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BARES E RESTAURANTES 
DE NATAL PODERÃO 
VENDER BEBIDAS 
ALCOÓLICAS NESTA SEXTA

BOLSONARO TIRA 
MÁSCARA EM 1ª VIAGEM 
APÓS SE RECUPERAR 
DO CORONAVÍRUS

VOCÊ LEMBRA COMO 
ESTAVA O CAMPEONATO 
POTIGUAR ANTES DA 
PARALISAÇÃO?

RETOMADA. 7 | Estabelecimentos 
contemplados nesta nova fase da 
reabertura serão os restaurantes, 
lanchonetes e food parks, com área 
acima de 300m², além dos bares e 
barracas de praia

NORDESTE. 5 | Com chapéu de couro, 
presidente montou em um cavalo 
e acenou para as pessoas que o 
chamavam de “mito” no Piauí

FUTEBOL. 16 | Estadual já tem sua data 
de retorno programada para o dia 10 
de agosto, com o jogo entre América e 
Globo. Antes da parada causada pelo 
novo coronavírus, o Estadual já estava 
na sua 5ª rodada do segundo turno

BBB DA PANDEMIA: 
CÂMERAS AJUDAM
NA SEGURANÇA

CARLOS EDUARDO 
INDICA PARENTE PARA 
SER VICE DE ÁLVARO

TECNOLOGIA. 6 | Imagens geradas 
pelo sistema de câmeras da 
Secretaria de Segurança são 
acompanhadas 24 horas por dia

ELEIÇÕES. 3 | Ex-prefeito de Natal 
condicionou apoio a Álvaro Dias a 
indicação de prima de sua mulher 
para ser candidata a vice-prefeita

VEREADOR PEDE QUE 
PREFEITURA NÃO GASTE 
COM DECORAÇÃO NOVA
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VEREADOR PEDE QUE 
PREFEITURA NÃO GASTE 
COM DECORAÇÃO NOVA
ILUMINAÇÃO. 6 | Solicitação de 
Maurício Gurgel é para que, este 
ano, o Município aproveite
peças compradas em 2019

O QUE DIZ A CIÊNCIA SOBRE
OS RISCOS DA VOLTA ÀS AULAS

ASSEMBLEIA E CÂMARA TIRAM REFORMA DE PAUTA
PREVIDÊNCIA. 3 | Ministério da Economia ampliou até 30 de setembro prazo final para que estados e municípios aprovem reformas em seus regimes próprios de previdência

SAÚDE. 8 | Para Comitê Científico Estadual de Enfrentamento à Covid-109, retorno prematuro de alunos às salas de aula no Rio Grande do 
Norte não é seguro e pode, inclusive, causar aumento nos casos infecção pelo novo coronavírus. Grupo de cientistas emitiu parecer nesta 
quinta-feira (30) recomendando que as atividades escolares, sejam em instituições públicas ou privadas, permaneçam suspensas em todo o 
Estado. Segundo o comitê, retorno às salas de aula deverá ocorrer apenas quando for verificado baixo risco de contágio entre os integrantes 
da comunidade escolar – pais, alunos, professores e demais trabalhadores da educação.
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Ao que parece, muita gente no 
Brasil convive melhor com a mentira 
do que com a crítica. Ou seja, é 
preferível uma “fake” atrapalhando 
a vida da comunidade do que 
algumas palavras ácidas sobre o 
comportamento de uma autoridade.

É bem o caso da decisão do 
juiz Mário Jambo, que mandou 
apagar três publicações que faziam 
críticas ao procurador da República 
Fernando Rocha no “Blog do BG”.

No vídeo divulgado por BG, 
Fernando Rocha aparece se 
exercitando em uma academia, 
poucos dias depois de os 
estabelecimentos serem reabertos em 
Natal, o que na opinião do blogueiro 
estabeleceu uma contradição.

A� nal, o procurador se 
notabilizou nos últimos tempos 
como um ferrenho defensor do 
isolamento social na qualidade 
de (então) integrante do grupo de 
trabalho do Ministério Público 
para a elaboração de ações de 
enfrentamento da pandemia no Rio 
Grande do Norte.

O problema é que, em seguida 
ou pouco antes ou ao mesmo 
tempo, Rocha apresentou uma 
queixa-crime pedindo a retirada 
do ar dos conteúdos. Aí, tanto 
o procurador quanto o juiz que 
concedeu o pedido erraram feio.

Desde que o mundo é mundo, 
o exercício da crítica, desde que 
não agrida a honra ou calunie, é 
do jogo democrático. Errado seria 
questionar uma conduta com base 
em algo que não aconteceu.

Quando o ex-ministro Luiz 
Henrique Mandetta foi obrigado a 
sair do Mistério da Saúde por sua 
firme defesa do isolamento social, 
foi literalmente esculhambado pelo 
apresentador José Luiz Datena, por 
ter abraçado uma colaboradora numa 
festinha de despedida. Mais tarde, o 
político Mandetta reconheceu o erro 
e até chegou a dizer que mereceu a 
bronca. Só que Fernando Rocha, no 
fundo, não gostou de ser confrontado 
e contou com a solidariedade do juiz 
Mário Jambo nisso.

Este jornal, que sempre 
defendeu o isolamento social como 
forma de conter a expansão do novo 
coronavírus, acha que o procurador, 
que vinha acertando tanto, precisa 
cultivar um couro mais espesso ao 
lidar com as coisas da democracia.

E que o juiz Jambo, um homem 
decente, re� ita sobre as questões 
realmente fundamentais deste país, 
como as fake news, que – essas sim - 
assolam a democracia.

A Associação dos Juízes Federais do Brasil 
(Ajufe) pediu “equilíbrio” na discussão 
sobre projetos que tratem da quarentena imposta a magistrados que 

deixam os cargos para disputarem eleições. A manifestação do presidente 
da entidade, Eduardo André Brandão, foi proferida após o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sugerir ao Congresso que 
estipule prazo de oito anos de descompatibilização a juízes e membros do 
Ministério Público.

Atualmente, a Lei da Inelegibilidade prevê “quarentena” de seis meses 
para juízes que queiram se candidatar. O prazo de oito anos existe, mas 
somente para magistrados que sofrem aposentadoria compulsória.

“Lembrando que hoje já existe uma quarentena de três anos para o juiz 
que deixa o cargo, aposentado ou exonerado, para atuar nos tribunais de 
origem”, afirmou Brandão, mencionando o período em que um magistrado 
não pode atuar como advogado perante o tribunal que trabalhou.

A quarentena de oito anos foi defendida por Toffoli na quarta, durante 
sessão do Conselho Nacional de Justiça. O ministro pontuou que já havia 
apresentado a proposta a outras legislaturas, e que a medida evitaria a 
“demagogia” de juízes que utilizam do cargo para “aparecer”.

Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a ideia é que a nova 
regra seja válida já para as eleições de 2022. “Essa matéria está sendo 
amadurecida e muito perto de se chegar a um entendimento de que as 
carreiras não podem ser utilizadas como trampolim”, afirmou.
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QUARENTENA
PARA JUÍZES?

O PITI DO 
PROCURADOR

RÁPIDAS
>> Hoje, 31 de julho, é Dia de 

Santo Inácio de Loyola.
>> O YouTube do Centro de 

Tecnologia da UFRN promove nesta 
sexta, das 14h às 16h, o webinar 
“Lidando com ansiedade”.

>> As redes sociais da Amazônia 
Azul UFRN, em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, realizam hoje, às 15h, 

a experiência de interpretação 
no ensino superior no curso de 
pedagogia bilíngue.

>> Terminam hoje as 
inscrições no Sigaa para o Auxílio 
Instrumental, de R$ 600,00, para 
que alunos prioritários no Cadastro 
Único da UFRN tenham condições 
de comprar um equipamento de 
tecnologia para o ensino remoto.

webinário sobre “Economia Azul: 
Terra – Mar”.

>> O YouTube do Grupo de 
Pesquisa Felicidade e Cidadania, 
ligado ao curso de Direito da UFRN, 
organiza nesta sexta, às 15h30, 
conversa sobre “Violência contra a 
mulher e o aumento de casos no RN 
durante a pandemia”.

>> A Agência de Inovação da 
UFRN e o Sebrae RN apresentam 
hoje, às 17h, webinar sobre “Como 
encontrar oportunidades em 
cenários de crise?”. A inscrição, 
gratutia, pode ser feita na internet,

>> A Associação de Surdos 
de Natal exibe nesta sexta, às 
20h, no seu Instagram, live sobre 

Notas&Informes
ÁGUA MORNA

A decisão do Ministério da 
Economia de dar mais tempo para 
estados e municípios � nalizarem 
as reformas previdenciárias jogou 
água fria nos caldeirões ferventes da 
Assembleia Legislativa e da Câmara 
Municipal. Mas não foi su� ciente para 
acalmar especialmente a governadora 
Fátima Bezerra. Esperava-se que 
o adiamento fosse até o dia 31 de 
dezembro. Mas o que veio foi uma 
prorrogação de apenas 60 dias. Segue 
o jogo.

IMPACTO NAS EMPRESAS
A pandemia de Covid-19 

ainda afeta com mais intensidade 
os pequenos negócios do País, 
mesmo em meio às medidas de 
� exibilização do isolamento social. 
Na segunda quinzena de junho, 2,776 
milhões de empresas estavam em 
funcionamento, sendo que 62,4% 
delas informaram que a Covid-19 
afetou negativamente suas atividades. 
Os dados são da Pesquisa Pulso 
Empresa: Impacto da Covid-19 nas 
Empresas, divulgados nesta quinta-
feira (30) pelo Instituto Brasileiro de 
Geogra� a e Estatística (IBGE).

MAIS RENDA
A Secretaria de Política 

Econômica (SPE) do Ministério da 
Economia calcula que a proposta de 
reforma tributária do governo federal 
enviada ao Congresso permitirá 
um aumento de renda entre R$ 
173 e R$ 345 por brasileiro por ano.  
A estimativa consta em estudo 
divulgado ontem em defesa na criação 
da Contribuição sobre Bens e Serviço 
(CBS), tributo que uni� ca PIS e Co� ns, 
com alíquota de 12%.

TRABALHO REMOTO
Após uma experiência forçada por 

causa da pandemia do coronavírus, 
o Governo Federal lançará um 
programa permanente de teletrabalho 
para servidores do Executivo. Será 
publicada hoje uma instrução 
normativa autorizando os órgãos a 
adotar a jornada em casa para seus 
funcionários e determinando as regras 
que devem ser seguidas.

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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VERBA PARA A UFRN 
O Senado aprovou ontem uma medida provisória que abriu créditos 

extraordinários no valor total de R$ 639 milhões para os ministérios da Educação, 
da Justiça e Segurança Pública e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
Com a aprovação da proposta, a UFRN receberá um crédito extra que auxiliará 
no desenvolvimento de medidas de controle e combate ao novo coronavírus, 
como a produção de álcool em gel, oxigênio para uso hospitalar e análises 
clínicas e laboratoriais.

FINANCIAMENTO
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou 

mudanças na linha de � nanciamento do home equity, modalidade em que um 
imóvel é dado como garantia. A nova linha permite que o cliente escolha a forma 
de correção do empréstimo, que poderá ser pela TR, pelo IPCA ou por taxa � xa.

PGR vai à imprensa sugerir desvios da 
Força Tarefa do MPF da Lava Jato, mas 
confrontado nada tem de concreto”“SÉRGIO MORO

EX-MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA E EX-JUIZ DA LAVA JATO A AUGUSTO ARAS

CONCILIAÇÃO
Depois de censurar o “Blog 

do BG”, determinando a retirada 
do ar de três publicações com 
críticas ao procurador da 
República Fernando Rocha, o juiz 
federal Mário Jambo marcou uma 
audiência de conciliação entre as 
partes. Será no dia 12 de agosto, 
por videoconferência.

ATENTADO À HONRA
Depois da ampla repercussão 

do caso, o procurador Fernando 
Rocha soltou nota nesta quinta-
feira para se defender. No texto, 
a� rmou que a liberdade de 
imprensa é “pilar” do regime 
democrático, mas que o “Blog do 
BG” se excedeu, “usando textos e 
imagens que claramente atentaram 
contra a minha honra”.

CONSIGNADOS
O ministro Dias To� oli, 

presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu uma 
lei do Rio Grande do Norte que 
interrompia, durante a pandemia 
de Covid-19, as cobranças de 
empréstimos consignados 
contratados por servidores públicos 
estaduais junto aos bancos. A 
proposta, de autoria do deputado 
Coronel Azevedo (PSC), passou a 
valer em junho após promulgada 
pela Assembleia Legislativa.

Em liminar, To� oli 
argumentou que a lei estadual 
entrou em uma matéria de Direito 
Civil, que é de competência 
privativa da União. 

MAU EXEMPLO
Apesar de as atividades 

presenciais da Câmara de Natal 
estarem suspensas, vereadores que 
não são da Mesa Diretora mais 
uma vez estiveram na Casa nesta 
quinta-feira para participar da 
sessão ordinária do plenário. Além 
da reunião presencial e da pouca 
obediência ao distanciamento 
social, destaque para alguns 
parlamentares, que � caram 
praticamente o tempo todo da 
sessão sem máscara.
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O Ministério da Economia am-
pliou o prazo para que estados 
e municípios aprovem reformas 

em seus regimes próprios de previ-
dência. Uma portaria publicada nesta 
quinta-feira (30) no Diário Oficial da 
União, pela Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho, dá mais 60 dias 
para que governos estaduais e prefeitu-
ras se adequem à Emenda Constitucio-
nal 103. Com isso, o prazo final deixou 
de ser 31 de julho e passou a ser 30 de 
setembro.

A possibilidade de prorrogação do 
prazo foi antecipada pelo Agora RN na 
semana passada. Reportagem mostrou 
que, devido à pressão de entidades, o 
Ministério da Economia avaliava dar 
mais tempo para aprovação das refor-
mas. Isso porque, poucos dias antes de 
o prazo acabar, muitos estados e mu-
nicípios ainda não tinham reformado 
seus regimes de previdência.

No Rio Grande do Norte, tanto a As-
sembleia Legislativa quanto a Câmara 
Municipal de Natal ainda discutem os 
termos das propostas enviadas, respec-
tivamente, pela governadora Fátima 
Bezerra e pelo prefeito Álvaro Dias. Logo 
após a portaria do Governo Federal ser 
publicada, nesta quinta, as casas retira-
ram os projetos da pauta de votação.

O principal beneficiado com a 
decisão foi o Governo do Estado. Isso 
porque, até esta quinta-feira, não ha-
via acordo entre os deputados para 
votar o texto. A proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que trata da refor-
ma previdenciária ficou na pauta de 
votação da Assembleia por sete ses-
sões seguidas, sem quórum para ser 
analisada. Se o prazo fosse mantido e 
a reforma não fosse aprovada até esta 
sexta-feira (31), o governo Fátima Be-
zerra poderia sofrer punições a partir 
da próxima semana.

Agora, Fátima terá mais tempo pa-

ra negociar o apoio dos deputados de 
oposição – que, além de serem contra 
o mérito da proposta, vinham recla-
mando do fato de a PEC ser votada em 
sessão remota. Como a Assembleia po-
de voltar aos trabalhos presenciais em 
agosto, esse pleito da oposição seria 
atendido.

“Com essa prorrogação, tenho cer-
teza que esta Casa e nós, deputados, 
vamos ter um pouco de alívio da pres-
são colocada pela imprensa, mídias 
sociais, federações do comércio, indús-
tria e demais setores”, disse o deputado 
Tomba Farias (PSDB).

Para ser aprovada na Assembleia, 
a PEC da Previdência precisa do apoio 
de 15 dos 24 deputados estaduais, com 
votação em dois turnos.

Na Câmara Municipal, a reforma 
foi aprovada em primeiro turno na 
última terça-feira (28) e havia a expec-
tativa de que o segundo turno aconte-
cesse nesta sexta (31), durante sessão 
extraordinária. Após a portaria do Mi-

nistério da Economia, o presidente da 
Casa, vereador Paulinho Freire (PDT), 
cancelou a convocação.

No caso do Município, a tramita-
ção estava mais tranquila, devido ao 
consenso entre os vereadores sobre a 
necessidade de aprovação da reforma 
até 31 de julho. Contudo, ainda há 
negociação sobre a possibilidade de a 
nova Previdência ter alíquotas de con-
tribuição progressivas para servidores 
públicos municipais.

REFORMA ESTADUAL
Além de atender à regra federal, o 

Governo do RN defende a aprovação 
da Reforma da Previdência para que 
a gestão estadual atenue o déficit exis-
tente no sistema hoje.

O principal ponto da proposta 
do governo é subir a contribuição 
previdenciária dos servidores. Hoje, 
o funcionalismo contribui com 11% 
da remuneração bruta. O projeto do 
governo cria um sistema de alíquotas 

progressivas, com taxas variando de 
12% a 16%, com alíquotas maiores para 
faixas salariais mais altas.

Além disso, pela proposta, todos 
os aposentados e pensionistas que 
recebem acima de R$ 2,5 mil seriam 
taxados – hoje, são isentos todos os 
que ganham abaixo de R$ 6.101,00. Na 
Assembleia, já há um acordo para fixar 
a isenção para quem ganha abaixo de 
R$ 3.050,00.

O sistema previdenciário estadual 
fechou o primeiro semestre de 2020 
com um déficit de mais de R$ 1 bilhão. 
Com a reforma, o governo potiguar 
espera economizar cerca de R$ 200 mi-
lhões por ano.

REFORMA MUNICIPAL
A reforma municipal tem apenas 

um ponto sensível. A proposta encami-
nhada pela Prefeitura do Natal eleva de 
11% para 14% a contribuição de todos 
os servidores públicos municipais, sem 
distinção de renda. Os aposentados 

e pensionistas permanecem isentos 
da contribuição nas aposentadorias 
e pensões até o teto, que hoje é de R$ 
6.101,06. Só para quem recebe aposen-
tadoria ou pensão acima desse valor 
há o aumento na alíquota, de 11% para 
14%, e apenas na parcela que exceder 
esse teto.

Nos bastidores, vereadores arti-
culam para que o município também 
adote o regime de alíquotas progressi-
vas, assim como o Governo do Estado 
propôs. A equipe econômica do prefei-
to Álvaro Dias, contudo, é contra.

De acordo com a Prefeitura, o dé-
ficit do Funfipre – um dos fundos pre-
videnciários do município – é de apro-
ximadamente R$ 15 milhões por mês. 
Isso é o que a gestão precisa desembol-
sar para cobrir a diferença entre o que 
é arrecadado e o que precisa ser pago 
de benefícios previdenciários. Em todo 
o ano de 2019, foram R$ 195,5 milhões 
extraídos do Tesouro Municipal para 
cobrir o déficit financeiro desse fundo.

Ministério da Economia dá mais
60 dias para aprovação de reforma
PREVIDÊNCIA | No Rio Grande do Norte, tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Municipal de Natal ainda discutem os termos das propostas enviadas, respectivamente, pela 
governadora Fátima Bezerra e pelo prefeito Álvaro Dias. Logo após a portaria do Governo Federal ser publicada, nesta quinta, as casas retiraram os projetos da pauta de votação

Assembleia Legislativa aprovou requerimento para tirar reforma da pauta de votações

O ex-prefeito de Natal Carlos Edu-
ardo Alves, presidente estadual 
do PDT, indicou a advogada 

Aíla Ramalho Cortez para ser candi-
data a vice na chapa do atual prefeito, 
Álvaro Dias (PSDB), que vai concorrer 
à reeleição. A indicação foi oficializada 
na última quarta-feira (29), durante 
reunião entre o ex-prefeito, o atual e o 
grupo de vereadores do partido.

O anúncio frustrou os parlamen-
tares. A expectativa era que Carlos 

Eduardo indicasse um dos vereadores 
da legenda para ser candidato a vice 
de Álvaro Dias nas próximas eleições. 
Com nove assentos na Câmara Muni-
cipal, o PDT é o maior partido da Casa 
– tendo inclusive a presidência, com o 
vereador Paulinho Freire.

Segundo apurou o Agora RN, o 
ex-prefeito foi taxativo na reunião. 
Disse ao atual prefeito que só apoiará 
o projeto de reeleição caso possa indi-
car Aíla Ramalho para ser a candidata 

a vice. Carlos Eduardo teria dito tam-
bém que a decisão é definitiva, sem 
margem para negociação.

Advogada e filha do ex-governa-
dor Cortez Pereira (1924-2004), Aíla 
Ramalho Cortez é prima da mulher 
de Carlos Eduardo, Andréa Ramalho. 
Tida como pessoa de confiança do ex-
-prefeito, ela já foi secretária de Tribu-
tação de Natal e, até março, chefiava 
o Procon Municipal – já na gestão de 
Álvaro Dias. Prefeito Álvaro Dias e ex-prefeito Carlos Eduardo: aliados para as eleições deste ano em Natal

Carlos Eduardo indica prima da 
mulher para ser vice de Álvaro Dias

ELEIÇÕES 2020
JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Câmara Municipal de Natal já aprovou reforma em primeiro turno. Falta a segunda votação

ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL
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DESEMBARGADOR QUE XINGOU 
COLEGA SERÁ INVESTIGADO

LÍDER DA ADVOCACIA 
BAIANA CRITICA CÚPULA DA OAB

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ATAQUE MILITANTE
Ativistas de toga criaram 

entidade de juízes “pela 
democracia”, mas só chamam 
políticos do PT para seus eventos. 
Cinco deles atacam o corregedor 
nacional de Justiça, ministro 
Humberto Martins, por impedir 
que juízes se tornem militantes 
políticos. Deveriam se envergonhar.

COMBATE BILIONÁRIO
Os gastos do setor público 

no combate à pandemia podem 
resultar em um dé� cit de R$812 
bilhões neste ano, diz o secretário 
de Fazenda, Waldery Rodrigues 
Júnior, na Câmara. Equivale a 
11,3% do PIB.

FALTOU FIRMEZA
Os ministros do Tribunal 

de Contas da União (TCU) se 
solidarizaram à ministra Ana 
Arraes, insultada por servidor do 
ministério público junto à corte, 
mas não adotou qualquer medida 
tão dura quanto imediata.

É PRECISO TER CALMA
Agosto começa neste sábado 

e nenhuma das previsões 
apocalípticas sobre o coronavírus 
se con� rmaram. Alguns 

cientistas, jornalistas de funerária, 
celebridades e “especialistas 
em infectologia” do Facebook 
calculavam mais de um milhão de 
mortos por covid. Total real: 89 mil.

BOA IDEIA, MAS NATIMORTA
Caroline de Toni (PSL-SC) 

propôs lei para destinar recursos 
dos fundos eleitoral e partidário 
para o combate a emergências. 
Seriam quase R$2,5 bilhões. 
Sem chances. Os colegas dela só 
pensam naquilo.

EITA EMPREGO BÃO
Após denúncia da Federação 

dos Petroleiros de que os nove 
diretores da Petrobras vão receber 
R$43,3 milhões este ano, a estatal 
diz que a “remuneração � xa” não 
mudou, só a “global”. Insiste que 
segue regras e que a remuneração 
cresceu porque o lucro da 
Petrobras cresceu.

NÃO É FAKE NEWS
Ao citar o artigo 5º da 

Constituição, a Federação Nacional 
dos Policiais Federais defendeu 
a liberdade de pensamento, 
após notícias de que a CGU quer 
punir servidores por opiniões 
expressadas nas redes sociais.

Presidente da OAB-BA por duas vezes, o advogado Saulo Quadros 
está entre os indignados com o episódio do patrocínio da Qualicorp no 1º 
Congresso Digital Covid-19, da OAB nacional. Ele apoiou “inteiramente” as 
duras críticas do ex-presidente Reginaldo de Castro às relações da empresa 
com a entidade e o comportamento de sua cúpula, expondo magistrados 
e demais convidados à logomarca da empresa de plano de saúde cujo 
fundador foi preso por corrupção.

COMPARAÇÃO POLÊMICA
O ex-presidente Marcus 

Vinícius Furtado Coelho, 
apontado como “eminência 
parda” da OAB, foi comparado 
por Castro a Richelieu.

REVIRANDO-SE NO TÚMULO
Saulo Quadros afirmou que, 

com a comparação, Richelieu 
“deve estar se tremendo de raiva na 
sepultura”.

COMPARAÇÃO INJUSTA
Para o líder da advocacia baiana, 

a comparação é ruim para Richeliou, 
que classifica de “inteligente, culto e 
arguto primeiro ministro francês”.

O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, decidiu 
determinar que o ministro Aloysio Corrêa da Veiga (TST), corregedor-geral 
da Justiça do Trabalho, investigue o desembargador José Ernesto Manzi, 

presidente da Terceira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 
em Santa Catarina. É que, em sessão virtual de julgamento, ele interrompeu o 
voto da desembargadora Quézia de Araújo com grosseria: “Isso, faz essa carinha 
de filha da puta...”. O caso ganhou grande repercussão após o site Diário do 
Poder mostrar o vídeo em que o desembargador insulta a colega. Martins fixou 
prazo de até 60 dias, que pode ser abreviado, para que o ministro Aloysio Corrêa 
da Veiga informe as providências adotadas. Não se sabe ao certo por que o 
desembargador Manzi decidiu ofender a colega de TRT-12, mas o corregedor 
quer tudo em pratos limpos. Na quarta, a ministra Ana Arraes, do TCU, também 
foi desrespeitada grosseiramente em pelo julgamento virtual, por um subalterno.

AJUDA FEDERAL | Técnicos  argumentam que ajuda emergencial de R$ 76 bilhões do Governo Federal a 
estados e municípios durante a pandemia de Covid-19 deve ser contabilizada como despesas da União

No momento em que se espa-
lham pelo País denúncias de 
desvios e mau uso do dinheiro 

do combate à Covid-19, o Tribunal 
de Contas da União (TCU) pretende 
de� nir a competência para � scalizar 
a aplicação de verbas repassadas pela 
União para estados e municípios ado-
tarem medidas de enfrentamento da 
doença. 

A depender da forma de registro 
dessa verba bilionária, a � scalização 
poderá feita pelo TCU e não apenas 
pelos Tribunais de Conta Estaduais 
(TCEs) e dos municípios (TCMs), co-
nhecidas por sofrer forte interferência 
política dos governadores e prefeitos. 

O TCU poderá aplicar sanções e 
imputar débito aos gestores desses 
recursos. A de� nição da competên-
cia deverá também ter repercussão 
jurídica, inclusive para ação do Mi-
nistério Público Federal. A decisão é 
considerada crucial pela área técnica 
do órgão para apurar informações de 
que os governos regionais não estão 
gastando os recursos repassados para 
o combate à pandemia. Além disso, 
pipocam pelo País casos de desvios do 
uso do dinheiro que deveria ser usado 
na saúde. Desde o início da pandemia, 
o TCU vem monitorando os gastos 
com a Covid-19 e encontrando falhas 
na aplicação dos recursos federais.

No � m de semana, o ministro do 
TCU Bruno Dantas deu 15 dias para 
que o Ministério da Economia, a Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), a Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Controladoria-Geral da 
União (CGU) se manifestem sobre o 
registro contábil dos repasses. Depois 
da resposta dos órgãos do governo, o 
ministro tem que elaborar o seu voto 
para análise pelo plenário. 

A decisão atende representação 
apresentada pela Secretaria de Macro-
avaliação Governamental (Semag) do 
TCU. Os técnicos  argumentam que a 
ajuda emergencial de R$ 76 bilhões do 
Governo Federal a estados e municí-
pios durante a pandemia de Covid-19 
deve ser contabilizada como despesas 
da União, e não como transferências a 
estados e municípios.

O Ministério da Economia quer que 
o registro seja feito como ocorre com 
as transferências dos fundos de Partici-
pação dos Estados (FPE) e Municípios 
(FPM), que são de competência dos 
governos regionais, o que livraria o Go-
verno Federal da responsabilidade sobre 
a fiscalização do emprego dos recursos.

AJUDA FEDERAL
O repasse de recursos da União pa-

ra estados e municípios tem duas prin-
cipais fontes. Uma, de R$ 16 bilhões, 
repõe perdas de arrecadação com os 
fundos de participação (FPM e FPE) e 
outra, de R$ 60 bilhões, ajuda os esta-
dos a cobrirem perdas de arrecadação 
de impostos.

A primeira está prevista na medida 
provisória 938, que foi editada no iní-
cio de abril e aprovada nesta semana 
pelo Congresso.

Por esta fonte, até agora, segundo 
o Tesouro Nacional, foram repassados 
para estados e municípios R$ 9,86 bi-
lhões, em quatro parcelas depositadas 

em abril, maio, junho e julho. No Rio 
Grande do Norte, o Governo do Estado 
foi o principal bene� ciado, com um 
aporte de R$ 201,5 milhões ao todo. 
Entre os municípios, só a Prefeitura do 
Natal recebeu R$ 14,9 milhões.

Além disso, há o socorro previsto 
na Lei Complementar 173. Por esta 
fonte, até agora, o Governo Federal já 
transferiu duas de quatro parcelas.

Deste auxílio, o Governo do Rio 
Grande do Norte recebeu R$ 293,7 
milhões. Ao todo, o Estado deverá 
receber aproximadamente R$ 597 mi-
lhões. Os próximos repasses, segundo 
a Secretaria do Tesouro Nacional, es-
tão previstos para acontecer nos dias 
12 de agosto e 11 de setembro.

O auxílio previsto para os muni-
cípios potiguares é de R$ 350 milhões 
(nas quatro parcelas).

Apesar de cobrir perda de arreca-
dação, parte desses recursos deve ser 
destinada obrigatoriamente para a 
saúde, para ações de enfrentamento 
da pandemia de Covid-19.

Ministro Bruno Dantas, do TCU, deu 15 dias para governo opinar sobre registro contábil dos repasses

TCU quer fiscalizar socorro financeiro
enviado para estados e municípios

AUXÍLIO FPE E FPM
Governo do RN ..................................................................................................................... R$ 201,5 milhões
Prefeitura do Natal ................................................................................................................ R$ 14,9 milhões
Prefeitura de Mossoró ........................................................................................................... R$ 4,6 milhões
Prefeitura de Parnamirim ...................................................................................................... R$ 4,6 milhões

SOCORRO FINANCEIRO (LC 173)
Governo do RN ..................................................................................................................... R$ 293,7 milhões
Prefeitura do Natal ................................................................................................................ R$ 44,1 milhões
Prefeitura de Mossoró ........................................................................................................... R$ 14,8 milhões
Prefeitura de Parnamirim ...................................................................................................... R$ 13 milhões

QUANTO O RN RECEBEU DE AJUDA FEDERAL ATÉ AGORA:

PEDRO FRANÇA / AGÊNCIA SENADO
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O presidente Jair Bolsonaro foi re-
cebido por dezenas de pessoas 
ao desembarcar no aeroporto 

de São Raimundo Nonato, no Piauí, 
nesta quinta-feira (30), em sua primei-
ra viagem após ser diagnosticado com 
o novo coronavírus no início do mês.

Com chapéu branco de couro, o 
presidente montou em um cavalo e 
acenou para as pessoas que o chama-
vam de “mito”.

Bolsonaro apareceu do lado de fora 
do aeroporto com máscara, mas logo 
deixou-a abaixo do queixo enquanto 
era cercado por apoiadores, alguns 
sem máscara. Mais cedo, outro grupo 
de manifestantes protestou segurando 
faixas criticando a postura do governo 
no combate ao coronavírus.

Conforme decreto do Governo do 
Piauí, válido desde 13 de julho, é obri-
gatório o uso de máscaras em todo o 
território estadual. A desobediência 
está sujeita a multa que varia de R$ 500 

a R$ 1 mil – em caso de reincidência - 
para pessoa física.

O presidente participou em Cam-
po Alegre de Lourdes, no interior da 

Bahia, da inauguração de uma adutora 
que leva água do Rio São Francisco pa-
ra o município.

“Ninguém governa sozinho”, disse 

o presidente. “Começamos enfrentan-
do uma pandemia, ninguém esperava 
isso, mas ela veio, e nós fizemos tudo 
o possível para que seus efeitos fossem 
minorados. Mas fizemos isso tendo 
ao nosso lado valorosos senadores e 
deputados”, declarou o presidente, ci-
tando parlamentares presentes.

INFECÇÃO NO PULMÃO
À noite, durante live no Facebook, 

Bolsonaro disse que está com uma in-
fecção pulmonar e que está tomando 
antibiótico. De acordo com o presiden-
te, ele sentiu fraqueza na quarta (29) e 
fez um exame de sangue.

“Eu acabei de fazer um exame de 
sangue, estava com um pouco de fra-
queza ontem, estava com um pouco 
de infecção também. Estou tomando 
antibiótico. Também, depois de 20 dias 
dentro de casa, a gente pega outros 
problemas. Peguei mofo no pulmão”, 
explicou, sem dar mais detalhes.

No Piauí, Bolsonaro causa 
aglomeração e tira máscara
PRIMEIRA VIAGEM APÓS COVID-19 |  Conforme decreto do Governo do Piauí, válido desde 13 de julho, é obrigatório o uso de máscaras em
todo o território estadual. A desobediência está sujeita a multa que varia de R$ 500 a R$ 1 mil – em caso de reincidência - para pessoa física

Presidente do Brasil escolheu visitar região Nordeste após se recuperar do novo coronavírus

ALAN SANTOS / PR

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), ironizou nesta quin-

ta-feira (30) a tentativa da equipe eco-
nômica do Governo Federal de recriar 
a CPMF e afirmou que o governo pode 
dar um nome em inglês ao tributo pa-
ra tentar “enrolar a sociedade”.

“Minha crítica não é se é CPMF, se 
é microimposto digital, se é um nome 
inglês para o imposto para ficar boni-
to, para tentar enrolar a sociedade. 
Minha tese é a seguinte: nós vamos 
voltar à mesma equação que foi de 
1996 a 2004, 9% de aumento da carga 
tributária”, disse.

“Com um PIB [Produto Interno 
Bruto] de R$ 7 trilhões...R$ 600 bilhões, 
para quê? Para que a sociedade está 
contribuindo com mais R$ 600 bilhões 
para o estado brasileiro? Ela melhorou 
a qualidade da educação? Melhorou a 
qualidade da saúde?”, afirmou.

O Ministério da Economia estuda 
propor uma desoneração de até 25% 
da folha de pagamento das empresas 
para todas as faixas salariais. Para 
abrir mão dessa receita, no entanto, a 
equipe econômica avalia que será ne-
cessária a criação de um novo impos-
to, a ser aplicado sobre pagamentos.

A direção nacional do PSL con-
firmou que o partido terá em 
2020 candidaturas próprias às 

prefeituras das duas maiores cidades 
do Rio Grande do Norte. A legenda, 
que elegeu o presidente Jair Bolsona-
ro em 2018, lançará o delegado apo-
sentado Sérgio Leocádio à Prefeitura 
do Natal e o médico psiquiatra Daniel 
Sampaio à Prefeitura de Mossoró.

As candidaturas foram confirma-
das pelo presidente nacional do par-
tido, o deputado Luciano Bivar (PE).

Os dois pré-candidatos se reu-
niram nesta quinta-feira (30) para 
discutir a construção dos planos de 
governo que eles terão de apresentar 
assim que a campanha começar. O 
objetivo é unir a expertise dos dois 
em suas respectivas áreas de atuação 
para elaborar políticas públicas para 
Natal e Mossoró na saúde e na segu-
rança pública – segmentos em que 

estão os maiores problemas da atu-
alidade, segundo mostram pesquisas 
de opinião.

“Eu sou médico e Sérgio é delega-
do. Então, nas áreas de saúde e segu-
rança, poderemos ter uma coopera-
ção, com entendimentos conjuntos”, 
afirmou Daniel, no encontro.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia Sérgio Leocádio e Daniel Sampaio

Maia critica ideia de novo 
imposto: “Melhorou a saúde?”

PSL confirma candidaturas 
de Sérgio e Daniel Sampaio

TRIBUTAÇÃO ELEIÇÕES 2020

PRIMEIRA-DAMA

O Palácio do Planalto in-
formou que a primeira-dama 
Michelle Bolsonaro foi diagnos-
ticada com o novo coronavírus 
nesta quinta-feira (30). Segundo 
a Secretaria Especial de Comu-
nicação da Presidência, Michelle 
apresenta “bom estado de saúde 
e seguirá todos os protocolos es-
tabelecidos”.

Na quarta (29), Michelle parti-
cipou de evento no Palácio do Pla-
nalto para lançamento da campa-
nha Mulheres Rurais, Mulheres 
com Direitos. Além de Bolsonaro, 
ela esteve próxima das ministras 
Tereza Cristina (Agricultura) e 
Damares Alves (Mulher, Família e 
Direitos Humanos).

MICHELLE BOLSONARO 
É DIAGNOSTICADA
COM CORONAVÍRUS, 
AFIRMA PRESIDÊNCIA

PSL-RN / REPRODUÇÃO

APURAÇÃO DISCIPLINAR

A Controladoria-Geral da 
União (CGU) editou uma norma 
técnica na qual “consolida o en-
tendimento” de que críticas e ma-
nifestações públicas de servidores 
nas redes sociais contra decisões 
e políticas do Governo Federal são 
passíveis de apuração disciplinar. 

A medida visa unificar o 
entendimento do órgão sobre a 
legislação que prevê condutas pu-
níveis a agentes públicos.

Segundo a nota, se as men-
sagens divulgadas pelo servidor 
produzirem “repercussão negativa 
à imagem e credibilidade” da ins-
tituição que integra, o funcionário 
pode ser enquadrado por descum-
primento do dever de lealdade.

CGU DEFENDE PUNIÇÃO 
A SERVIDOR QUE 
CRITICAR GOVERNO 
NAS REDES SOCIAIS

ALAN SANTOS / PR

NAJARA ARAÚJO / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Proposta para que Município economize é do vereador Maurício Gurgel (PV)

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

O vereador Maurício Gurgel 
(PV) solicitou à Secretaria 
de Serviços Urbanos de Na-

tal (Semsur) que suspenda os gas-
tos previstos para a aquisição de 
peças de decoração natalina este 
ano. Um ofício também foi proto-
colado na Câmara Municipal de 
Natal e, se aprovado pelos demais 
vereadores, será encaminhado em 
nome da Casa para o titular da pas-
ta, o secretário Irapoã Nóbrega.

A solicitação do parlamentar 
é para que, este ano, o Município 
gaste apenas com a manutenção 
e o reparo dos itens da decoração 
comprada no ano passado para o 
“Natal em Natal”. “A cidade, a exem-
plo de todo o País, está vivendo um 
momento sem precedentes, que ge-
rou uma grande crise na economia. 
Por isso, a importância do reapro-
veitamento da decoração natalina 
do ano anterior para reduzir gas-

tos”, argumentou Maurício.
Não é a primeira vez que o vere-

ador demonstra preocupação com 
os gastos da Prefeitura do Natal 
com decoração natalina. Em 2014, 
ele e o vereador Fernando Lucena 
(PT) apresentaram um projeto de 
lei na Câmara que obriga o Municí-
pio a reaproveitar, de um ano para 
o outro, pelo menos 50% da decora-
ção natalina do ano anterior.

A lei está em vigor desde 2016.

Vereador pede que prefeitura não 
gaste com decoração nova este ano

NATAL EM NATAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ANDERSON BARBOSA

O sistema de monitoramento ele-
trônico operado pela Secretaria 
Estadual da Segurança Pública 

e da Defesa Social (Sesed) também tem 
ajudado a combater o novo coronaví-
rus. Além de auxiliar o policiamento no 
enfrentamento da violência, o equipa-
mento ganhou um novo foco: coibir a 
disseminação da Covid-19.

“Também é nosso dever ajudar a 
combater a pandemia. E, para isso, na-
da melhor que um sistema eficiente de 
monitoramento. Afinal, as câmeras são 
os olhos do agente de segurança”, des-
taca o tenente-coronel Carlos Macedo, 
diretor do Centro Integrado de Ope-
rações em Segurança Pública (Ciosp), 
que é responsável pelo recebimento 
de todas as chamadas telefônicas de 
emergência e também pelo equipa-
mento que realiza o monitoramento 
eletrônico.

O Agora RN visitou a sala de co-
mando do Ciosp. Ao todo, o sistema 
possui 160 câmeras de vídeo e 20 por-
tais. As câmeras estão sendo equipa-
das para que também possam fazer o 
reconhecimento facial a partir de um 
banco de dados. Já os portais, dotados 
de tecnologia de ponta, são capazes 
de fazer a leitura de placas de carros e 
motos e, em tempo real, revelar se os 
veículos possuem queixa de roubo.

Ainda de acordo com Macedo, as 
câmeras e os painéis estão instalados 
em pontos estratégicos da capital poti-
guar e de cidades da Grande Natal. Em 
Natal, além das área urbana, o sistema 
também monitora toda a orla maríti-
ma, desde a praia de Ponta Negra até a 
Redinha, incluindo também os 2,7 qui-
lômetros de extensão da ponte Newton 
Navarro.

As imagens geradas pelo sistema 
de câmeras são acompanhadas inin-

terruptamente, 24 horas, por uma 
equipe de escala diária de 60 agentes 
de segurança, composta por policiais 
civis e militares, bombeiros, servidores 
do Instituto Técnico-Científico de Pe-
rícia (Itep), policiais penais e guardas 
municipais de Natal.

O Ciosp recebe cerca de 6 mil li-
gações por dia. Já a média de aciona-
mento das equipes de segurança pelo 
sistema de monitoramento de vídeo 
varia de 20 a 25 por dia -- a maioria 
para apoio dos policiais que estão nas 
ruas, como em casos de perseguição, 
por exemplo.

PRISÕES
Pelo coronavírus, o trabalho de 

vigilância ainda tem sido educativo. 
Ninguém foi preso até o momento por 
descumprimento das regras de isola-
mento social. Já no combate à crimina-

lidade, entre 30 e 40 pessoas vão parar 
atrás das grades todos os meses após 
flagrantes feitos pelas câmeras. O tráfi-
co de drogas e os assaltos são maioria.

“As câmeras denunciam muito o 
consumo de drogas. Pelas câmeras ve-
mos a ação de traficantes e as equipes 
da PM nas ruas são acionadas. E tam-
bém temos as perseguições a assaltan-
tes, que também são exitosas graças 
ao acompanhamento de toda a ação 
pelas câmeras, que ajudam a localizar 
os bandidos”, destacou o oficial.

“Alguns crimes de homicídio 
também tiveram os culpados presos 
graças ao sistema de vigilância, que 
ajudou a apontar a localização dos 
assassinos. Foi o caso de um guarda 
municipal que foi morto em Natal. O 
criminoso acabou preso logo em se-
guida. O sistema mostrou o bandido 
em fuga e conseguimos enviar uma 

equipe policial rapidamente ao local. 
E também houve um caso em Parna-
mirim, onde as câmeras mostraram 
um homem dentro de um banco em 
atitude suspeita. A viatura foi à agên-
cia e o homem acabou preso, pois ele 
estava tentando instalar um chupa-
-cabras em um dos caixas do banco”, 
acrescentou Macedo.

CONVÊNIO COM A
GUARDA MUNICIPAL

O sistema de monitoramento ele-
trônico da Sesed foi implantado no 
início da gestão da governadora Fáti-
ma Bezerra. E como já estava em pleno 
funcionamento quando a pandemia 
do coronavírus chegou ao Rio Grande 
do Norte, não foi difícil adaptá-lo às 
novas necessidades. Uma delas é evitar 
aglomerações nas praias.

Para isso, a Secretaria de Seguran-

ça e a Prefeitura de Natal têm contado 
com o apoio da Guarda Municipal, que 
ganhou assento no Ciosp. O convênio 
foi firmado há duas semanas.  

Ainda segundo Carlos Macedo, o 
monitoramento nas praias tem evitado 
aglomerações neste período de neces-
sidade de isolamento social. “Quando 
percebemos que as pessoas se juntam 
para alguma prática esportiva, o que 
no momento não está sendo permi-
tido, enviamos uma viatura ao local e 
orientamos as pessoas a encerrarem a 
atividade”, concluiu Macedo.

Segundo o secretário da Sesed, co-
ronel Francisco Araújo Silva, a expecta-
tiva é que o sistema de monitoramento 
seja em breve implantado em outras 
cidades do Estado. “O objetivo é inte-
riorizar o sistema e dar mais segurança 
para a população em todas as regiões”, 
destacou.

Videomonitoramento eletrônico
para combater violência e Covid
BBB DA PANDEMIA | Imagens geradas pelo sistema de câmeras da Secretaria de Segurança são acompanhadas ininterruptamente, 24 horas, por uma equipe de escala diária de 60 
agentes de segurança, composta por policiais civis e militares, bombeiros, servidores do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), policiais penais e guardas municipais de Natal

Sistema da Secretaria de Segurança do RN possui 160 câmeras de vídeo e 20 portais. Câmeras também farão reconhecimento facial em breve Ten-Cel. Carlos Macedo, diretor do Ciosp

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

O prefeito de Natal, Álvaro Dias 
(PSDB), liberou a  comerciali-
zação de bebidas alcoólicas em 

bares e restaurantes da capital a partir 
desta sexta-feira (31). A medida segue 
as recomendações da Comissão Cien-
tífica Municipal de Enfrentamento à 
Covid-19.

As unidades contempladas a fun-
cionar a partir deste momento serão 
restaurantes, pizzarias, lanchonetes, 
food parks, buffets, casas de recepções 
e similares. A autorização é válida das 
11h às 23h. 

O decreto permitindo a venda de 
bebidas alcoólicas foi publicado em 
edição extra do Diário Oficial do Mu-
nicípio.

Já o Governo do Estado prevê libe-
rar a venda de bebidas alcoólicas em 
todo Rio Grande do Norte a partir de 
05 de agosto, seguindo o cronograma 
da retomada gradual das atividades 
econômicas. A data marca também 
a permissão para a venda de bebidas 
alcoólicas nestes estabelecimentos. A 
autorização está dentro dos segmen-
tos na Fase 3 do Plano de Retomada 
Gradual da Economia do Estado. Os 
beneficiados são os bares, food parks e 
restaurantes maiores de 300 m2, , além 
das barracas de praia.

Segundo informações da Associa-
ção Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel). o segmento já registra o 
fechamento de mais de 1 milhão de 
empregos em todo o país. Além disso, 
milhares de estabelecimentos já fecha-
ram as portas em todas as unidades 
da federação. Apesar de os decretos 
públicos permitirem a modelidades de 
take-away (comprar no local e levar pa-
ra o consumo em casa) ou de entregas 

diretas em domicílios, os estabeleci-
mentos registraram perdas que supe-
ram a marca de 80% do faturamento ao 
longo do período da pandemia do novo 
coronavírus no Rio Grande do Norte. 

No Estado, a portaria 15/2020, 
publicada pelo Gabinete Civil, traz ob-
servações especificas para os setor de 
foods park, que não poderão dispor de 

mesas e cadeiras em espaço superior a 
300 metros quadrados para facilitar a 
sanitização e controle de acesso pelos 
usuários.

As regras também apontam para 
a indicação  de um responsável pelo 
empreendimento, que aplicará e fisca-
lizará a adoção do protocolo, respon-
dendo perante aos órgãos de controle 

e fiscalização. Caso não seja identifi-
cado o responsável legal, os órgãos de 
fiscalização poderão determinar o 
esvaziamento e fechamento do espaço 
imediatamente.

Os bares e as barracas de praia 
também têm orientações particulares. 
Devem obedecer ao distanciamento 
mínimo de dois metros entre as mesas, 
reforçando a higienização das mesmas 
e repetindo o procedimento para ca-
da mesa encerrada e antes de receber 
novos clientes; e respeitar o limite má-
ximo de 4 pessoas por mesa. O cliente 
somente poderá retirar a máscara para 
realizar as refeições.

Além disso, os estabelecimentos 
devem seguir todos os protocolos (ge-
rais e específicos) já divulgados pelo 
Executivo estadual para os setores que 
compõem o grupo Alimentação II e 
Bares, que podem ser acessados na 
plataforma criada pela Federação do 
Comércio no Rio Grande do Norte (Fe-
comércio). No site, o empresário pode 
pesquisar o protocolo do seu segmen-
to, personalizar com os dados da sua 
empresa.   

Em caso do não cumprimento das 
regras, o estabelecimento está sujeito a 
interdição até a adequação às normas 
sanitárias. A Fecomércio alerta que o 
responsável legal poderá ser responsa-
bilizado na esfera penal.

Venda de bebidas alcoólicas será 
liberada em Natal nesta sexta-feira
CONSUMO | Autorização beneficia os estabelecimentos incluídos no segmento de bares e restaurantes do plano de retomada gradual das atividades produtivas da capital potiguar; 
Estado divulgou data de reabertra para o dia 05 de agosto e unidades comerciais contempladas terão de cumprir diversas regras sanitárias e de prevenção para o funcionamento

Autorização vai permitir a venda de bebidas alcoólicas por barracas de praia e diversos outros estabelecimentos comerciais da capital

O Rio Grande do Norte chegou a 
marca de 1.750 mortos por Co-
vid-19, segundo a atualização 

da Secretaria Estadual de Saúde Públi-
ca (Sesap), desta quinta-feira (30). 

Ao todo, foram registradas 7 mor-
tes nas últimas 24 horas. Além disso, 
outras 185 estão sob investigação.

Ainda segundo o boletim, o Estado 
tem 49.667 casos confirmados da do-
ença, 61.800 casos suspeitos e 78.818 
descartados. 

O número de internações contabi-
liza 448 pessoas, das quais, 233 estão 
em leitos críticos e 215 em leitos clíni-
cos. Há 20 pacintes na fila de regulação 
– à espera de leitos críticos (2), clínicos 
(2) e de transporte sanitário (16). O iso-
lamento social está em 39%.

Já o Brasil registrou nas últimas 
24 horas 1.129 mortes em decorrência 
do novo coronavírus, informou nesta 
quinta-feira, o Ministério da Saúde. O 
total de vidas perdidas para a doença 
no País chega a 91.263. 

RN contabiliza 1.750 mortes por 
Covid-19; Brasil tem 91 mil óbitos 

DADOS

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS)):

HELITA FELISMINO DA SILVA GARCIA (HS GÁS), CNPJ: 24.674.091/0001-09, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplificada - LS para Armazenamento e revenda de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) – Classe II, localizada na Rua Fernandes Cares da Rocha, nº 45 – Centro. CEP: 59695-000 no 
município de Barauna-RN.

HELITA FELISMINO DA SILVA GARCIA
Diretora

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO (LRO):

O GEOVAN SILVA DE OLIVEIRA (MERCANTIL DO GEOVAN), CNPJ: 04.554.331/0001-24, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a LRO para a revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, localizada na Av. 
Antônio Bento, nº 85 – Dom Jaime Câmara. CEP: 59.628-600 no município de Mossoró-RN.

GEOVAN SILVA DE OLIVEIRA
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Gás União LTDA, 09.242.752/0001-33, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, com prazo de 
validade até 27/07/2026, em favor do empreendimento, comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) localizada na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 239 – Centro – Goianinha/RN.

Felipe Simonetti Barbalho
Sócio-Gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Gás União LTDA, 09.242.752/0002-14, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação, com prazo de 
validade até 27/07/2026, em favor do empreendimento, comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) localizada na Praça João Pereira, 107 – Bosque das Palmeiras – Canguaretama/RN.

Felipe Simonetti Barbalho
Sócio-Gerente

As contaminações somam 
2.610.102, 57.837 notificações a mais do 
que ontem.  O Brasil somente fica atrás 
dos Estados Unidos tanto em quan-
tidade de casos como de mortes por 
covid-19. Em solo americano, 4.405.932 
pessoas foram infectadas pelo novo co-

ronavírus e 150.283 morreram.
O Estado de São Paulo segue como 

o mais afetado pela pandemia no País, 
com 529.006 casos e  22.710 mortes. O 
Rio de Janeiro é o segundo Estado com 
mais vítimas fatais (13 348). Em tercei-
ro vem o Ceará (7.664). 
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JALMIR OLIVEIRA

O retorno prematuro de alunos 
às salas de aula no Rio Grande 
do Norte  não é seguro e pode, 

inclusive, causar aumento nos casos 
infecção pelo novo coronavírus. A ava-
liação é do Comitê Científico Estadual 
de Enfrentamento à Covid-19, que atua 
forma consultiva para as decisões do 
Governo do Rio Grande do Norte rela-
cionadas com a pandemia. O colegiado 
emitiu parecer nesta quinta-feira (30) 
recomendando que as atividades es-
colares, sejam em instituições públicas 
ou privadas, permaneçam suspensas 
em todo o Estado.

Ainda de acordo com o comitê 
estadual, os cientistas ressaltam que o 
retorno às salas de aula deverá ocorrer 
apenas quando for verificado baixo 
risco de contágio entre os integrantes 
da comunidade escolar – pais, alunos, 
professores e demais trabalhadores da 
educação. “Não é possível iniciar as au-
las neste momento, pois não é seguro 
para os trabalhadores da educação, 
bem como para toda a comunidade 
escolar, alunos e familiares”, traz a re-
comendação feita ao governo estadual.

Segundo os cientistas, a precipitada 
abertura de escolas poderia impactar a 
taxa de isolamento social em todo o Rio 
Grande do Norte. Em Natal, a retomada 
das aulas em escolas privadas estava 
prevista para o dia 10 de agosto. Já a rede 
estadual discutia retorno no dia 17 do 

mesmo mês. Após protestos de pais, pro-
fessores e enitdades ligadas à educação, 
as datas foram abandondas. 

O temor dos cientistas é o eventual 
aumento da circulação de alunos, pro-
fessores e demais trabalhadores da edu-
cação, de pais e responsáveis, e de pres-
tadores de serviços relacionados com 
a atividade escolar – como transporte 
público e particular –, possa gerar novas 
ondas de aumento de casos da Covid-19.

“Neste contexto que ainda requer 

cautela e maior observação da evolu-
ção dos indicadores epidemiológicos, o 
retorno das atividades escolares pode 
representar um forte impacto sobre a 
circulação de pessoas e, consequente-
mente, sobre os níveis de transmissão 
da Covid-19. Somado ao expressivo 
contingente de matriculados no En-
sino Básico no RN das redes estadual, 
municipal, federal e privada (superior a 
800 mil) há de se considerar a indução 
a uma movimentação ainda maior de 

pessoas da comunidade escolar e fora 
dela”, pontuou o documento.

O comitê também apontou que 
17% dos domicílios potiguares são co-
abitadas por crianças de 6 a 14 anos e 
pessoas com mais de 60 anos, segundo 
levantamento feito pelo IBGE em 2018. 
O contingente é semelhante ao que foi 
publicado pelo Agora RN, em 27 de 
julho, que apontava para o potencial 
risco para 212 mil potiguares. O gru-
po é formado por idosos e os adultos 

com problemas crônicos de saúde que 
convivem diariamente com crianças e 
adolescentes em idade escolar. A quan-
tidade de pessoas que ficará exposta ao 
novo coronavírus foi calculada por aná-
lise da Fiocruz com base na Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS 2013), do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

O comitê científico considera, 
ainda, que não há vacinas nem medi-
camentos com comprovação científica 
que possibilitem a cura para a Co-
vid-19. Desta forma, é necessário man-
ter níveis de isolamento social abaixo 
dos 40% com o objetivo de mitigar a 
probabilidade de infecção.

Outro problema apresentado pelos 
cientistas é que, além dos casos de in-
fecção pelo novo coronavírus, as crian-
ças e adolescentes podem ser afetados 
com um problema de saúde associado 
à Covid-19. O alerta é sobre a possibili-
dade que os menores de idade sofram 
com a chamada Síndrome Inflamató-
ria Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), 
com características semelhantes às 
observadas na síndrome de Kawasaki. 

“O espectro clínico da SIM-P é ain-
da desconhecido, mas são relatadas 
manifestações sindrômicas caracteri-
zadas por febre persistente acompa-
nhada de um conjunto de sintomas 
que podem incluir hipotensão, com-
prometimento de múltiplos órgãos e 
elevados marcadores inflamatórios”, 
encerra a nota.

Comitê Estadual para Covid-19 avalia 
que não é seguro retomar aulas no RN
PESQUISA | Avaliação do Comitê Científico Estadual de Enfrentamento à Covid-19 é que a eventual retomada das aulas presenciais em escolas públicas e privadas no Estado, o que vai 
representar circulação diária de 800 mil pessoas entre 6 e 14 anos, pode aumentar infecções pelo coronavírus; Secretário de Educação do Estado diz que ano letivo não está “perdido”

Comitê cientifíco diz que 17% dos domicílios potiguares são coabitadas por crianças de 6 a 14 anos e pessoas com mais de 60 anos

O Comitê Setorial da Educação 
do Governo do Rio Grande do Nor-
te iniciou os trabalhos para elabo-
rar protocolos para a retomada das 
aulas presenciais na rede pública 
de ensino. As regras são para as 
áreas pedagógica, normativa e de 
biossegurança.

Segundo o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte e Lazer, 
Getúlio Marques, o ano letivo será 
retomando ainda neste semestre, 
mas não deu detalhes de quando 
isso será feito. “O ano está compro-
metido, mas não perdido. Estamos 
fazendo todos os esforços para que 
não se perca o ano letivo de 2020”, 
afirmou.

Getúlio Marques informou que 
a Secretaria Estadual de Educação 
está trabalhando com ciclos e no 
retorno a atividades presenciais 
fará avaliações de nível de cada 
aluno, um trabalho de nivelamento 
e demais análises para assegurar a 
regularidade dos conteúdos.

Ainda segundo ele, o Estado 
não apresenta condições sanitá-
rias que permitam a retomada das 
aulas presenciais em escolas pú-
blicas e privadas. Até o início desta 
semana, a pasta tinha a expectati-
va de reiniciar o ano letivo a partir 
de 17 de agosto. No entanto, ainda 
na quarta-feira (29), a governadora 
Fátima Bezerra disse que a data 

está descartada. “As condições pa-
ra retornar dia 17 agosto não são 
favoráveis. É preciso aguardar uma 
melhoria mais efetiva no quadro 
da pandemia para voltarmos com 
segurança. Precisamos esperar o 
momento certo para voltar, mas 
não será antes do final de agosto. 
Mas só retornaremos com segu-
rança”, disse.

Mais de dois milhões de po-
tiguares moram em áreas consi-
deradas de perigo de contágio da 
Covid-19. Ao todo, segundo dados 
do Laboratório de Inovação Tec-
nológica em Saúde (Lais), ligado à 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), o Estado tem 
133 municípios com taxa elevada 
de transmissão da doença.

Ao se comparar com o estudo 
do último dia 23 de julho, de acor-
do com o Lais, houve um acrésci-
mo de 22 cidades à zona de perigo. 
Um local é considerado com taxa 
elevada de transmissibilidade 
quando o valor, também conheci-
do com Rt, está acima de 1,03.

Por conta deste aumento, o 
taxa de Rt do Rio Grande do Norte 
passou de 1,03 para 1,15 em ape-
nas sete dias. O número significa 
que uma pessoa infectada com o 
novo coronavírus pode infectar 
mais de uma pessoa. 

Com a taxa em 1,15, por exem-

plo, um contingente de 100 pes-
soas pode transmitir o vírus para 
outras 115.  

O levantamento aponta pa-
ra uma interiorização cada vez 
maior da doença no Rio Grande 
do Norte. A grande preocupação 
é com relação às regiões de saúde 
de Assu, Mossoró, Pau dos Ferros 
e Caicó, que apresentam taxas de 
transmissibilidade elevadas de 
1,12, 1,28, 1,40 e 1,21, respectiva-
mente.

Ainda de acordo com os nú-
meros, as três cidades com as 
maiores taxas de Rt são Rafael 
Godeiro (6,13), Venha-Ver (5,96) e 
Taboleiro Grande (5,71). 

Com os números da líder no 
ranking, o município de Rafael 
Godeiro, por exemplo, uma pes-
soa infectada pode repassar o 
vírus para mais de 6 pessoas. O 
resultado mostra aumento expo-
nencial dos casos da doença no 
município.

Rede estadual de ensino não 
tem data para retorno das atividaes

Cidades têm aumento da 
taxa de contágio no RN

 Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Getúlio Marques: “ano não está perdido”

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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amar 
também é 
cuidar.

(84) 3206.6622 
(84)9 9853.4003 | 9 9995.1733
milanomaximo@hotmail.com

agende uma consulta

dr. milano máximo
CRMV-RN 0380

rua dr. josé gonçalves, 1768, 
lagoa nova - natal/rn
Próximo à CEASA.

Quando você mais precisa, é 
importante ter a certeza que 
seu pet está em boas mãos.

@drmilanomaximo

NOSSOS SERVIÇOS

Exames 
laboratoriais

Venda de 
medicamentos

Cirurgias 
em geral e 

vacinas

Clínica 
veterinária para 

cães e gatos

INFECÇÃO | Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, dos 19 mil natalenses diagnosticados 
com a doença desde março, cerca de 3,1 mil cumprem quarentena domiciliar e outros 200 estão internados

A cidade do Natal tem mais de 3,3 
mil pessoas que estão com o co-
ronavírus ativo no organismo. 

O número é referente ao contingente 
de mais de 19 natalenses que foram 
diagnosticados com a Covid-19 desde 
março passado, segundo informações 
da Secretaria de Saúde de Natal (SMS).

Segundo a secretaria municipal, 
a cidade hoje tem 3,1 mil pessoas 
diagnosticadas com a doença e que, 
atualmente, cumprem a quarentena 
domiciliar – período de 15 dias. Além 
disso, pouco mais de 200 natalenses es-
tão internados – em leitos clínicos ou 
críticos – em decorrência da doença.

De acordo com a mais recente edi-
ção do boletim epidemiológico de Na-
tal, do dia 27 de julho, a cidade registra 
19.954 confirmados, 35.973 suspeitos e 
outros 30.105 descartados, além de 736 
mortes causadas pela Covid-19.

Segundo o monitoramento do 
município, 79,4% dos casos confirma-
dos com Covid-19 estão recuperados, 
15,9% estão em isolamento domiciliar, 
1% estão hospitalizados e 3,7% falece-
ram.

“As regiões de Natal que apresen-
tam os maiores números de óbitos são 
a Norte e a Oeste, são áreas possuem 
uma grande dimensão populacional. 
Com os Centros, expandimos os servi-
ços de saúde na atenção básica e trata-
mos a doença no início dos sintomas. 

Esse trabalho tem dado certo. Estamos 
próximo a completar um mês de fun-
cionamento do Centro na zona Norte, 
e com base nos boletins, já podemos 
comemorar uma queda no número de 
óbitos”, afirma George Antunes, Secre-
tário de Saúde de Natal.

O secretário lembra ainda que 
as regiões Leste e Sul apresentam os 
maiores números de casos notificados, 
porém essa região procura mais fre-
quentemente os serviços de saúde.

O levantamento aponta que a pro-
porção dessas mortes por Covid-19 
revela que a população mais idosa 
ainda é a mais atingida, com 73,9%. O 

boletim indica também que 50,4% dos 
casos confirmados em pessoas com 
comorbidades são cardiopatas. 

Os casos confirmados da Covid-19 
em Natal, entre os dias 12 e 27 de julho, 
revelam que a área com maior núme-
ro de casos aglomerados foi o Distrito 
Sanitário Oeste, principalmente nos 
bairros Nossa Senhora de Nazaré e 
Dix-Sept Rosado. Na zona Norte, há 
uma grande área com transmissão 
sustentada que afeta principalmente 
os bairros de Igapó, Lagoa Azul, Nossa 
Senhora da Apresentação, Pajuçara e 
Potengi. Já no Distrito Leste, aparece 
com maior número Lagoa Seca.

Segundo o monitoramento, 79,4% dos confirmados com Covid-19 estão recuperados em Natal

Natal tem mais de 3,3 mil pessoas 
com o coronavírus ativo no organismo

Quase seis meses após decre-
tar o estado emergência pela 
covid-19 no País, o Ministério 

da Saúde ainda guarda em seus esto-
ques 9,85 milhões de testes, segundo 
documentos internos da pasta aos 
quais o Estadão teve acesso. O núme-
ro é quase o dobro dos cerca de 5 mi-
lhões de unidades entregues até ago-
ra pelo governo federal aos Estados e 
municípios. O exame encalhado é do 
tipo PT-PCR, considerado “padrão-
-ouro” para diagnóstico da doença.

O principal motivo para os testes 
ficarem parados nas prateleiras do 
ministério é a falta de insumos usa-
dos em laboratório para processar 
amostras de pacientes. 

O governo federal comprou os 
lotes de exames sem ter a garantia de 
que disporia de todos esses insumos, 
indispensáveis para usar os testes. 

Questionado, o Ministério da 
Saúde disse que enfrentou dificulda-
des para encontrar todos os insumos 
no mercado internacional, mas que 
está estabilizando a distribuição 
conforme recebe importações de for-
necedores. 

A pasta não explicou se recebeu 
algum alerta dos técnicos, durante 
o planejamento, sobre o risco de os 
testes ficarem parados pela falta de 
insumos. Também não informou 
quantos reagentes utilizados na eta-
pa de extração das amostras foram 
entregues. 

A escassez provoca uma espécie 
de efeito cascata nos Estados, que 
ficam com seus locais de armazena-
mento lotados com os testes recebi-
dos, e à espera dos demais insumos 
hospitalares. 

Estoque hoje é de 9,5 milhões de testes

Ministério da Saúde tem 9,8 
milhões de testes parados 

EXAMES PROTEÇÃO

O diretor de emergências da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Michael Ryan, disse nesta 
quinta-feira, 30, que a entidade 
pode ter presumido de maneira 
errada a capacidade da saúde 
pública em alguns países e deve-
ria ter atuado nestes de maneira 
mais direta, em operações locais 
para combate à covid-19

“Houve um resposta lenta, no 
geral, para reagir quanto a rastre-
amento de contatos, investigação 
de surtos locais, testagem. Ser 
capaz de elaborar uma estratégia 
compreensiva para lidar [com a 
doença]”.

Além de apresentar diretrizes 
técnicas, Ryan disse que, tradicio-
nalmente, a OMS também atua 
presencialmente em nações de 
renda média ou baixa, para pro-
ver assistência e direcionamentos. 
“Se eu pudesse voltar e mudar al-
guma coisa, acho que estaríamos 
melhor amparados ao oferecer 
essa operação”, encerrou.

OMS DIZ QUE AVALIOU 
MAL A CAPACIDADE 
DE PAÍSES 

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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 COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA 

RELATORIA DA DIRETORIA

A Companhia de Serviços Urbanos de Natal - URBANA, criada pela Lei Municipal 2.659 de 28 de agosto  de 1979, competindo-lhe especificamente planejar, desenvolver, regulamentar, fiscalizar, executar, manter e 
operar os serviços de limpeza pública do Município de Natal, vem conforme as determinações legais e de acordo com o seu Estatuto Social, publicar para apresentação ao público em geral, quadros da produção 
geral-2019, demonstrativo de pneus recolhidos, produção da drenagem, Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações financeiras, acompanhados do Parecer do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal, referente ao exercício de 2019.

URBANA - COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL
DIRETORIA DE OPERAÇÕES

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

PRODUÇÃO GERAL - 2019

(Tomou-se como parâmetro 30 dias/mês)
Obs: A produção inclui coleta efetuada pela URBANA (Empresas contratadas), grandes geradores, Exército, Semsur, Marinha e UFRN
Obs: No mês de agosto de 2019 não houve coleta de entulho e poda
Obs: No mês de setembro de 2019 não foi contabilizado o quantitativo de resíduos disposto no aterro de Macaíba

 
                                          

Balanço Patrimonial 2019

  

Descrição

  

31/12/2019

  

31/12/2018

  

ATIVO

 

3.839.402,35

 

D

 

4.091.212,29

 

D

 

ATIVO CIRCULANTE

 

417.883,07

 

D

 

590.824,57

 

D

 

DISPONIVEL

 

154.831,54

 

D

 

153.328,17

 

D

 

BANCOS

 

154.831,54

 

D

 

153.328,17

 

D

 

ESTOQUES

 

263.051,53

 

D

 

437.496,40

 

D

 

ESTOQUES

 

263.051,53

 

D

 

437.496,40

 

D

 

ATIVO NAO CIRCULANTE

 

3.237.748,33

 

D

 

3.500.387,72

 

D

 

IMOBILIZADO

 

13.634.771,00

 

D

 

13.565.310,78

 

D

 

BENS IMOBILIZADOS

 

13.634.771,00

 

D

 

13.565.310,78

 

D

 

(-) OUTRAS CONTAS

 

10.213.251,82

 

C

 

10.064.923,06

 

C

 

(-) CONTAS RETIFICADORAS

 

10.213.251,82

 

C

 

10.064.923,06

 

C

 

PASSIVO

  
3.947.970,57

 

C

 

4.996.328,94

 

C

 

PASSIVO CIRCULANTE

 
348.179.311,32

 
C

 
351.600.114,74

 
C

 

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO
 

348.179.311,32
 

C
 

351.600.114,74
 

C
 

FORNECEDORES
  45.511.046,69

 
C

 
73.056.985,19

 
C

 

CONTAS A PAGAR 58.994,21  C  57.124,13  C  
CONSIGNACOES  1.138.630,63  C  2.743.708,84  C  
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

 
275.580.510,34

 
C

 
258.776.700,17

 
C

 
PARCELAMENTOS INSS

 
1.839.642,08

 
C

 
0,00

 
C

 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

 
23.882.069,63

 
C

 
19.709.305,25

 
C

 PASSIVO Ñ CIRCULANTE

 

0,00

 

C

 

383.489,32

 

C

 
EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO

 

0,00

 

C

 

383.858,41

 

C

 
PASSIVO OCULTO -

 

PROVISÕES 
TRABALHISTAS

 

0,00

 

C

 

293.717,18

 

C

 
PARCELAMENTOS

  

0,00

 

C

 

89.772,14

 

C

 

*** Patrimônio Líquido ***

 

(344.339.909,27)

 

D

 

(347.892.757,86)

 

D

 

Capital Social Integralizado

 

3.756.654,12

 

C

 

3.756.654,12

 

C

 

*** Capital Social Subscrito ***

 

1.975.204,00

 

C

 

1.975.204,00

 

C

 

Reserva de Reavaliação

 

1.781.450,12

 

C

 

1.781.450,12

 

C

 

Reserva de Reavaliação

 

1.781.450,12

 

C

 

1.781.450,12

 

C

 

RESERVAS DE LUCROS

 

(349.008.865,68)

 

D

 

(351.649.411,98)

 

D

 

RESERVAS DE LUCROS

 

(349.008.865,68)

 

D

 

(351.649.411,98)

 

D

 

Prejuizos 
Acumulados

 
 

910.302,49

 

D

 

(274.745.702,80)

 

D

 

Prejuizos Acumulados do Exercícios

 

910.302,49

 

D

 

(76.903.709,18)

 

D

 

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DEO EXERCÍCIO
 

 
2019

 
2018

 

78 ( + ) RECEITAS OPERACIONAIS
 

2.346,20
 

2.571,94
 

86 ( + ) Receitas Financeiras 2.346,20  2.571,94  

108 ( - ) DESPESAS OPERACIONAIS 208.891.580,77  197.624.955,96  

116 ( - ) Despesas Operacionais 208.891.580,77  197.624.955,96  
124 ( + ) OUTRAS RECEITAS 209.799.537,06  173.731.496,65  
132 ( + ) Subvenções/Doações 209.799.537,06  173.731.496,65  
167 ( = ) LUCRO ANTES DO IR/CSLL 910.302,49  -23.890.887,37  
175 ( = ) Lucro antes do IR E CSSL 910.302,49  -23.890.887,37  
221 ( = ) Resultado Líquido do Exercício 910.302,49  -23.890.887,37  
280 ( = ) Resultado Abrangente Total do Exercício

 
910.302,49

 
-23.890.887,37

 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DMPL 

Em 31 de Dezembro de 2019

CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO
DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2019 a 31/12/2019

 
Capital Social 

Integralizado
 

Reserva de Capital
 

, Opções 

outorgadas e Ações 

e Tesouraria
 

Reserva de 

Reavaliação
 

Lucros ou Prejuízos 

Acumulados
 

Prejuizos Acumulados 

Do Exercicio
 

Patrimonio 

Liquido 

Consolidado
 

Demonstração do 

Resultado 

Abrangente Total 

da Companhia
 

Totais
 

Saldos
 

Iniciais 

1.975.204,00
 

0,00
 

1.781.450,12
 

(274.745.702,80)
 

(76.903.709,18)
 

0,00
 

0,00
 

(347.892.757,86)
 

Ajustes de 

Exercícios 

Anteriores 

0,00 0,00 0,00 2.642.546,30 0,00 0,00 0,00 2.642.546,30 

Aumento de 
Capital 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transferências 

entre Contas 

0,00 0,00 0,00 (76.903.709,18) 76.903.709,18 0,00 0,00 0,00 

Resultado do 

Exercício 

0,00 0,00 0,00 910.302,49 0,00 0,00 0,00 910.302,49 

Saldos 1.975.204,00 0,00 1.781.450,12 (348.096.563,19) 0,00 0,00 0,00 (344.339.909,07) 

 

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. CONTEXTO OPERACIONAL A URBANA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL é uma sociedade anônima de 
economia mista, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, criada pela Lei Municipal nº. 2.659, de 
28 de agosto de 1979, e regulamentada pelos Decretos n. 2.260 de 28 de setembro de 1979, e n. 2.309 de fevereiro de 
1980, têm como acionista controlador a Prefeitura Municipal de Natal, que detêm 99,96% do seu capital social. Fica 
sujeita à supervisão da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Sua sede fica localizada na Rua Dr. Mario Negócios, 
2389, Quintas – Natal/RN, podendo a critério do Conselho de Administração, criar ou extinguir filiais ou escritórios locais 
ou em qualquer outra localidade do território nacional. A URBANA tem por objetivo a prestação de serviço no Munícipio 
de Natal: I) Coleta de resíduos perigosos e não perigosos; II) Tratamento e disposição de resíduos perigosos e não 
perigosos; III) Recuperação de sucatas de alumínios, materiais metálicos e plásticos; IV) Usinas de compostagem; V) 
Recuperação de resíduos sólidos; VI) Atividade de limpeza urbana; e VII) Serviços de asseio de prédios. Para execução das 
atividades fins sociais, a Companhia poderá participar, majoritária ou minoritariamente, de outras sociedades ou 
consórcios, com empresas públicas ou privadas. Poderá ainda, a Companhia executar suas atividades fins por terceiros, 
mediante permissão ou contratação. 2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Essas 
Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo: A 
Lei das sociedades por Ações (6.404/76) que incorporam os dispositivos das Leis 11.638/07 e 11.941/09; e as normas de 
contabilidade aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). A Empresa não possui outros resultados abrangentes. Assim, as 
demonstrações foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto ativos e passivos financeiros 
mensurados ao valor justo. Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações 
contábeis, ressaltamos: a) Apresentação do resultado, o regime de apuração do resultado é o de competência, que 
estabelece que as receitas e despesas devem ser apropriadas no período que ocorreram; b) Ativos e Passivos circulantes a 
longo prazo, são demonstrados pelo custo, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias 
incorridas; c) Ativo permanente está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado pela depreciação acumulada 
calculada pela método linear, conforme taxas estabelecidas em função de tempo de vida útil estimado; d) A Receita da 
Companhia foi registrada como Subvenções, uma vez que ela é totalmente dependente de repasse do Município do Natal 
para honrar com os compromissos assumidos com terceiros. Em concordância com a legislação aplicada e a NBC TG 26 
(R4) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, emitida e aprovada pelo conselho Federal de Contabilidade, os 
demonstrativos contábeis estão apresentados de forma comparativa ao exercício anterior. As principais práticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações estão definidas a seguir. Essas práticas vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 3. PRÁTICAS CONTÁBEIS – 
APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS 3.1 – DISPONIBILIDADES Caixa e equivalente de caixa – 
compreendem saldo de caixa, contas correntes bancárias para suprir as obrigações a curto prazo da Companhia. As 
aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a 
data do balanço; 3.2 - ESTOQUES Registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos de reposição ou 
valores de realização, deduzidos de provisões para perdas, quando aplicável, e os saldos atualizados de acordo com o 
relatório de inventário da Companhia. 3.3 -IMOBILIZADO O ativo imobilizado é depreciado pelo método linear, de acordo 
com a vida útil econômica estimada para o grupo ao qual pertence. 3.4 –FORNECEDORES Nesta conta estão registrados 
principalmente os valores devidos às empresas terceirizadas de limpeza pública, que, em sua maioria expressa um 
acúmulo relacionado a exercícios anteriores, em virtude dos atrasos nos pagamentos, bem como, atualizações de valores 
por acordos judiciais e extrajudiciais entre a Urbana e os fornecedores. Foi realizado a baixa de valores que se 
encontravam registrados e congelados há mais de 5 (cinco) anos, o qual levou em consideração à prescrição quinquenal, 
para que não haja cobranças judiciais futuras contra a Companhia. Todos os fornecedores baixados encontram-se 
descritos no razão da Conta de “Ajuste de Exercícios Anteriores”. Foi realizada a unificação das contas dos fornecedores 

Marquise e Líder, os quais se apresentavam em duplicidade no Balancete da Companhia. Com relação aos fornecedores 
que se apresentavam no balancete da Companhia com saldos credores até R$ 20,00 (vinte reais), registramos um 
desconto, com a finalidade de efetivar a baixa desses valores considerados irrisórios. 3.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
SOCIAIS As obrigações trabalhistas e seus encargos sociais são obrigações incidentes sobre os pagamentos a funcionários 
e, conforme especificações da legislação trabalhistas, escrituradas em conformidade com as folhas de pagamentos e as 
declarações acessórias obrigatórias. Na conta “Ações Trabalhistas a Pagar” foi realizada a alteração de sua nomenclatura 
para “Acordo Trabalhista a Pagar”. 3.6. CONSIGNAÇÕES As consignações são valores retidos em pagamentos realizados 
pela Companhia, os quais de imediato são repassados aos seus Credores, a fim de cumprir obrigações contraídas por 
terceiros. Na conta Cartão Bonsucesso foi necessário realizar um ajuste no valor de R$ 399.175,99 (trezentos e noventa e 
nove mil cento e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) para reconhecer obrigações de período anterior, as 
quais foram pagas no exercício. 3.7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS Obrigações Trabalhistas tratam-se de obrigações de 
natureza salarial decorrentes das relações contratuais com empregados, seus respectivos encargos incidentes, bem 
como retidos em folha e valores devidos a título de indenizações e ações trabalhistas. 3.8. RECURSOS RECEBIDOS PMN As 
subvenções, auxílios e contribuições governamentais livres de restrições são contabilizados pelo regime de competência 
confrontado em bases sistemáticas, em conformidade com a NBC TG 07 (R1) – Subvenção e Assistência Governamental. 
Estes repasses são oriundos de fontes específicas da LOA – Lei Orçamentária Anual e não estão condicionados a qualquer 
compromisso de restituição ou forma de contingenciamento às atividades operacionais da Companhia. Considerado 
como Subvenção e registrado em conta específica, todo crédito recebido, oriundos de repasses realizados pela Prefeitura 
Municipal do Natal, a fim de cumprir com obrigações já assumidas (repasses vinculados), cuja finalidade é manter a 
funcionalização da Companhia. Desse modo, para efeito de apuração do LALUR, estes valores não devem ser 
considerados para incidência de Impostos Federais. 3.9. APURAÇÃO DO RESULTADO As receitas e despesas são 
registradas de acordo com o regime caixa para as RECEITAS e de competência para as DESPESAS, respectivamente. O 
resultado positivo de 2019 se deu em decorrência de créditos recebidos no exercício para cumprir obrigações já 
reconhecidas em período anterior, ficando dessa forma o registro desse recurso em conformidade com o regime de caixa. 
A conta de prejuízo acumulado, após realização de todos os ajustes de período anterior, sofreu uma redução no montante 
de R$ 2.642.546,30 (dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos). 
3.10. APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL O imposto de renda e a contribuição social são calculados pelo lucro real anual com 
base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da elaboração das demonstrações, onde a provisão para Imposto de Renda é 
constituída à alíquota-base de 15% do lucro tributável – Real, quando existente, acrescido do adicional de 10% sobre o 
lucro real que exceder a R$ 240.000 no ano. A provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido ajustado é 
calculado à alíquota de 9%. No caso da URBANA, não foi considerado o LUCRO obtido, para fins de tributação de impostos, 
uma vez que ela não tem receita direta, sendo os recursos recebidos provenientes de repasses realizados pela Prefeitura 
Municipal do Natal para pagamentos de despesas já assumidas pela Companhia.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da URBANA – Companhia de Serviços Urbanos de Natal examinou as Demonstrações Contábeis, que 
abrange o Balanço Patrimonial, balancete, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Liquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração do Resultado Abrangente e as Notas Explicativas, 
relativas ao exercício encerrado em 2019, bem como o parecer de auditoria apresentado pela AUDIMEC AUDITORES 
INDEPENDENTES. Da análise dos documentos referidos, constatamos as seguintes deficiências e falhas as quais relatamos 
a baixo: 1. As disponibilidades apresentam uma aplicação financeira junto à Caixa Econômica Federal (c/c 200.371-5) a 
qual analisamos a sua avaliação tomando como corte o ano de 2017 a 2019. Verificamos que, nessa aplicação, os 
rendimentos foram inferiores à poupança e, dessa forma, a variação dos valores nesses anos não foram suficientes nem 
para refletir a correção da inflação do período;

2. Verifica-se a impossibilidade do acompanhamento concomitante dos estoques e a realização de 
inventários físicos periódicos, haja vista a contratação da auditoria ter sido efetivada em momento posterior 
ao do encerramento do exercício e a ausência da implantação de rotinas com a mesma finalidade; 3. Com 
relação aos itens constantes no Imobilizado liquido, os auditores encontraram o montante de R$ 
3.421.519,18, dos quais 76% é composto pela rubrica de Terrenos no valor de R$ 2.610.250,00, sendo o 
restante composto por Edificações, Construções e Obras Complementares. Porém, como visto em URBANA - 
CIA. DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL análises anteriores, a URBANA não apresenta nenhum título de 
propriedade desses bens registrados contabilmente. Notadamente quanto ao terreno de propriedade do 
seu principal acionista (Prefeitura Municipal de Natal). Ainda observamos que os valores não representam o 
total monetário real do referido imobilizado, devido necessidade de aprimoramento nos controles internos, 
já tendo sido apontado nos Pareceres do Conselho Fiscal nos anos anteriores (2014, 2015, 2016, 2017 e 
2018); 4. Nessa mesma linha, observamos a inclusão de valores de depreciação nos dois primeiros 
trimestres de 2019, sem a correspondente inclusão do bem a ser depreciado, esse fato causa desequilíbrio 
no balancete de verificação ao interferir no valor real do bem a ser depreciado; 5. No tocante as Obrigações a 
Curto Prazo – Fornecedores, houve a baixa da conta “Fornecedores Diversos” por prescrição, a qual 
encontra-se com saldos congelados em 2017, 2018 e 2019 (período analisado), esse fato faz com que o valor 
apresentado não esteja de acordo com real valor do passivo; 6. Verificamos que na transposição de alguns 
saldos do período 2018 ao 2019, ocorreram diferenças não abordadas em notas explicativas junto aos 
fornecedores citado a baixo: I – CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP; II – DEI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
IMPRENSA; III – TELEMAR NORTE LESTE; IV – REUNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA; V – JML SERVIÇOS 
LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA; VI – JD ALVES MISAEL ME. 7. Atestamos a unificação das contas MARQUIZE e 
LIDER, onde encontram-se com o título de Marquize Serviços Ambientais (1306). Todavia, sugerimos a 
definição e segregação das duas empresas que a compõem em sua titulação, assim como a discriminação em 
Nota Explicativa; URBANA - CIA. DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL 8. Constatamos que a conta “Obrigações 
Tributárias” apresentou uma alteração significativa em seu saldo, não sendo esclarecido o que levou a esse 
fato. Em relação aos exercícios de 2016 à 2018, partindo de R$ 11.059.304,32 chegando a R$ 23.882.069,63 
em 2019; 9. No que concerne aos parcelamentos firmados e a inércia dos seus valores apresentados nos 
anos anteriores, observamos que ocorreu uma transferência dos saldos, os quais não foram esclarecidos em 
Notas Explicativas, ocasionando a impossibilidade da sua mensuração, surgindo assim, uma premente 
necessidade de atualização dos saldos; 10. No tocante às obrigações trabalhistas, verificamos que a conta 
INSS – EMPREGADO/EMPRESA apresentou uma alteração significativa em seu saldo, não sendo esclarecido 
o que levou a esse fato. Ao final de 2018 o saldo era de R$ 78.414.181,27, já no fim de 2019 o saldo foi para R$ 
236.696,344,84 em números fechados. Portanto, houve um aumento real de 201,85% em um ano. Ainda em 
relação a essa conta observa-se divergência no transporte do saldo da conta em questão do ano de 2018 para 
o de 2019, onde no Balancete de Verificação de 2018 a dívida era de R$ 78.414.181,27, já no Balancete de 
Verificação do início de 2019 consta o valor de R$ 217.807.966,26, sem esclarecimento do fato em Nota 
Explicativa para a divergência apresentada; 11. Em 2008, por força da lei n.º 11.638/2007 a conta “Reserva 
de Reavaliação” foi extinta e os saldos existentes nessas reservas deveriam ser mantidos até a sua efetiva 
realização ou estornados até o final do exercício social de 2008. Verificamos no balanço patrimonial do ano 
de 2016 que o saldo da conta Reserva de Reavaliação apresentou um saldo total de R$1.781.450,12 e que no 
ano de 2017, 2018 e 2019 foi apresentado o mesmo valor, o que aponta para o engessamento dos valores 
que naturalmente eram para apresentar alterações; 12. Da análise do Resultado do Exercício, destacamos o 
aumento das despesas operacionais e das receitas (subvenções e doações) de maneira que tornou o 
resultado do exercício positivo em R$ 910.302,49, principalmente se comparado com o exercício 2018, onde 
tínhamos um resultado negativo. URBANA - CIA. DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL 13. Ademais, destacamos 
que a conta “Prejuízos Acumulados do Exercício” apresentou um aumento significativo desde o exercício de 
2016, essa tendência de crescimento que vem se acumulando nos causa preocupação em curto, médio e 
longo prazo e, deve ser administrado com a máxima urgência, já que em consequência disso vem resultando 
em um passivo a descoberto. Se compararmos o período de análise, temos que em 2018 a empresa tinha um 
saldo negativo de R$ 271.282.995,23 de “Prejuízos Acumulados” e finalizou o ano de 2019 com R$ 
348.096.563,19. Ademais, no Balancete de Verificação de 2018 o saldo dessa conta era de R$ 
271.282.995,23, já no Balancete de Verificação do início de 2019 consta um saldo de R$ 351.649.411,98, sem 
esclarecimento do fato em Nota Explicativa para a divergência apresentada. 14. Além das divergências de 
saldos entre o Balancete de Verificação de 2018 e do Balancete de Verificação do início de 2019, das contas 
“INSS – EMPREGADO/EMPRESA” e “Prejuízos Acumulados”, citadas neste parecer, há diferenças em diversos 
saldos de outas contas na transposição de um ano para o outro nos documentos citados neste item, sem que 
se tenha qualquer justificativa em Notas Explicativas. Portanto, de acordo com o exame dos documentos 
acima citados e dos fatos relatados, recomenda-se com urgência a implantação, na Comissão de Controle 
Interno, como também na diretoria jurídica, de atribuições para atuar mais fortemente junto aos processos 
trabalhistas, judiciais e tributários, afim de resultar em um planejamento para liquidar as dívidas trabalhistas 
e Obrigações Fiscais. Recomendamos, ainda, que seja feito um estudo junto ao setor financeiro/contábil, dos 
pontos observados nesse parecer, assim como no Parecer de Auditoria. Por fim, o Conselho Fiscal manifesta-
se favorável a opinião com ressalva emitida no Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
Demonstrações Contábeis apresentadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, e concorda com a 
aprovação desse relatório, considerando todas as ressalvas, e sua homologação na Assembleia Geral, tendo 
que a Atual URBANA - CIA. DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL Diretoria adotar as medidas necessárias para 
sanar os achados de Auditoria e os pontos enumerados nesse Parecer.

Natal(RN), 21 de julho de 2020.

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Examinadas as peças contábeis na conformidade da Legislação Societária, correspondente ao exercício 
encerrado em 31/12/2019, acato o parecer do Conselho Fiscal com suas ressalvas, é de opinião que os 
referidos documentos atendem às disposições estatutárias e legais, merecendo a aprovação da Assembleia 
Geral Ordinária. Ressalte-se que as sugestões contidas no parecer do Conselho Fiscal, bem como na análise 
feita pela Auditoria Independente, deverão ser acatadas e postas em prática pela URBANA, visando a 
otimização da gestão da Companhia.

Natal(RN), 23 de julho de 2020.

Irapoã Nóbrega Azevedo de Oliveira
Presidente

Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva
Membro

Eduardo Carlos de Melo
Membro

EDUARDO HENRIQUE JOVINO DE OLIVEIRA LINS
Presidente

FABIANA DOS SANTOS CÂMARA FREIRE
Membro
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SANEAMENTO | Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte diz que a nova estação de esgotos vai 
tratar 100% do rejeitos produzidos nos domicilios da Zona Norte de Natal; obra está com 80% de execução

A Companhia de Águas e Esgo-
tos do Rio Grande do Norte 
(Caern) iniciou os trabalhos 

de instalação de equipamentos na 
Estação de Tratamento de Esgotos 
(ETE) Jaguaribe, na Zona Norte de 
Natal, que já está com a obra física 
80% concluída. A previsão é de que a 
estrutura comece a operar no primei-
ro semestre 2021.

Quando estiver em operação, a 
unidade vai aumentar forma expo-
nencial a capacidade de esgoto para 
a região Norte de capital, passando 
dos atuais 3% de dejetos tratados para 
uma cobertura de 100%.  As próximas 
etapas incluem instalação de novos 
equipamentos, bem como, a constru-
ção do emissário da ETE. Em relação à 
rede coletora de esgoto, a região já pos-
sui 80% de toda a rede instalada e até 
o início das operações da ETE, a Zona 
Norte já deve estar com toda a parte de 
rede concluída. Com o serviço de esgo-
tamento sanitário, a população deixa 
de fazer uso de fossas sépticas.

 A Estação será responsável por 
todo o tratamento do esgoto coleta-
do na região. Os primeiros equipa-
mentos a serem instalados chamam 
a atenção por seu tamanho. “Os 
biodiscos são equipamentos que fa-
zem parte da etapa do tratamento 
com microrganismos, um processo 

biológico. Eles permitem que os 
microrganismos cresçam aderidos 
nele, melhorando a e� cácia desse 
tratamento, onde se alimentam da 
matéria orgânica”, explica o Gerente 
de Obras da Caern, Germano Costa.

 As ETEs que estão sendo cons-
truídas pela Caern, com recursos 
Federais, são de nível terciário. “Este 
é o nível mais alto de tratamento de 
esgoto existente atualmente. As Esta-
ções são bastante modernas e de alta 
capacidade”, a� rma Judson Soares, 
Gerente de Controle de Empreen-
dimentos da Caern. Com este trata-

mento o e� uente é devolvido para a 
natureza com qualidade.

 Outra estação em construção, 
a ETE do Guarapes, na Zona Oeste 
de Natal, está com o andamento 
da obra em 17%. A estrutura já co-
meçou a ganhar forma e a mostrar 
a grandiosidade do equipamento. 
É através desta ETE que esgotos da 
Zona Oeste e Sul da cidade do Natal 
serão tratados. A previsão de con-
clusão do equipamento é para 2022. 
Quando entrar em operação, Natal 
terá o serviço de esgotamento sani-
tário universalizado.

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Jaguaribe está com a obra física 80% concluída

Caern espera iniciar as operações 
da ETE Jaguaribe a partir de 2021

O Tribunal de Contas da União 
(TCU) deu parecer favorável 
à venda de re� narias pela Pe-

trobras, negócio que está sendo ques-
tionado pelo Congresso Nacional no 
Supremo Tribunal Federal (STF), após 
manifestação do senador Jean-Paul 
Prates (PT-RN).

Segundo o TCU, "a comparação 
entre os montantes envolvidos nas ne-
gociações de re� no, da ordem de R$ 68 
bilhões, e os montantes do ativo total 
e imobilizado da Petrobras, em 31 de 
dezembro de 2019, da ordem de R$ 1,1 
trilhão e R$$ 663 bilhões, respectiva-
mente, não permite qualquer sugestão 
de que a empresa esteja se valendo da 
criação de subsidiárias para desmem-
brar seu ativo e promover sua priva-
tização ao arrepio da lei" explicou o 
voto do relator do TCU Walton Alencar 
Rodrigues. "A baixa materialidade dos 
ativos de re� no a serem alienados em 
relação ao ativo total ou imobilizado 
da Petrobras afasta qualquer presun-
ção de que a empresa esteja sendo des-
membrada e privatizada em blocos por 
conta dessas alienações", completou.

A matéria foi encaminhada ao cole-

giado do órgão e poderá ser considerada 
pelo STF para respaldar sua decisão.

O questionamento do Congresso se 
refere apenas a duas das oito re� narias 
que serão alienadas pela estatal, Rlam, 
na Bahia, e Repar, no Paraná, cujas 
negociações estão mais avançadas. A 
Rlam já recebeu propostas não-vincu-
lantes satisfatórias e a Repar estaria 
para receber este mês, segundo infor-

mou no início de julho o presidente da 
Petrobras, Roberto Castelo Branco.

O TCU disse ainda que "sob a ótica 
econômico-� nanceira e no contexto 
da necessidade de alienar parte do par-
que de re� no em atenção ao TCC cele-
brado com o Cade, também não foram 
identi� cadas irregularidades nos pro-
cedimentos adotados pela Petrobras", 
a� rmou o relator.

 Refinaria Landulpho Alves-Mataripe, na Bahia, será uma das unidades que serão alienadas

TCU dá parecer favorável para a 
venda de refinarias pela Petrobras

DECISÃO

PETROBRAS

CAERN

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

Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 
SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento parti cular de 23/07/2012, no qual 
fi gura como Fiduciante JOSÉ JORGE BARBOSA, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 17.199.977 SSP/SP, CPF nº 
056.449.538-74, residente e domiciliado à Rua Presidente Leão Veloso, 799, Alecrim, Natal/RN, levará a PÚBLICO 
LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, arti go 27 e parágrafos, no dia 18 de agosto de 2020, às 10:00 horas, 
exclusivamente online através do site www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 338.807,06, o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor 
Fiduciário, consti tuído um prédio residencial situado na Rua Presidente Leão Veloso, o qual tomou ofi cialmente 
o nº 799, no bairro do Alecrim, zona urbana de Natal, com 70,00m² de área construída em alvenaria de ti jolos, 
cobertura em telha colonial, fachada com um portão de ferro, composto de terraço, estar, banheiro social, três 
dormitórios, copa/cozinha e área de serviço, pintado nas paredes em ti nta hidracor e as esquadrias com ti nta a óleo, 
com instalações elétrica, hidráulica, sanitária (fossa). Imóvel objeto da matrícula nº 1.418 do 6º Ofí cio de Notas-2ª 
CRI- Natal/RN. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 19 de agosto de 2020, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 233.409,52. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total 
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, 
a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL Rua Dr. Lauro Pinto, 315 – 

 7º andar –  Lagoa Nova - Natal - RN - CEP 59064-165 
 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) DIAS 
A doutora Daniella Paraiso Guedes Pereira, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, 
pelo presente, fica CITADO(A) OCEANICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 06.243.251/0001-83 , atualmente 
em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos os atos e termos da Ação de MONITÓRIA 
(40) nº 0811676-87.2015.8.20.5001, proposta por ESTRELA DO NORTE LTDA - ME contra OCEANICA CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA, cuja cópia inicial encontra-se nesta Secretaria à disposição dos interessados, para, querendo, 
APRESENTAR A DEFESA QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ciente que não o fazendo dentro do prazo 
estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 344, CPC), sob pena de revelia, 
ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO nesta cidade de Natal, capital 
do Estado do Rio Grande do Norte, aos 13 de julho de 2020. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico da 3ª Vara 
Cível, conferi, subscrevi e vai assinado pela MMª. Juíza 

Daniella Paraiso Guedes Pereira Juíza de Direito 
(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

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

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

pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor 
Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular de 23/07/2012, 
no qual figuram como Fiduciantes PAULO XAVIER DE PAIVA JUNIOR, brasileiro, funcionário público federal, CI 
nº 633.427 ITEP/RN, CPF nº 405.458.904-97 e sua esposa LIEGE CARVALHO  DE PAIVA, brasileira, do lar, CI 
Nº 822.193 ITEP/RN, CPF Nº 654.355.404-53, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e 
domiciliados à Rua Frei Henrique de Coimbra, 229, Emaús, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da 
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 18 de agosto de 2020, às 10:30 horas, exclusivamente online através 
do site www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 255.045,27, 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído um prédio 
residencial que recebeu a numeração oficial 289 (antigo nº 229), situado atualmente à Rua Frei Henrique de Coimbra 
(antiga Rua Frei Henrique S Coimbra), lado impar, no bairro de Emaús, Parnamirim/RN, construído em alvenaria de 
tijolos cerâmicos, cobertura em laje plana/madeiramento serrado e telhas coloniais, piso em cerâmica, esquadrias em 
madeira, revestimento em cerâmica de piso à teto para o BWC, cozinha e área de serviço, contendo: uma área, uma 
sala, uma cozinha com área de serviço, um hall, um BWC social e três quartos, com uma área construída de 72,38m², 
edificada em terreno próprio, designado por lote “03” da quadra “A”, integrante de um desmembramento denominado 
“Redenção”, medindo 250,00m² de superfície, limitando-se ao Norte com o lote 05, com 10,00m; ao Sul, com a Rua 
Frei Henrique de Coimbra (antiga Rua Frei Henrique S Coimbra), com 10,00m; ao Leste, com os lotes 01 e 02, com 
25,00m e ao Oeste, com o lote 04, com 25,00m, registrado sob matrícula nº 17514 no 1º Ofício de Notas de Parnamirim, 
em 18/07/2012. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 19 de agosto de 2020, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 114.262,49. A venda será efetuada 
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total 
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a 
escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão 
ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 
de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

FSA TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ: 21.747.287/0001-98 torna público que 
Recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a 
CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, com prazo de validade até 30/07/2026 em favor do empre-
endimento com a atividade de TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS, Localizado na RUA SOLANGE 
NUNES DO NASCIMENTO, 140 CIDADE NOVA CEP: 59.072-500 no município de NATAL/RN.

FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA  
Titular

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS):

Elviro do Carmo Rebouças Neto (SALINA DO SAL 07 MARES), CPF: 020.188.884-04, torna público que 
está recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplifi cada – LS com prazo de validade até 28/07/2026 para Projeto de Extração de Sal Marinho, 
localizada na Várzea do Córrego – Zona Rural. CEP: 59675-000 no município de Grossos-RN.

Elviro do Carmo Rebouças Neto
Diretor
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LEVANTAMENTO | Dados do Ministério Público do Rio Grande do Norte apontam que a prefeitura apresenta 
resultados de excelência nos quesitos de qualidade das despesas públicas para enfrentar a doença 

O município de São Gonçalo do 
Amarante tem nota máxima 
em transparência nas despesas 

públicas com a Covid-19. Dados do Mi-
nistério Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) apontam que a prefeitura apre-
senta resultados de excelência nos que-
sitos de qualidade da despesa pública e 
na qualidade de compras públicas.

Os dados estão disponíveis na pla-
taforma digital Confúcio, do MPRN, que 
foi elaborada para monitorar os gastos 
das prefeituras e do Governo do Estado 
durante a pandemia. Segundo os dados, 
a cidade de São Gonçalo do Amarante 
tem nota máxima (100 possíveis) em 
questões como a qualidade do portal de 
transparência, usabilidade das informa-
ções, detalhes sobre a série histórica de 
despesas, além dos dados sobre os gas-
tos diretos com o combate da doença.

Com base nesses critérios, 17 muni-
cípios atingiram a pontuação máxima 
(1300 pontos): Água Nova, Apodi, Caicó, 
Campo Grande, Cerro Corá, Encanto, 
Francisco Dantas, Itaú, José da Penha, 
Pau dos Ferros, Rodolfo Fernandes, São 
Fernando, São Gonçalo do Amarante, 
São José do Seridó, São João do Sabugi, 
São Miguel e Timbaúba dos Batistas.

Apenas um único município, o 
de Santa Maria, segue sem portal da 
transparência, situação que já é objeto 
de procedimentos na Promotoria de 
Justiça local, além de outros órgãos de 
controle.

Na classificação por ranking de gas-

tos per capita e de percentual de execu-
ção não aparecem trinta municípios que, 
apesar de terem portais ativos, possuem 
arquitetura disfuncional que não permi-
te uma usabilidade ao cidadão e conse-
quentemente dificulta a coleta também 
pelos robôs desenvolvidos pelo Labora-
tório de Ciência de Dados do MPRN.

O promotor de Justiça Rafael Gal-
vão, coordenador do Centro de Apoio às 
Promotorias de Defesa do Patrimônio 
Público, explicou que os municípios que 
têm uma pontuação baixa não foram 
incluídos no ranking pelo fato dos res-
pectivos portais não obedecerem às me-
lhores práticas para conformação com 
a política de transparência prevista na 
legislação. “O cidadão, para acessar as 

despesas, precisa descer a vários níveis, 
exigindo teclar várias vezes, perdendo a 
visão geral, a capacidade de análise, ge-
rando retrabalho e multiplicando a re-
petição para novas visualizações”, disse.

Ainda de acordo com o sistema, o 
município de São Gonçalo do Amarante 
já efetuou R$ 3 milhões em gastos com 
a Covid-19 ao longo dos meses. As in-
formações também estão dispostas no 
portal da transparência municipal.

Além disso, São Gonçalo do Ama-
rante também foi considerado com 
Gestão Efetiva e Transparência pelo 
Tribunal de Contas do Estado (TCE), e 
melhor gestão fiscal do Rio Grande do 
Norte pela Federação das Indústrias do 
Rio de Janeiro (Firjan).

São Gonçalo do Amarante recebeu nota máxima em questões relaciondas com a pandemia

São Gonçalo Amarante é destaque na 
transparência de gastos com a Covid-19

A prefeitura de Macaíba promove 
ações de acolhimento para a 
população em situação de rua 

durante a pandemia. As medidas são 
administradas pelas secretarias muni-
cipais de Trabalho e Assistência Social 
e de Educação. Os locais que recebem 
pessoas desabrigadas é o Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil Professora 
Eunice Eugênia, conhecido popular-
mente como creche do Monte Líbano.

A escolha do local foi definida após 
a uma vistoria em todos os prédios pú-
blicos do município, levando em consi-
deração que, de acordo com o crono-
grama de flexibilização das atividades 
no Rio Grande do Norte, a educação 
infantil será a última etapa educacional 
a ser ativada presencialmente e que es-
paços públicos em todo o Brasil estão 
sendo utilizados para atender pessoas 
em situação de vulnerabilidade social.

O espaço será utilizado para o ser-
viço até novembro e, caso, o retorno 
das aulas do ensino infantil aconteça 
antes deste prazo, o serviço será desa-

tivado. Com amplo espaço físico, a cre-
che oferece oitos salas, quatro banhei-
ros para adultos, área administrativa, 
cozinha e lavanderia para garantir o 
bem-estar dos usuários que necessita-
rem do local.

Uma equipe realizará assistência 

24 horas por dia às pessoas, sendo esta 
equipe composta por seis orientado-
res sociais, um assistente social, um 
psicólogo, um coordenador, uma me-
rendeira, profissionais das secretarias 
municipais, além dos profissionais res-
ponsáveis pela manutenção do prédio.

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Eunice Eugênia vai receber desabrigados

Macaíba vai acolher as pessoas em 
situação de rua em escola municipal

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACAÍBA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
 

EOL POTIGUAR B62 SPE S.A. – SUBSIDIÁRIA INTEGRAL -  DATADA DE 27 DE MAIO DE 2019 
Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de maio de 2019, às 11:00 horas, no Lote 41, Vila Pernambuco, Zona Rural, CEP 
59.663-000, no Município de Serra do Mel, Estado do Rio Grande do Norte.  
Presença: Compareceu a totalidade dos subscritores do capital da EOL POTIGUAR B62 SPE S.A. (“Companhia”).  
(i) Voltalia Energia do Brasil Ltda., sociedade limitada constituída de acordo com as leis do Brasil, com sede na Rua do 
Passeio, n.º 78, 14°, 15° e 16° andares, Edifício Nigri Plaza, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.351.042/0001-89 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro sob o NIRE nº 33.9.0095181-5, neste ato representada de acordo com seu Contrato Social pelo Sr. Robert 
David Klein, francês, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE n.º V344792-Z, inscrito no CPF/MF 
sob o n.º 056.185.937-00 e Sr. Nicolas Paul Antoine Thouverez, francês, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de 
Identidade nº RNE V584096 H, expedida pela DELEMIG/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.971.118-54, ambos com 
endereço profissional à Rua do Passeio, n.º 78, 14°, 15° e 16° andares, Edifício Nigri Plaza, Centro, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Robert David Klein, qualificado acima, que convidou o Sr. Nicolas Paul 
Antoine Thouverez, também acima qualificado, para secretariá-lo. 
Ordem do dia: O Sr. Presidente informou que a Assembleia Geral teria por objetivo deliberar sobre a constituição de uma 
sociedade anônima de propósito específico com objeto direcionado à exploração de energia elétrica de fonte eólica.  
Deliberações: Iniciada a assembleia, o senhor Presidente franqueou a palavra a todos os presentes, que após os debates 
técnicos, econômicos e jurídicos de praxe, deliberaram por unanimidade, o seguinte:  
1.    O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e informou que, como já era do conhecimento de todos, tinha a mesma 
por finalidade a constituição de uma sociedade por ações de propósito específico para explorar o empreendimento de 
geração de energia elétrica a partir de fonte eólica , regida pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das 
Sociedades por Ações”) e demais disposições legais vigentes, sob a denominação de EOL POTIGUAR B62 SPE S.A., com 
sede social no Lote 41, Vila Pernambuco, Zona Rural, CEP 59.663-000, Município de Serra do Mel, Estado do Rio Grande 
do Norte, cujo Estatuto Social foi lido e aprovado à unanimidade pelos presentes e vigorará à partir da presente data, 
integrando a presenta na forma de seu Anexo I. 
2.   Por força da aprovação do Estatuto Social e considerando a deliberação da única acionista, foi firmado Boletim de 
Subscrição, subscrevendo, no presente ato, a totalidade do capital da Companhia no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
representado por 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pelo valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, sendo que o aporte de capital objeto da integralização foi devidamente registrado no respectivo Boletim de Subscrição 
e no comprovante de depósito apresentado a todos os presentes, e que integra a presente ata na forma de seu Anexo II, 
tendo sido constituído da seguinte forma: 
a) a única acionista Voltalia Energia do Brasil Ltda., acima qualificada, neste ato, subscreve e integraliza 100% (cem por 
cento) das ações ordinárias nominativas sem valor nominal e do valor de receitas e despesas diretas e indiretas.  
3.    Atendidos  os requisitos preliminares exigidos nos termos do Art. 80 da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Presidente 
declarou constituída a Companhia de pleno direito. 
4.   Ato contínuo, em atenção às disposições estabelecidas nas regras estatutárias, bem como diante das normas legais 
vigentes, a Assembleia Geral constituída deliberou eleger os Diretores da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos, 
tendo sido eleitos: 
a)  Sr. Robert David Klein, acima qualificado; e  
b)  Sr. Nicolas Paul Antoine Thouverez, também acima qualificado. 
5.   Os Diretores ora eleitos declaram, expressamente, aceitarem os cargos, tomando posse nesta data, mediante a assinatura 
dos respectivos Termos de Posse, que integram o presente instrumento na forma de seu Anexo III declarando desde já, sob 
as penas da lei, não estarem incursos em qualquer crime que os impeça de exercer a administração da Companhia, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, ou a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º, do Código Civil. 
6.   As publicações ordenadas pela legislação aplicável serão feitas no Jornal de Hoje e no Diário Oficial do Estado do Rio 
Grande do Norte. 
7.  O Senhor Presidente submeteu aos presentes o exame dos Termos de Abertura dos Livros Obrigatórios, que foram 
devidamente assinados pelo Presidente da Assembleia nesta data, sendo tais livros os seguintes: a) Livro de Registro de 
Ações Nominativas; b) Livro de Transferência de Ações Nominativas; c) Livro de Atas das Assembleias Gerais; d) Livro de 
Presença dos Acionistas; e e) Livro de Atas das Reuniões de Diretoria. 
Encerramento: Os administradores da sociedade foram autorizados a promover o arquivamento desta ata e dos demais 
documentos correlatos no registro de comércio competente. Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes 
quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata por sua única acionista Voltalia 
Energia do Brasil Ltda., a qual foi lida, achada conforme e assinada.   

Serra do Mel, 27 de maio de 2019 
 
Mesa:                      Robert David Klein  - Presidente    -   Nicolas Paul Antoine Thouverez – Secretário  
                                             
Acionistas :            Voltalia Energia do Brasil Ltda            
                                 Robert David Klein (Diretor Geral)  -  Nicolas Paul Antoine Thouverez (Diretor de Desenvolvimento) 
   
Diretores:                 Robert David Klein   e  Nicolas Paul Antoine Thouverez 
 
Visto do Advogado: Adriana Pontes de Miranda Bretz -  OAB/RJ nº 170.265    

 

 

 

 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00023/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência 
para contratação de empresa para aquisição de material odontológico e ortodôntico da Unidade SEST 
SENAT Natal/RN. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta 
comercial será no dia 17/08/2020, das 09h às 09h10min. Para retirada do edital e acesso às demais 
informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST SENAT na Av. Prefeito Omar O’Grady, 
8695, Pitimbu, Natal/RN. Maiores informações através do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

LEONARDO JACOME PATRIOTA, CPF/MF n° 465.672.754-72, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença 
de Regularização de Operação, com prazo de validade até 27/07/2022, em favor de um projeto de Ati-
vidade de criação de 800 (oitocentos) animais (bovinos) em manejo extensivo, explorando a pecuária 
de corte e agricultura não irrigada (pastagem) em uma área de 592,04 ha, localizado na Fazenda Vera 
Cruz, Zona Rural, Município de Monte Alegre/RN. 

LEONARDO JACOME PATRIOTA 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

J B DA CUNHA NETO EIRELI EPP, CNPJ/MF n° 03.572.213/0001-86, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação, para projeto de agricultura irrigada de 139,15ha, localizado na Fazenda 
São José II, Zona Rural – Município de Afonso Bezerra/RN..

JOÃO BATISTA DA CUNHA NETO
Proprietário

CONCESSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

L J COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 11.175.959/0001-45 torna público que Recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 30/07/2024 em favor do empreendimento 
com a atividade de POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, localizado à R CELSO 
AUGUSTO DE ARAUJO, 586 KM 120  BR 304 MARG ESQ CEP:59.535-000  A.A.B.B. no município 
de LAJES/RN.

ALAN FERNANDES DA MOTA  
Sócio Administrador

SGA
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AUDIOVISUAL | Curta-metragem “Planta Carne” trata de redescobertas ancoradas na tríade natureza, corpo e arte. 
Filme é o único do RN selecionado para o prêmio “Curta em Casa”, da plataforma de streaming “Cardume”

FELIPE SALUSTINO

Arte, natureza, corpo e uma 
sincronia perfeita. Em preto 
e branco e de forma pura-
mente intimista, o curta-
-metragem “Planta Carne” 

carrega na própria gênese as reflexões da 
cineasta Julia Donati, que percorre cami-
nhos sobre redescobertas, ancoradas em 
sua relação com a natureza e na maneira 
como o corpo se estabelece junto a ela. O 
filme é o único do Rio Grande do Norte a 
ser selecionado para o prêmio “Curta em 
Casa”, da plataforma “Cardume”.

A película surgiu da necessidade de 
documentar os momentos de introspec-
ção durante o isolamento social imposto 
pela pandemia do novo coronavírus. “A 
ideia era registrar os dias num compila-
do de várias imagens. Mas, ao longo do 
isolamento, fui tendo uma aproximação 
muito forte com algumas formas de arte. 
Então, decidi documentar essas redes-
cobertas e esse entendimento sobre o 
meu corpo e o artístico em relação ao 
universo e às coisas que me rodeiam. E 
acabou se tornando um vídeo bastante 
experimental e íntimo”, conta Julia, que é 
designer gráfica, tatuadora e ilustradora.

“Só que, apesar disso, eu gostei de 
mostrar, porque minha arte é pública. 
Foi bastante interessante a relação com 
o espectador. É um universo tão íntimo 

e ao mesmo tempo tão grande que eu 
gosto que as pessoas façam parte”, acres-
centa ela, ao revelar como o vídeo se 
transformou em um curta com duração 
de aproximadamente três minutos.

Julia, que atualmente cursa especia-
lização em Produção de Documentários 
na UFRN, fez o filme inteiro sozinha. Isso 
significa dizer que, além de atuar, ela es-
creveu o texto, gravou as imagens, editou 
e finalizou o curta. A casa onde a cineas-
ta vive, em Parnamirim, na região Metro-
politana de Natal, serviu de cenário para 
as filmagens. Multifacetada, Julia rever-
bera todas as expressões artísticas que 
habita em si, aspecto importante para a 
concepção de “Planta Carne”.

“Todas as formas de arte que eu crio 
convergem de alguma forma. Quando 
falo sobre mim trago muito da minha 
experiência enquanto artista que cria 
coisas no papel e que usa tinta. Isso com 
certeza teve a ver com a proposta do fil-
me”, afirma.

LUZ, CÂMERA, AÇÃO
O curta levou uma semana para fi-

car pronto – da gravação à finalização. 
Com poucos recursos, Julia explica que 
os elementos naturais foram indispen-
sáveis para compor a locação. “Usei a 
luz do sol que entra pela janela do meu 
quarto, a árvore do quintal, as plantas no 
vaso. Pude utilizar abertura de câmera 

pensando no contraste entre luz, sombra 
e formas, tanto do meu corpo, como da 
minha mão desenhando no papel. Foi 
muito legal e divertido ver como dá para 
brincar com isso quando você tem um 
tom limitado de cores”.

Para conferir movimento e convidar 
o espectador à interiorização, ela usou 
preto e branco em vez de imagens colo-
ridas. “Em termos de poética combinou 
bastante. As cores te dão vários lugares 
para olhar e prestar atenção. O preto e 
branco leva a questões mais intrínse-
cas, que são mais sólidas - e, ao mesmo 
tempo, orgânicas - quando você coloca 
as coisas em movimento”, descreve a 
cineasta.

“Planta Carne” está entre os filmes 
selecionados para o prêmio “Curta 
em Casa”, da plataforma de streaming 
“Cardume”. Após passar por um pri-
meiro processo de seleção, que envol-
veu duas curadorias, o filme concorre 
agora em júri popular. Para votar, basta 
acessar o site da plataforma “Cardume 
Curtas”. Após fazer a assinatura do 
streaming (custa R$ 5) é preciso ir até 
o filme predileto e curtir (no botão, na 
parte inferior). A votação segue até o 
dia 13 de agosto. Os três filmes mais 
votados receberão prêmios em dinhei-
ro e os autores serão convidados para 
uma sessão com debate ao vivo pro-
movido pela Cardume.

SINCRONIA 

PERFEITA

Cineasta Julia Donati, do curta “Planta Carne”
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ASSUNTO DO MOMENTO 
A prorrogação do prazo 

limite de votação da reforma 
da Previdência para estados e 
municípios do País dominou 
a pauta e gerou discussões na 
Assembleia Legislativa na sessão 
desta quinta-feira (30), ainda 
realizada por webconferência. 

MANOBRA 
“A governadora Fátima 

Bezerra passou a � car passiva. 
Utilizou sua força de governo 
para estabelecer manobra dentro 
da Assembleia, na tentativa de 
intimidar membros da oposição 
caso a matéria não fosse votada 
até 31 de julho”, a� rmou o 
deputado oposicionista Getúlio 
Rêgo. 

PROVA 
Já o líder do governo na Casa, 

deputado George Soares, revidou 
a crítica de Getúlio e disse que a 
prorrogação do prazo para que 
estados e municípios aprovem 
suas reformas de Previdência 
comprova que o Governo do 
Estado estava correto em relação 
aos prazos, quando dizia que se 
não fosse aprovada até esta sexta-
feira (31), � caria sem recursos.  

PRAZO 
“Essa portaria comprova 

pontos importantes. Se não 
tivesse prazo, não precisaria de 
uma portaria. O Governo do 
Estado sempre falou a verdade, 
sempre tratou o assunto como 
muita seriedade em respeito 
ao servidor e à lei federal que 
determinou prazo e penalidades”, 
a� rmou o líder. 

NOVO LIMITE 
De acordo com a publicação 

da portaria da Secretaria Especial 
da Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia no 
Diário O� cial da União o prazo 
agora para votar a Previdência 
estadual é 30 de setembro. 

CAMPANHA DO CORONA 
A jornalista Vera Magalhães 

comentou a vinda do presidente 
Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, 
ao Nordeste, mais precisamente 
em São Raimundo Nonato, no 
Piauí, para fazer campanha 
eleitoral “no auge da pandemia”.  

CRIME 
“O Brasil, País que ele governa 

há um ano e meio, tem mais 
de 90 mil cadáveres por conta 
da covid-19 e 2,5 milhões de 
infectados pelo novo coronavírus. 
Ainda assim o presidente esbanja 
felicidade. Tira a máscara, abana 
o chapéu-coco, monta a cavalo, 
promove aglomerações numa 
viagem em que visitou o Parque 
Nacional da Serra da Capivara”, 
comentou Vera.

MAU EXEMPLO 
É justamente o impedimento 

de promover aglomerações que 
tem tirado o sono de muitos pré-
candidatos ao pleito de novembro 
próximo. Enquanto alguns se 
preocupam com isso, quebram a 
cabeça dia e noite na tentativa de 
achar uma forma de fazer campanha 
à distância, o presidente aparece 
dando um péssimo exemplo. 

ENQUANTO ISSO 
Nos EUA, o presidente Donald 

Trump lançou nesta quinta uma 
série de tuítes em que levanta a 
possibilidade de se adiar as eleições 
presidenciais de 3 de novembro 
por conta, é claro, do coronavírus. 
“É a primeira vez que o presidente 
aponta essa possibilidade, algo que 
os democratas temiam desde o 
início da pandemia”, informa o El 
Pais Brasil. 

MAIS UMA DOS SIMPSONS 
Após o anúncio da nova nota 

de 200 reais internautas notaram 
mais uma ‘previsão’ do desenho 
Os Simpsons. A nota apareceu 
na série em um episódio exibido 
seis anos atrás, que se passa no 
Brasil. O assunto foi um dos mais 
comentados nas redes sociais 
brasileiras. 

IMPRESSIONANTE 
O episódio? “You Don’t Have to 

Live Like a Referee”, ou “Você Não 
Precisa Viver como um Árbitro”. 
E mostra Homer recebendo uma 
mala cheia de notas de 200 reais. 
Neste episódio, o 16º episódio da 25ª 
temporada, Homer se torna árbitro 
da Copa do Mundo e recebe diversas 
propostas de suborno.  

DANIELAFREIREDANIELA
Governadora Fátima Bezerra 
e o seu vice Antenor Roberto 
participando de reunião virtual 
com municípios litorâneos 
envolvidos no Pacto Pela Vida, 
que combate aglomerações 
nas praias potiguares

RÁPIDAS

>> Na sessão remota desta 
quinta-feira (30) da ALRN, o 
deputado Francisco do PT chamou 
a atenção para a queda dos 
investimentos da Petrobras na 
região Nordeste e no Rio Grande 
do Norte. Segundo o parlamentar, 
o ‘desinvestimento’ da empresa por 
aqui tem gerado impactos negativos 
na economia e sociedade. 

>> Falando nisso, foi manchete 
nacional que a Petrobras registrou 

prejuízo de R$ 2,713 bilhões no 
segundo trimestre deste ano. Na 
semana passada, a empresa aprovou a 
distribuição de dividendos no valor de 
R$ 1,7 bilhão para as ações ordinárias. 

>> Deu na coluna Analítico em 
O Globo: “O lulismo sob ataque na 
viagem de Bolsonaro ao Nordeste. 
Sertanejos antes fechados com Lula já 
se inclinam em direção ao presidente 
depois do auxílio emergencial de R$ 
600”. 

CONTRADIÇÃO  
A jornalista ainda ressaltou em sua análise um detalhe importante: “Toda 

a festa do presidente foi feita no dia em que se anunciou que sua mulher, a 
primeira-dama Michelle Bolsonaro, está, também ela, com o novo coronavírus”.  

Novo normal: Senadora 
Zenaide Maia participando 
de solenidade virtual da 
assinatura da ordem de 
serviço da segunda etapa do 
Pró-Transporte Zona Norte. 
“Parabéns, governadora 
Fátima”, elogiou
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou com boas promessas dos astros e seu dia pode 
ser superprodutivo. A Lua forma aspecto maravilhoso 
com a tríade planetária ativa em sua Casa 10, revelando 
um momento propício para pegar fi rme em suas 
atividades profi ssionais e mostrar o que sabe aos chefes.

A Lua abre o dia em aspecto tenso com Vênus, 
desaconselhando mudanças no visual e nos tratamentos 
de beleza. Em compensação, ela vai trocar likes com 
Júpiter, Saturno e Plutão, enviando mais proteção e 
harmonia para o seu lar e os interesses com a família. 

Se depender das energias astrais que fl uem do céu, 
sua sexta tem tudo para ser perfeita sem defeitos. 
Além de brilhar em seu paraíso, a Lua forma aspecto 
superbenéfi co com Júpiter, Plutão e Saturno, indicando 
sorte, facilidades e excelentes oportunidades.

Finalmente sextou e você recebe um baita estímulo da Lua 
para botar o pé no fds com as esperanças renovadas e 
mais alegria no coração. Além de seguir o rolê em sua Casa 
11, a Lua fi ca em harmonia com Júpiter, Plutão e Saturno, 
apontando um dia de boas energias e mais proteção.

Você vai contar com boas vibes da Lua virginiana, que 
destaca seu lado disciplinado, realça sua capacidade 
de organização e incentiva a mostrar os dons e a 
experiência que possui. Terá mais foco e raciocínio 
rápido para negociar, cumprir os deveres.

Ótimas promessas chegam da Lua: ela percorre o ponto 
mais alto do seu Horóscopo e troca likes com vários 
astros que estão ativos em sua Casa da Fortuna. Isso 
signifi ca que suas investidas profi ssionais podem trazer 
excelente retorno, reconhecimento dos chefes.

Sextou com tudo azul em seu horizonte profi ssional e 
a promessa é da Lua, que se movimenta em sua Casa 
3, destacando sua inteligência, deixando seu raciocínio 
mais ágil e fertilizando as suas ideias. Você tem tudo para 
brilhar em entrevista de emprego.

Graças às energias que fl uem do céu nesta sexta, você 
terá motivos de sobra para investir nos seus sonhos e 
acreditar que tudo dará certo. A Lua virginiana troca 
fi gurinha com Júpiter, Plutão e Saturno, que seguem o 
lento rolê em seu signo, dando carta branca para você.

A Lua será a principal aliada dos seus interesses materiais 
e profi ssionais e você pode ter um dia glorioso pela 
frente. Em ótimo aspecto com Júpiter, Plutão e Saturno, 
a Lua realça seu tino comercial, dá persistência e 
promete bons resultados em suas iniciativas.

Hoje você vai contar com boa vontade, foco e pode ter 
um período muito produtivo no trabalho e nas fi nanças, 
ainda mais se buscar um canto tranquilo para realizar 
o que planeja. A Lua fortalece a sua capacidade de 
concentração e o seu empenho.

As estrelas despejam ótimas vibes em seu Horóscopo e 
a maior amiga do seu signo será a Lua. Além de passar o 
dia todo em sua companhia, ela troca likes com Júpiter, 
Plutão e Saturno, astros que seguem unidos em seu 
paraíso, indicando uma sexta perfeita sem defeitos. 

A sexta chega com excelentes promessas dos astros e 
deve ser cheia de possibilidades. A Lua atravessa o lado 
oposto do seu Horóscopo e troca likes com Júpiter, 
Plutão e Saturno, incentivando mudanças e novos 
horizontes em sua vida. 

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

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

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

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

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

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

Melhor desempenho da CNN Brasil ainda 
depende de necessários ajustes

Em todos os sentidos, 
a chegada da CNN Brasil 
foi das mais positivas. O 
capricho na sua organização 
e as contratações realizadas 
mexeram com todo o mercado. 
Nada a discutir.

Mas ainda existem correções 
a fazer, próprias de todo o começo 

de trabalho, pouco mais de 
quatro meses no ar.Por exemplo, 
conseguiram “engessar” os ótimos 
Leandro Karnal, Mari Palma e 
Gabriela Prioli.

O programa “CNN Tonight”, 
especialmente criado para eles, 
está arrastado, sonolento, bem 
parecido com uma monótona 

aula de escola, numa manhã de 
segunda-feira chuvosa. 

Nada que a mão de um bom 
diretor não consiga resolver.

Estrutura é importante, casting 
idem, mas também contar com 
valores que realmente entendam 
de televisão, em seus diferentes 
setores, sempre será indispensável.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

E OUTRA
O interesse pelo noticiário, com 

pandemia e inquietação econômica, 
deve ser considerado, mas a 
GloboNews promoveu mudanças bem 
importantes nesses últimos meses.

Aumentou o “ao vivo” e ampliou 
a participação dos comentaristas e 
repórteres, chegando à liderança da 
TV paga. Até nisso, na vidinha das 
concorrentes, a chegada da CNN Brasil 
também fez bem.

TUDO EM CIMA
Se ainda faltava alguma coisa para 

con� rmar o “Game of  Clones”, novo 
reality de namoro da Sabrina Sato na 
Record, agora não falta mais nada.

O contrato, que inclui a Prime 
Video, serviço de streaming da 
Amazon, já recebeu todas as 
assinaturas.

UMA PENA
A Band, por muito tempo, teve no 

“MasterChef ” um dos seus principais e 
mais caprichados produtos.

Verbo no passado. Não tem 
mais. Caiu muito a sua qualidade, 
a partir desta nova edição. Quase 
irreconhecível em relação ao que foi 
apresentado no passado.

E O MAIS GRAVE
O “MasterChef ”, com os 

problemas que tem e tamanha falta 
de qualidade, chega a comprometer a 
credibilidade dos seus atuais jurados. 
E até da apresentadora Ana Paula 
Padrão. O risco de possíveis desfalques 
já é considerado.

LOUÇA NA PIA
Ainda a propósito do mesmo 

assunto, entre receitas e formatos de 
competição, a culinária tornou-se 
essencial na televisão dos dias atuais. 
Veio e tomou conta. Mas ainda 
existem coisas que não funcionam 
muito bem. Por exemplo: a TV Gazeta-
SP, às 13h30, tem o “Cozinha Amiga”. 
Aprender a fazer comida, neste 
horário, é o que ninguém quer ouvir 
falar, muito menos ver.

HOMENAGEM
Amaury Jr. é o tema do “Rede TV! 

20 anos” desta sexta-feira, a partir das 
22h30. Grandes entrevistas feitas com 
Chico Anysio (2008), Hebe Camargo 
(2009), Roberto Carlos (2015) e Ana 
Maria Braga (2015) serão relembradas 
no especial, além de viagens do 
apresentador a lugares como Nova 
York, Dubai e Turquia.

PRESÍDIOS
O “Conexão Repórter”, comandado 
por Roberto Cabrini no SBT, 
mostra na próxima segunda-feira 
a situação de presídios no País 
em meio à pandemia. Cabrini 
conversou com detentos e agentes 
penitenciários sobre uma realidade 
onde mais de 17 mil casos de 
Covid-19 foram confi rmados em 
prisões brasileiras.

Ainda a se confi rmar, mas a 
Globo já está marcando para o fi nal 
de janeiro o reinício de gravações 
de “Nos Tempos do Imperador”... 
... Novela de Alessandro 

Marson e Thereza Falcão, que 
será exibida na faixa das 18h... 
... E terá Selton Mello, Mariana 

Ximenes e Letícia Sabatella 
como protagonistas. Nesta sexta 

volta ao ar o “Grande Círculo”, 
apresentado por Milton Leite no 

SporTV, e gravado remotamente... 
.. Alisson, goleiro da seleção 
brasileira e do Liverpool, é o 
entrevistado. A dramaturgia 

da Globo já está com o texto de 
“Pantanal”, de Benedito Ruy 

Barbosa... ... E a ideia é, o quanto 
antes, pensar na sua produção... 
... O problema é que, nesta altura, 
está difícil planejar qualquer coisa 
com alguma segurança... .. Esse 

“quanto antes” ainda pode demorar 
um pouco. O “Música na Band”, 

hoje às 22h45, terá João Neto e 
Frederico e a participação especial 

de Luiza e Maurilio. 

ESTEVAM AVELLAR
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Já são quase cinco meses sem Cam-
peonato Potiguar. Paralisado des-
de o dia 17 de março, o Estadual já 

tem sua data de retorno programada 
para o dia 10 de agosto, com o jogo en-
tre América e Globo. Antes da parada 
ocasionada pelo novo coronavírus, o 
Estadual já estava na sua 5ª rodada 
da Copa Rio Grande do Norte, torneio 
equivalente ao 2º turno da competição. 

O ABC, campeão do primeiro tur-
no, é o atual líder da Copa RN, com no-
ve pontos em três jogos. Em números 
gerais, o time alvinegro também o que 
mais pontuou no campeonato inteiro. 
São 29 pontos conquistados, em 11 
partidas disputadas. O time também o 
dono dos melhores ataque e defesa do 
Potiguar 2020. São 37 gols feitos e ape-
nas 10 sofridos. 

Hoje, o América está fora da zona 
de classificação. O Globo FC é a equipe 
que está em segundo lugar, com nove 
pontos. A esperança do torcedor al-
virrubro é que o time americano tem 
dois jogos a menos que a equipe de 
Ceará-Mirim. Devido ao calendário da 
Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, 
o América teve duas partidas adiadas. 

Com apenas um ponto nesta segun-

da fase, o Palmeira é quem está na briga 
para não disputar a série B do Estadual. 
O time soma seis pontos no ranking ge-
ral. Além disto, a equipe é a responsável 
pelas piores defesa e ataque. São somen-
te 7 gols marcados e 29 sofridos. 

Três pontos e uma posição à fren-

te, o Assu é o rival do Palmeira nesta 
corrida contra o rebaixamento. Tendo 
conquistado seis dos seus nove pontos 
só na Copa RN, o clube faz jus à colo-
cação e tem as segundas piores defesa 
e ataque. Foram 25 gols tomados e 9 
marcados. 

Como foi campeão do primeiro 
turno, o ABC tem a vantagem de poder 
sagrar-se vencedor do Estadual dire-
tamente, caso conquiste o segundo. 
Além disto, se confirmar a liderança, 
tem o direito do mando de campo na 
final da Copa Rio Grande do Norte. 

Relembre como estava o Potiguar 
antes da paralisação da pandemia
FUTEBOL | Estadual já tem sua data de retorno programada para o dia 10 de agosto, com o jogo entre América e Globo. Antes da parada causada
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PROTEÇÃO

Após a eliminação do São 
Paulo nas quartas de final do 
Campeonato Paulista, com a der-
rota por 3 a 2 para o Mirassol, Da-
niel Alves se manifestou através 
das redes sociais sobre o tropeço. 
E classificou a situação como "atí-
pica" e "difícil de digerir".

"Ontem, hoje, dias difíceis de 
digerir algumas coisas, mas aqui 
estamos pra dizer que sentimos 
muito primeiro pelo nosso traba-
lho e pelas pessoas que torcem 
por nós. Trabalhamos para obter 
resultados, mas algumas vezes 
eles não vem como planejamos 
Uma situação atípica que temos 
que ter a hombridade e sabedoria 
de aceitar o que vier", escreveu 
Daniel Alves, em seu perfil no 
Instagram, prometendo mais tra-
balhar para obter melhores resul-
tados nas próximas competições.

Ele assegurou, ainda, que não 
abaixará a cabeça após a queda. 
"Quase sempre o silêncio é res-
posta mais sábia, algumas vezes 
as públicas, pois jamais me verão 
atrás do pelotão de guerra. Eu só 
abaixo a cabeça pra orar e só ajo-
elho pra agradecer. Infelizmente 
não vejo outro caminho que se-
guir lutando, batalhando e entre-
gando o melhor", disse.

DANIEL ALVES 
DESCARTA 'ABAIXAR A 
CABEÇA' APÓS QUEDA 
DO SÃO PAULO 

A pandemia do novo coronavírus 
e as questões raciais proporcio-
naram a Lewis Hamilton uma 

motivação a mais para buscar novos 
desafios dentro e fora das pistas em 
2020. Em preparação para o GP da In-
glaterra, domingo (02), em Silverstone, 
o piloto inglês afirmou que pretende 
ficar pelo menos mais três anos na 
principal categoria do automobilismo.

"Em termos de quanto tempo eu 
vou continuar, isso é um pouco desco-
nhecido neste momento, mas eu diria 
que o bloqueio da covid, quando tive-
mos a primeira parte da temporada 
cancelada, embora tenha sido negativa 
em muitos aspectos de certa forma, 
deu muita vida, muita energia para fo-
car em outras coisas", disse o piloto seis 
vezes campeão mundial, que, aos 35 
anos, terá seu contrato encerrado com 
a Mercedes no final do ano.

"Esse tempo foi realmente impor-
tante para respirar. Isso me deu um 
pouco de energia renovada para talvez 
ficar mais tempo em atividade", disse o 
britânico, que poderá somar a sétima 
vitória em Silverstone neste fim de se-
mana.

Líder da temporada com 68 pon-
tos, após duas vitórias nas três primei-
ras provas, Hamilton tem cinco pontos 
de vantagem sobre o companheiro de 
equipe, o finlandês Valtteri Bottas. Nes-
ta temporada, o inglês poderá igualar 
o número de títulos de Michael Schu-
macher (sete) e superar a marca de 91 
vitórias do alemão. O inglês soma 86.

"Há um ponto em que o físico e a 

mente pesam no momento de parar 
Eu não sei quando isso vai acontecer, 
mas eu não vejo isso ocorrendo em 
um curto período, nos próximos três 
anos", disse o britânico. "Também es-
tamos em um período em que não há 
outro piloto com a mesma origem que 
a minha. Portanto, meu objetivo é con-
tinuar entregando o máximo de tempo 
possível", finalizou.

o piloto inglês, seis vezes campeão mundial, terá seu contrato encerrado com a Mercedes

Lewis Hamilton planeja ficar pelo 
menos mais 3 anos na Fórmula 1

AUTOMOBILISMO

GETTY IMAGES A diretoria do Grêmio, por in-
termédio de um comunicado, 
informou, nesta quinta-feira 

(30), a morte de Marco José Bobsin, 
vice-presidente do clube, aos 68 anos, 
por complicações da covid-19. Eleito 
para o Conselho de Administração 
em 2019, Marcão, como era chamado 
pelos amigos, era casado com Graça 
Bobsin e tinha dois filhos, Mariane e 
Diego.

O dirigente foi internado no dia 
15 de março no hospital Moinhos de 
Vento, depois do diagnóstico positivo 
para a covid-19 e recebeu alta em 26 
de junho, após 53 dias na Unidade de 
Terapia Intensiva. Mas complicações 
decorrentes da doença levaram o 
vice-presidente novamente para o 
hospital. 

De acordo com informações, o 
dirigente teve uma infecção urinária 
que chegou ao intestino.

Nascido em Santo Antônio da Pa-
trulha em 28 de novembro de 1951, 
Marco Bobsin, durante a carreira 
profissional no Banco do Brasil, foi 
dirigente da AABB. 

Sócio do Grêmio por cinco dé-
cadas, saiu da arquibancada para a 

política do blube em 1982.
A primeira das quatro eleições 

para o Conselho Deliberativo acon-
teceu em 1989. Suas duas passagens 
pelo colegiado foram daquele ano 
até 1995 e de 2007 até hoje. Chefe de 
Gabinete da Presidência até 2019.  
Em 16 de dezembro de 2019, tomou 
posse como vice-presidente.

O Internacional se solidarizou 
com a morte do dirigente gremista 
numa rede social. "Com profundo 
pesar, recebemos a notícia do faleci-
mento de Marco Bobsin, vice-presi-
dente do Grêmio", escreveu, em nota.

Marco José Bobsin tinha 68 anos

Covid-19 causa a morte do 
vice-presidente do Grêmio
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