuita para os 
profissionais do turismo). O monitora-
mento dos protocolos acontecerá em 
parceira com as secretarias de turismo 
e saúde de todos os municípios do es-
tado.

“Não dá para retomar as ativida-
des sem adotar regras e procedimen-
tos nesta área. E no setor de turismo 
isso é ainda mais premente. Por um 
motivo simples: o turista transfere sua 

casa, sua residência, para o seu destino 
turístico. Hotéis, pousadas e similares 
viram o lar do turista durante sua via-
gem. Então este segmento precisa, de 
fato, de um cuidado ainda mais apu-
rado nesta questão. As capacitações 
que estamos ofertando irão habilitar 
os envolvidos na cadeia produtiva do 
turismo para implementação das nor-
mas de biossegurança exigidas no do-
cumento, para o pleno funcionamento 
das atividades no contexto pós-Covid 
19. Importante, ainda, destacar que os 
cursos estão sendo ofertados, em sua 
maioria, de maneira gratuita, e todos 

em EAD”, afirma o presidente do Siste-
ma Fecomércio RN, Marcelo Queiroz.

O selo Turismo Mais Protegido é 
uma ação voluntária e focada em en-
volver os segmentos do setor turístico 
potiguar. O anúncio da medida vem 
no momento em que o Rio Grande do 
Norte se consagra como o primeiro 
estado no Brasil a receber o selo global 
de segurança para viagens, o Travel 
Safe Stamp, promovido pelo Conselho 
Mundial de Viagens e Turismo (WT-
TC) e com respaldo da Organização 
Mundial do Turismo. “Importante 
destacar que o selo é uma ferramenta 
do destino RN. Embora capitaneado 
pelo Governo do Estado, ele represen-
ta todo o trade potiguar, incluindo os 
gestores públicos, o setor produtivo e o 
Sistema Fecomércio”, ressalta a Secre-
tária da Setur, Aninha Costa.

Para o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis 
do RN, José Odécio o selo traz mais 
credibilidade ao segmento. “Esse é 
mais uma ferramenta que o setor de 
turismo está criando por meio do 
protocolo muito bem elaborado pelas 
entidades e pelos órgãos envolvidos, 
visando dar mais segurança ao turis-
ta e preparar as empresas do setor de 
turismo, com destaque às empresas 
de hotelaria, para garantir segurança 
sanitária a todos, clientes e colabora-
dores”, encerrou José Odécio.

RN lança selo de segurança 
sanitária para o setor turístico
RETOMADA | Objetivo da certificação é garantir protocolos sanitários para os estabelecimentos do turismo potiguar e, além disso, busca fortalecer 
a confiança dos viajantes, por meio da apresentação de empresas e serviços empenhados em resguardar a saúde e a segurança da atividade

Selo permite maior transparência sobre as atividades do turismo em terras potiguares

Cláudia Santa Rosa e o educador José Pacheco

IDE e educador português debatem 
transformações da escola em live

EDUCAÇÃO

reconhece os círculos de vizinhança 
como potencialidades para ampliar os 
espaços de aprendizagens para além 
do prédio escolar. “O que ele fez na 
Escola da Ponte já foi extraordinário, 
mostrou que a utopia pedagógica é 
realizável”, comenta Santa Rosa, que, 
em 2008, defendeu tese de doutorado 
em educação a partir de uma profun-
da pesquisa realizada na Escola da 
Ponte.

A professora Santa Rosa vem 
implementando projetos em escolas 
de Natal, baseados em sua tese de 
doutorado. A escola com o IDEB mais 
alto do RN (7.1), foi a primeira que ela 
implantou a experiência: a Escola Es-
tadual Hegésippo Reis, no bairro Nova 
Descoberta. Na Escola Estadual de 
Tempo Integral Dr. Manoel Dantas o 
trabalho começou em 2015. A institui-
ção tinha medido IDEB 2.5 em 2013 e 
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EM BUSCA DO
PRÓPRIO CAMINHO

MUSICAL  
MÚSICA | Escola religiosa em Currais Novos, banda de rock em Porto Alegre e carreira solo na 

capital potiguar: conheça as etapas musicais da cantora Heli Medeiros

NATHALLYA MACEDO 
SUBEDITORA DO ONLINE

A vida de Heli Medeiros teve 
várias fases. Nascida em 
Currais Novos, no Seridó 

potiguar, a jovem iniciou a car-
reira artística com apresenta-
ções musicais na escola religio-
sa que frequentava aos 12 anos. 
“Para a surpresa de todos, uma 
freira percebeu que eu tinha ta-
lento e me incentivou a cantar”, 
revelou.  

Após os primeiros passos 
como cantora, a potiguar preci-
sou se mudar com a família para 

Porto Alegre, no Rio Grande do 
Sul. Aos 15 e com grandes so-
nhos nas malas, a artista come-
çou a conquistar espaço na cena 
gaúcha. “Entrei para uma banda 
de rock. Era um projeto inde-
pendente, com letras autorais, 
e me aproximou muito mais da 
arte”, relembrou. 

Já em 2011, ela retornou 
para terras potiguares, desta 
vez para morar em Natal. Entre 
faculdades de fonoaudiologia e 
teatro, Heli se considera mesmo 
musicista. “Mas acredito que os 
cursos me ajudaram como can-
tora: fono, para melhorar minha 

pronúncia. Teatro, para me pro-
porcionar presença de palco”.    

Depois de diversos estilos, 
costumes e ambientes, a artista 
agora se prepara para encontrar 
o próprio caminho. “Gostar de 
gêneros diferentes me moldou 
de uma forma singular. Já fui 
apaixonada por rock, mas atu-
almente me dedico ao samba, 
MPB, jazz e bossa nova”, contou.  

O próximo plano é lançar, em 
breve, um álbum de canções fei-
tas especialmente para a voz fas-
cinante de Heli. “Quero deixar 
de fazer apenas covers e preten-
do mostrar minha identidade, 

características e gostos. Quando 
chegar a hora de apresentar um 
trabalho pessoal, será o resul-
tado de um longo processo de 
autoconhecimento”.  

TERÇA DA BOA MÚSICA 
Nesta terça-feira (14), a par-

tir das 18h, Heli Medeiros vai se 
apresentar em uma live promo-
vida pelo projeto “Terça da Boa 
Música”.

Ao lado de Pedro Lucas, a 
cantora vai levar um repertório 
cheio de referências da MPB 
em diferentes épocas. “Teremos 
músicas mais antigas e algumas 

recentes: Lenine, Chico César, 
Marisa Monte, Vanessa da Ma-
ta...”.  

O novo projeto consiste em 
shows virtuais de artistas da 
terra, com o objetivo de oferecer 
ao público música brasileira de 
qualidade e de diversos gêneros, 
seja instrumental ou autoral, en-
quanto arrecada doações para 
instituições do estado, através 
do Fundo Transforma Brasil no 
Rio Grande do Norte. “A inicia-
tiva é linda. Vamos movimentar 
cantores e bandas locais e tam-
bém iremos ajudar a quem pre-
cisa”, � nalizou Heli.  

É HOJE
Cantora se apresenta no projeto 
“Terça da Boa Músia”

MÚSICA

Leia o QR Code 
acima e acesse 
o canal da Viva 

Promoções 
no YouTube,  
onde live será 
transmitida
nesta terça
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MUDANÇA À VISTA
Um detalhe tem chamado a 

atenção nas últimas coletivas de 
imprensa do Governo do RN para 
apresentar números atualizados e 
ações de combate ao coronavírus 
no RN: a presença da governadora 
Fátima Bezerra.

NA LINHA DE FRENTE
Depois de “sumir” das 

aparições públicas nos primeiros 
meses de enfrentamento ao vírus, 
o que gerou algumas críticas, 
inclusive de deputados estaduais, 
a governadora parece ter mudado 
de “estratégia” e passou a dividir 
a agenda entre o virtual e o 
presencial.

APARECENDO
Ontem mesmo, ela participou 

da coletiva que anunciou 
ocupação de leitos críticos 
em menos de 80% e taxa de 
transmissibilidade abaixo de 1. 
“O dia de hoje expressa esperança 
e con� ança, na medida em 
que estamos zerando a � la de 
pacientes para leitos de UTI e 
reduzindo a ocupação geral de 
leitos em todo o Rio Grande do 
Norte”, disse ela.

FORÇADOS PELA SITUAÇÃO
Embora Fátima Bezerra seja 

do grupo de risco, as críticas 
pela sua ausência nas coletivas 
sobre coronavírus ganharam 
força quando o comportamento 
da chefe potiguar passou a 
ser comparado ao de outros 
governadores ou prefeitos pelo 
Brasil afora, que, mesmo estando 
em situação igual, não hesitam em 
estar na linha de frente.

RENOVADA
A Band Natal iniciou o 

segundo semestre com novidade 
na telinha. A emissora inaugurou 
no início do mês os novos cenários 
dos principais programas da 
sua grade de programação local. 
De acordo com diretor-geral 
da emissora, Carlos Basto, a 
repaginação foi feita com recursos 
próprios, dotando a emissora com 
estúdio e cenários entre os mais 
modernos da televisão potiguar.

OXÍMETRO
“Alert(ar)” é o nome da 

campanha lançada nesta segunda-
feira pelo Instituto Estáter e 
pela Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI) com o objetivo 
de estimular o uso de oxímetros no 
combate precoce à Covid-19. 

IMPORTANTE
A campanha fala sobre 

a necessidade de se medir 
frequentemente a taxa de oxigênio 
no sangue de pessoas com suspeita 
da doença, com o intuito de tratar o 
quanto antes os pacientes, evitando 
quadros graves.

PORQUE
“Apesar de não sentirem 

di� culdade para respirar, muitos 
infectados apresentam queda 
perigosa do nível de oxigenação. 
No jargão médico, a chamada 
hipóxia silenciosa pode tornar o 
quadro irreversível e, em pouco 
tempo, grave”.

FUNDAMENTAL
O Projeto Alert(ar) pretende, 

além de conscientizar a população 
sobre o uso frequente do oxímetro 
em casos suspeitos, disponibilizar 
milhares de aparelhos no 
País a pessoas treinadas que 
possam monitorar conjuntos 
populacionais.

É FAKE, MINHA GENTE!
O portal de notícias UOL 

informou que é falsa a informação 
de que a pandemia de Covid-19 
esteja sob controle na África 
por causa do uso preventivo da 
ivermectina. A fake news está 
sendo compartilhada – pasme! – 
por dois médicos brasileiros (um 
de Rondônia e outro do Paraná) no 
YouTube.

CIÊNCIA
“Até aqui, não há nenhuma 

comprovação cientí� ca de 
que a ivermectina seja um 
medicamento e� ciente para tratar 
pacientes com Covid-19. É o que 
a� rmam o Ministério da Saúde, 
a Food and Drug Administration 
(FDA), autoridade sanitária dos 
Estados Unidos, e os próprios 
pesquisadores que estudam o uso 
da droga contra o vírus SARS-
CoV-2”, informa a matéria.

FALSO TAMBÉM
E a pandemia não está sob 

controle na África. “Segundo a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a doença tem avançado 
numa velocidade acelerada no 
continente”, a� rma a checagem 
do UOL.

AUXÍLIO
O deputado Coronel Azevedo 

(PSC) apresentou projeto de lei 
que dispõe de medida excepcional 
para a proteção social dos atletas, 
paratletas e técnicos, em razão 
do enfrentamento da Covid-19. 
De acordo com o projeto, � ca 
instituído auxílio emergencial no 
valor de R$ 600 para aqueles que 
estão vinculados às federações 
esportivas do RN.

DANIELAFREIREDANIELA
Ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho recebeu a medalha 
Ordem do Mérito Naval no grau Grande 
Oficial. A condecoração foi entregue 
pelo comandante Alexandre Bessa de 
Oliveira

Jornalista Diógenes Dantas no novo 
cenário do RN Acontece, na Band. 
A emissora investiu recursos para começar 
o segundo semestre com cara nova

Isolamento: Governadora 
Fátima Bezerra em 
coletiva de imprensa sobre 
coronavírus nesta segunda. 
A gestora pode estar 
mudando de estratégia e 
conciliando agenda virtual 
com presencial

RÁPIDAS
>> O alto “platô” de casos 

e mortes diários do novo 
coronavírus ainda deve durar 
mais algumas semanas no Brasil 
antes de iniciar um processo de 
declínio. Esta é a previsão que faz 
Christovam Barcellos, sanitarista 
do Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde (Icict) da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

>> “A roda de fogo para a 
escolha do próximo ministro 

esperanças do brasileiro”. É preciso 
informar que não tem propaganda 
que mude a realidade.

>> Deu na Folha que Davi 
Alcolumbre, presidente do Senado, 
está buscando viabilizar a sua 
reeleição. Mas tem um problema: 
“Senadores cobram fatura por 
aproximação com o governo”. Eita!

>> A partir de 3 de agosto, toda 
a gasolina vendida no País terá 
que seguir novas especificações. A 
medida pode encarecer o produto.

do Supremo Tribunal Federal 
converteu-se numa gincana 
constrangedora e antagônica. 
Nela, postulantes não-declarados 
denunciam o interesse pela vaga 
numa corrida para impressionar o 
dono da caneta”, escreveu Josias de 
Souza para o UOL.

>> O governo Bolsonaro 
prevê que irá gastar R$ 30 milhões 
em propaganda para “renovar 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Novas mudanças são cogitadas 
no jornalismo da Globo

Quase um ano depois de Maria Júlia Coutinho 
assumir a apresentação do “Hoje”, o anúncio da 
aposentadoria de Sérgio Chapelin e passagem de 
Sandra Annenberg para o “Globo Repórter”, novas 
mudanças poderão ser anunciadas na apresentação 
do jornalismo na Globo.

São muito fortes os comentários nas redações do 
Rio e São Paulo de que Rodrigo Bocardi, muito em breve, 
será deslocado para o Rio a fim de formar com Ana Paula 
Araújo a bancada titular do “Bom Dia Brasil”.

Assim como a efetivação de Márcio Gomes no 
“SP 2”, cargo que ele vem ocupando provisoriamente 
desde o � nal de maio ou a partir do instante em que o 
“Combate ao Coronavírus” deixou de ser levado ao ar.

São decisões que, segundo essas mesmas fontes, 
serão o� cializadas no decorrer dos próximos tempos, 

assim como as novas funções de Carlos Tramontina e 
Chico Pinheiro, atualmente afastados da rotina diária 
por pertencerem ao grupo de risco da Covid-19.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

OPERAÇÃO
A decisão Flamengo e Fluminense, 

nesta quarta, deve ter narração de 
Téo José nos estúdios do SBT, em São 
Paulo. Fazer do estádio do Maracanã, 
sem maior apoio ou ter alguém de 
stand-by, entende-se, será um risco.

QUARTA DAQUELAS
Esta será uma quarta-feira 

para todos os gostos, na qual o  
telespectador terá a oportunidade 
de escolher o que melhor entender. 
Futebol no SBT, “Bem-Vindo à 
Selva” na Globo e a estreia do 
“TopChef ” na Record. Esporte, � lme e 
entretenimento. 

A PROPÓSITO
No � nal de semana passado, 

foi observado que em quase todos 
os jogos exibidos na ESPN e Fox 
Sports, tivemos narração de rádio na 
televisão. Pessoal falando sem parar 

e insistindo em colocar emoção onde 
não existe. Uma incoerência. Em 
quase tudo se repetiu o que a imagem 
mostrou com absoluta clareza.

CONVÉM SALIENTAR
Existem boas exceções ao 

“quase todos” da nota anterior. Paulo 
Andrade, por exemplo, é uma delas. 
Tem classe e o “time” da transmissão, 
além de um estilo próprio. Hoje, com 
tantas câmeras e tantos recursos, 
é necessária uma narração mais 
adequada e menos redundante.

DETERMINAÇÃO
Na volta dos campeonatos 

estaduais, principalmente o Paulista, 
a Globo decidiu que não vai escalar 
os que estiverem em grupos de risco. 
Nem em o�  tube. Assim, Galvão 
Bueno, Milton Leite, Jota Júnior, 
Júnior e PC Vasconcellos, entre os 
principais, só devem ser escalados no 

campeonato brasileiro. Ou até mais 
pra frente.

RETORNO PRÓXIMO 
Carlos Nascimento completa, 

nesta quinta, três meses longe do 
“SBT Brasil”, afastado por pertencer 
ao grupo de risco. “Tenho conversado 
com o José Occhiuso, diretor de 
Jornalismo e combinamos que ele dirá 
o momento de voltar. Não sei se farei 
trabalho remoto, pois o retorno me 
parece próximo”, declara Nascimento.

NÃO É ASSIM
Determinadas expressões 

no jornalismo devem sempre ser 
usadas com parcimônia. Nunca 
de forma exagerada ou descabida. 
Na GloboNews, no entanto, de uns 
tempos para cá, tudo passou a ser 
“Urgente”. Caixa alta e em letras 
vermelhas. O selo, no canto superior 
da imagem, não sai mais de lá.

Além do “Domingo Espetacular”, 
o “Câmera Record” também está 
com nova identidade visual...E 

sobre o “DE”, outros ajustes ainda 
serão realizados no programa, a 
partir das suas próximas edições.
Walcyr Carrasco está bem 

aborrecido com as notícias que 
têm saído de “Verdades Secretas 

2”...A maioria, segundo ele, não 
corresponde. São “invenções”.
Direto da casa dela, na sexta-
feira, on-line, Irene Ravache 
vai apresentar a peça “Alma 

Despejada”, às 21h30.O National 
Geographic apresenta hoje, a 

partir das 18h, um especial sobre 
o Everest, com direito a três 

programas. Dois deles, produção 
própria.Na edição desta segunda-
feira, o “Jornal da Band” estreou 
a série “Dever de Casa”... Um 

trabalho da jornalista Olívia Freitas, 
que discute possíveis caminhos da 

Educação pós-pandemia. 
Na Globo, também, já se estuda 
a volta de algumas produções ao 

trabalho.
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Devido à pandemia do novo 
coronavírus, as modalidades 
amadoras estão paralisadas há 

um longo período e os principais tor-
neios de FUT-7 e FUT-8 ainda não têm 
data prevista para acontecerem. Joga-
dores, empresários e entidades respon-
sáveis estão sofrendo diretamente com 
a falta dos jogos e com o impacto na 
renda mensal de todos os profissionais 
envolvidos nas modalidades.

Pablo Henrique, atleta da Portu-
guesa de Parnamirim, na primeira divi-
são do estadual de FUT7, e também da 
Sociedade Esportiva Coruja pelo FUT8, 
contou que intercala treinos livres, pa-
ra manter o condicionamento físico, 
com rotinas administrativas e defen-
deu o retorno das disputas esportivas:

“Muitos atletas amadores são jo-
gadores e exercem outras profissões, 
por isso, enfrentam riscos diariamente, 
mas estão se cuidando e eu acredito 
que querem a volta do futebol ama-
dor”. Pablo destacou a importância da 
renda para a classe: “Existem pessoas 
que vivem disso, tem atletas que jogam 
praticamente todos os dias recebendo 
ajuda dos clubes, por mais que a quan-
tia varie entre 70 a 150 reais, muitas ve-
zes é esse dinheiro que eles vão receber 
no mês, e para outros é um dinheiro 
extra. Portanto, apesar de ainda não 
se sentir seguro, eu acredito que deva 
voltar sim”, opinou.

O futebol amador movimenta um 
ecossistema econômico que envolve 

desde atletas até empreendedores que 
atuam no ramo de locação de espaços 
esportivos. André Fontes é proprietário 
de um desses empreendimentos e con-
tou que seu negócio sofreu impactos 
financeiros, no entanto, atualmente 
vive a expectativa do retorno das tra-
dicionais “peladas” e campeonatos em 
suas quadras:

“Com a liberação dos treinos do 
futebol profissional e o respectivo ca-
lendário de competições, os atletas 
amadores se animaram bastante. In-
felizmente ainda não temos uma data 
certa para começar, mas estamos nos 
movimentando no sentido de buscar a 
inclusão das atividades das arenas no 
plano de reabertura e podermos nos 
organizar para o retorno das ativida-
des”.

Outro aspecto importante na volta 
das atividades amadoras no estado é 
a preocupação com a saúde física dos 
jogadores. Guilherme Tavares, diretor 
técnico das equipes masculina e femi-
nina da Sociedade Esportiva Coruja, 
contou como a comissão técnica tem 
incentivado os atletas a manterem o 
condicionamento físico em casa:

“Temos feito o aconselhamento de 
treinos em casa para os atletas e para 
aqueles que vão fazer atividade ao ar 
livre também estamos cobrando que 
redobrem os cuidados nos locais. Es-
tamos também monitorando alguns 
atletas que testaram positivo para Co-
vid-19 em relação a como estão os sin-
tomas, e conversando com os demais 
jogadores caso apresentem alguma das 
enfermidades do coronavírus”, disse.

RETOMADA | Governo do Estado autorizou a retomada dos treinos esportivos a partir de 15 de julho e dos jogos profissionais no dia 01 de agosto. 
Apesar disso, o futebol amador do Rio Grande do Norte ainda passa por incertezas em relação ao retorno dos torneios esportivos de 2020

Futebol amador no RN
enfrenta incertezas para  
superar pandemia

PROTOCOLOS E COMPETIÇÕES

Um dos principais torneios do estado é 
o Campeonato Potiguar de Futebol 7. O 
certame que está paralisado nas suas três 
divisões tem um total de 64 equipes que 
reúnem mais de 1000 atletas envolvidos 
na competição. Carlos Pereira, presidente 
da Liga Norte-Rio-Grandense de Futebol 7 
(LNF7), entidade que organiza o campeonato, 
entende que o momento é de cautela e 
acompanhamento da situação epidemiológica 
do estado:
“A gente tem mantido contato com as 
equipes, nós temos interesse em retornar às 
competições, porém, estamos no aguardo 
dos órgãos de Saúde competentes do 
estado e dos municípios. Com isso, nós 
tínhamos estabelecido com as equipes 
uma previsão de volta para o dia 15 de 
julho, o que a gente já sabe que não vai 
ocorrer, pois o calendário da Secretaria de 
Saúde do estado não prevê flexibilização de 
atividades coletivas ainda, portanto, ainda 
não temos uma data específica estipulada e 
vamos marcar uma reunião com as equipes 
na próxima semana para reavaliar essas 
novas datas”.
O presidente da Liga ainda ressaltou a 
criação dos protocolos em três vertentes: 
primeiro, com o monitoramento sintomático 
individual dos atletas e equipes, em segundo 
plano, a adaptação das arenas esportivas às 
novas recomendações de vigilância sanitária, 
e o protocolo da LNF7, em ralação aos 
jogos, arbitragem e outros profissionais da 
modalidade. Porém, sem o aporte financeiro 
ideal para cumprir todas as normas, a 
entidade teme a não realização de algumas 

competições.
“É uma nova realidade a qual precisamos 
nos adaptar. A nossa função como entidade 
é possibilitar que as equipes neste novo 
momento possam se viabilizar para continuar 
a disputa de seus jogos e competições que 
já estão atribuídas. Vão acontecer alterações 
de calendário, algumas competições que 
estavam previstas, talvez não ocorram, 
isso é uma realidade até solicitada pelas 
equipes, mas queremos dar continuidade aos 
campeonatos que já estavam em andamento, 
principalmente o estadual”, ressaltou Carlos.
Em conversa com a reportagem, Carlos 
Lidice, presidente da Lampions Natal, outra 
competição que movimenta o FUT8 na capital 
potiguar, informou que também aguarda 
uma sinalização dos órgãos de saúde do 
município.
“Estamos a espera do decreto do Governo, 
mesmo que retorne com a previsão agora 
para agosto, a Lampions permanece 
paralisada, com possível retorno em outubro 
ou novembro, caso as coisas estejam 
estabilizadas. Também estamos monitorando 
essa situação de distribuição de EPI’s e 
da adequação das arenas para realizar os 
jogos. A própria área profissional de futebol 
aqui do estado não têm nada certo, então 
nós como futebol amador ficamos naquela, 
pois trabalhamos com recursos próprios 
e os custos são muito altos. Então, diante 
disso, nós ficamos no aguardo da decisão do 
estado e vamos verificar quais as medidas 
que serão apontadas para a gente poder 
retomar”, finalizou.
A reportagem tentou entrar em contato com 
a Secretaria  de Estado da Saúde Pública do 
RN, mas até a publicação da matéria, não 
recebemos retorno.

EUROPA

DECISÃO

O Manchester City conseguiu 
nesta segunda-feira uma grande 
vitória nos tribunais. A Corte Ar-
bitral do Esporte (CAS, na sigla 
em inglês), principal jurisdição do 
mundo esportivo, decidiu anular, 
após o julgamento da apelação 
feita pelo clube inglês, a punição 
de dois anos sem participação em 
competições europeias dada pela 
Uefa por não cumprir o Fair-Play 
Financeiro. Assim, o time coman-
dado pelo técnico espanhol Pep 
Guardiola confirma a vaga na 
próxima edição da Liga dos Cam-
peões da Europa garantida em 
campo no último sábado.

“O Manchester City não dis-
farçou seus contratos de patro-
cínio, mas falhou em cooperar 
com a Uefa”, afirmou a CAS, cujo 
painel composto por três juízes 
aceitou de forma parcial o recurso 
interposto pelo clube inglês, na 
decisão divulgada nesta segun-
da-feira (13). O tribunal entendeu 
que a maior parte das acusações 
foram inconsistentes ou estavam 
prescritas, aplicando apenas uma 
multa de 10 milhões de euros (R$ 
60,3 milhões) por considerar que 
o Manchester City não colaborou 
com as investigações da Uefa.

A Fifa puniu nesta segunda-
-feira (13) o atacante Rony, do 
Palmeiras, por quatro meses. A 
decisão atende uma reivindica-
ção do antigo clube do jogador, 
o Albirex Niigata, do Japão, que 
acionou a entidade máxima do fu-
tebol para reclamar da quebra de 
um contrato feito anos atrás com 
o próprio atleta. A notificação da 
Fifa pune também o Athletico-PR, 
que foi o destino do atacante logo 
após ter saído da equipe japone-
sa. A decisão ainda cabe recurso. 
O caso começou em 2017, quan-
do o jogador deixou o Cruzeiro 
para reforçar o Albirex Niigata. A 
equipe japonesa sustenta que na 
época assinou com o atacante 
um acordo de um ano de emprés-
timo. Após esse período, haveria 
uma renovação automática para 
um vínculo efetivo por mais duas 
temporadas. Porém, ao fim do pri-
meiro ano no Japão, Rony deixou 
a Ásia e assinou com o Athletico-
-PR. O jogador alegava não existir 
o acordo de renovação.

CAS ANULA SUSPENSÃO 
E MANCHESTER CITY 
PODE DISPUTAR  A 
CHAMPIONS

FIFA SUSPENDE RONY 
E PROÍBE ATHLETICO 
DE CONTRATAR POR 2 
JANELAS


