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PRESIDENTE DO PSL
EM NATAL APROVA 
POSSÍVEL RETORNO DE 
BOLSONARO À LEGENDA

PREFEITURA VAI APAGAR 
PICHAÇÕES E “GRAFITES 
CLANDESTINOS” EM 
ESCADARIA DE MÃE LUÍZA

ABC GOLEIA ASSU, 
MANTÉM 100% E SE 
ISOLA NA LIDERANÇA DO 
CAMPEONATO POTIGUAR

RETOMADA

NEGOCIAÇÃO. 3 | Segundo Sérgio 
Leocádio, que é pré-candidato à 
prefeitura da capital potiguar nas 
eleições deste ano, o PSL “tem tudo a 
ver” com Bolsonaro

RESTAURAÇÃO. 5 | Ação acontece dias 
depois de Carlos Eduardo Alves fazer 
críticas ao novo aspecto da escadaria, 
que tem recebido intervenções artísticas 
realizadas com apoio da Prefeitura

ESTADUAL. 16 | Esta foi a quinta vitória 
consecutiva do alvinegro neste segundo 
turno. Time está invicto no Campeonato 
Potiguar e encaminhado para a decisão 
desta fase contra o rival, América

NATAL, TERÇA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2020 | EDIÇÃO Nº 872 | ANO 4  | 7.500 EXEMPLARES (Tiragem reduzida em razão da pandemia) DIRETOR DE REDAÇÃO: ALEX VIANA

A NOVA ROTA DO TRÁFICO

CRIME. 8 E 9 | Trajeto Natal-Roterdã tem sido utilizado por criminosos para escoar drogas do Brasil para a 
Europa. Somente no Porto de Natal, em 18 meses, já foram apreendidas mais de 5 toneladas de cocaína. 
Levando-se em consideração apreensões feitas também na Europa, com cargas que saíram de Natal, a 
coisa é ainda pior. Desde 2018, segundo a Receita Federal, lá se vão mais de 11 toneladas

NA PRAIA, POTIGUARES IGNORAM 
MÁSCARAS E DISTANCIAMENTO

GOVERNO DO ESTADO 
CONTA 1,6 MIL CASOS 
DE CORONAVÍRUS A 
MENOS QUE NATAL

EXPORTAÇÕES DO 
RN TÊM REDUÇÃO DE  
21% DE JANEIRO A 
JULHO, APONTA FIERN

SECRETÁRIO ADJUNTO 
DE SAÚDE DO ESTADO, 
PETRÔNIO SPINELLI 
PEDE DEMISSÃO

EDUARDO BOLSONARO 
PROPÕE CASTRAÇÃO 
QUÍMICA PARA 
ESTUPRADORES

DADOS DA PANDEMIA. 12 | 
Secretaria Estadual de Saúde 
informou que diferença pode 
ocorrer em virtude do atraso na 
inserção dos dados dos casos

COMÉRCIO EXTERIOR. 11 | No 
primeiro semestre de 2020, 
segundo Federação das 
Indústrias, exportações somaram 
volume total de US$ 142 milhões

MUDANÇA. 3 | Médico será 
substituído no cargo pela 
enfermeira Maura Vanessa Silva 
Sobreira. Nova adjunta é doutora 
em Ciências da Saúde

CÂMARA DOS DEPUTADOS. 4 | 
Após repercussão de estupro em 
menina de 10 anos do Espírito 
Santo, deputado federal quer 
endurecer penas para o crime

VINICIUS LOURES / CÂMARA DOS DEPUTADOSELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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O novo líder do governo na Câ-
mara dos Deputados, Ricardo 
Barros (Progressistas-PR), 

avalia que é necessário tributar ope-
rações eletrônicas. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, quer criar o 
tributo para incidir sobre transações, 
mas os congressistas o associam à 
antiga CPMF e resistem. Caberá a 
Barros convencer seus colegas depu-
tados a apoiar a ideia do ministro.

Em entrevista ao Poder 360, Ri-
cardo Barros vinculou o Renda Bra-
sil, programa social que o governo 
está formatando (que incorporará 
Bolsa Família e outros benefícios), 
à criação do novo tributo. Ele disse 
que o valor a ser pago depende da 
reforma tributária, em discussão no 
Congresso, e que o Renda Brasil po-
derá avançar sobre a receita do Siste-
ma S (Senai, Sesc, Senac etc.).

O deputado declarou também 
que será necessário postergar o iní-
cio da vigência da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (para maio de 2021 
como está em uma medida provisó-
ria em tramitação). A� rma que Jair 
Bolsonaro faz política real.

Ricardo Barros falou em entre-
vista ao jornalista Fernando Rodri-

gues no programa Poder em Foco, 
parceira editorial entre o SBT e o 
jornal digital Poder360.

“Penso que é necessário encon-
trar uma maneira de tributar as tran-
sações eletrônicas”, declara Ricardo 
Barros. Ele a� rma que os serviços 
prestados por aplicativos cresceram 
durante a pandemia.

“Quando o ministro Paulo Gue-
des fala em imposto sobre transa-

ções eletrônicas, ele está propondo 
tributar um determinado setor da 
economia que já não é pequeno e 
não está alcançado pelos impostos 
que já estão estabelecidos”, diz o no-
vo líder.

Operações � nanceiras já foram 
tributadas no passado. Foi por meio 
da CPMF (Contribuição Provisória 
sobre Movimentação Financeira), 
que vigorou até 2007. O imposto é 

impopular. O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), já disse em 
mais de uma oportunidade que é 
contra a criação do tributo.

O governo, porém, rejeita a asso-
ciação à CPMF. Paulo Guedes a� rma 
que com os recursos arrecadados pe-
lo tributo que quer criar será possível 
bancar uma desoneração das folhas 
de pagamentos das empresas.

“Diria que a CPMF não tem ne-
nhuma chance de ser recriada no 
Congresso”, declara Barros. Seria 
exequível, entretanto, instituir o 
imposto de Guedes atrelado à deso-
neração da folha, de acordo com o 
deputado.

A possibilidade seduz alguns 
empresários. O presidente da Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade, por exemplo, de-
clarou apoio ao tributo. João Carlos 
Brega, CEO da Whirlpool (Brastemp 
e Consul), também acha algo positivo.

A conta é favorável aos empresá-
rios porque tira um custo que hoje 
é arcado por eles e o distribui entre 
todos os que fazem transações digi-
tais. Até agora, o percentual mais co-
mentado para esse possível tributo é 
de 0,2%.

Novo líder do governo defende 
tributar operações eletrônicas
REFORMA | Deputado Ricardo Barros vincula o Renda Brasil, programa social que o governo está formatando (que incorporará Bolsa Família
e outros benefícios), à criação do novo tributo. Ele disse que o valor a ser pago dependerá da reforma tributária, em discussão no Congresso

Deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR) diz que Renda Brasil depende de reforma tributária

NAJARA ARAÚJO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, minimizou 
nesta segunda-feira 17 o fato de 

o governo prever mais recursos no ano 
que vem para o Ministério da Defesa do 
que para o da Educação. Segundo ele, 
essa diferença se deve ao “pagamento 
de pessoal” da pasta a qual as Forças 
Armadas são vinculadas.

A proposta orçamentária que está 
nas mãos da equipe do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, prevê um 
valor superior em R$ 5,8 bilhões para 
os militares do que o destinado para o 
MEC. Caso con� rmada, será a primei-
ra vez em dez anos que o Ministério 
da Defesa terá um valor superior ao da 
pasta da Educação.

General da reserva, Mourão disse 
que é preciso ter uma “análise qualitati-
va” dos dados e que “pelo menos” 80% do 
orçamento da Defesa está comprometi-
do com gastos de pessoal. É justamente 
o gasto obrigatório, como da folha de 
pagamento e pensões dos militares, que 
mais pesa (91% do total) na proposta 
de orçamento do ministério para o 
próximo ano. Já o valor “discricionário”, 
usado para contratações de serviços e 
investimentos em obras e programas 
estratégicos, cairia de R$ 9,84 bilhões 
neste ano para R$ 9,45 bilhões.

Segundo a proposta de orçamento 
mais atual em discussão no governo, a 
Defesa terá um acréscimo de 48,8% em 
relação à verba deste ano, passando de 

R$ 73 bilhões para R$ 108,56 bilhões 
em 2021. Enquanto isso, os recursos 
do MEC devem cair de R$ 103,1 bilhões 
para R$ 102,9 bilhões. Os valores, não 
corrigidos pela in� ação, consideram 
todos os gastos das duas pastas, des-
de o pagamento de salários, compra 
de equipamentos e projetos em an-
damento, o que inclui, no caso dos 
militares, a construção de submarinos 
nucleares e compra de aeronaves.

Mourão a� rmou que apenas o 
orçamento da Defesa tem embutido 
gastos com pessoal. Mas a própria pro-
posta elaborada pelo governo para o 
MEC prevê destinar cerca de 72% dos 
recursos da pasta para despesas como 
de pessoal, benefícios e pensões. Vice-presidente Hamilton Mourão

Para 2021, governo prevê gastar mais com 
Defesa do que com Educação; Mourão minimiza

DINHEIRO

ALAN SANTOS / PR

O decano do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Celso 
de Mello, decidiu nesta segunda-
-feira 17 suspender dois processos 
do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público que podem tirar o pro-
curador Deltan Dallagnol da força-
-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Os dois casos estavam previs-
tos para serem julgadas na manhã 
desta terça-feira 18 e miram a con-
duta de Dallagnol em relação à pu-
blicação nas redes sociais e supos-
tas atitudes de promoção pessoal. 
Os dois processos disciplinares fo-
ram apresentados pelos senadores 
Renan Calheiros (MDB-AL) e Katia 
Abreu (Progressistas-TO).

Enquanto Calheiros acusa 
Deltan de tentar in� uenciar as 
eleições para a presidência do Se-
nado no ano passado ao publicar 
tuítes críticos ao emedebistas, 
Katia Abreu questionou o acordo 
� rmado pela Lava Jato Paraná com 
a Petrobrás para destinar R$ 2,5 
bilhões recuperados pela operação 
e que seriam geridos por uma fun-
dação dos procuradores.

Ao recorrer ao Supremo, Del-
tan alega que não tem outra alter-
nativa e pede que a Corte trave o 
julgamento dos casos e, no mérito, 
seja determinado o seu tranca-
mento, devido aos vícios.

Apesar de continuar projetan-
do uma queda de mais de 8% na 
atividade econômica no segundo 
trimestre de 2020, o Instituto Fiscal 
Independente (IFI) estima que o 
mercado está se recuperando das 
expressivas baixas veri� cadas no 
início da crise da Covid-19 e cal-
cula que a redução no Produto In-
terno Bruto (PIB) no período será 
menor que a inicialmente prevista.

As expectativas do mercado pa-
ra o PIB de 2020, porém, seguem es-
táveis em -6,5% segundo o Relatório 
de Acompanhamento Fiscal (RAF) 
divulgado nesta segunda-feira 17.

LAVA JATO

ECONOMIA

CELSO DE MELLO 
DECIDE SUSPENDER 
PROCESSOS CONTRA 
DELTAN DALLAGNOL

IFI MANTÉM PREVISÃO 
DE RECESSÃO, MAS 
APONTA SINAIS DE 
MELHORA
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O presidente do diretório munici-
pal do PSL em Natal, Sérgio Leo-
cádio, disse nesta segunda-feira 

17 que aprovaria um eventual retorno 
do presidente Jair Bolsonaro aos qua-
dros do partido. Segundo Leocádio, 
que é pré-candidato à prefeitura da 
capital potiguar nas eleições deste ano, 
o PSL “tem tudo a ver” com Bolsonaro.

“Acho que o PSL é um excelente 
lugar para o presidente, pois é um par-
tido de direita racional, que não briga 
por cargos no governo. O PSL é diferen-
ciado, grande, estruturado em todo o 
território nacional. Tudo de favorável 
para o nosso presidente Bolsonaro”, 
afirmou Sérgio, ao Agora RN.

Delegado aposentado da Polícia 
Civil do Rio Grande do Norte, Sérgio 
Leocádio ressalta que há negociações 
em curso para a volta de Bolsonaro ao 
PSL – partido pelo qual o presidente foi 
eleito em 2018 –, mas que não há nada 
definido.

“É uma negociação que demora, e 
que está sendo feita toda em Brasília. 
Mas eu acho que Bolsonaro e PSL têm 

tudo a ver. É um partido grande, estru-
turado, do que ele vai precisar para a 
reeleição”, disse o pré-candidato a pre-
feito de Natal.

Desde 2018, o PSL tem sido um dos 
partidos que mais crescem no País. A 
legenda, que elegeu Bolsonaro presi-

dente dois anos atrás, hoje tem 41 de-
putados federais (entre eles o potiguar 
General Girão) e a segunda maior fatia 
do fundo partidário este ano: R$ 201,1 
milhões. A sigla fica atrás apenas do 
PT, que receberá R$ 204,6 milhões.

Na semana passada, durante 

sua live semanal pelas redes sociais, 
Bolsonaro disse que não descarta 
um retorno ao PSL. Interlocutores do 
presidente da República e do presi-
dente nacional do partido, o deputa-
do Luciano Bivar (PE), admitiram que 
conversam sobre uma possível recon-
ciliação.

A negociação acontece nove me-
ses depois de Bolsonaro deixar o PSL e 
anunciar a formação de uma sigla pró-
pria, o Aliança pelo Brasil. Desde então, 
dificuldades na captação de assinatu-
ras inviabilizaram a formação do novo 
partido, e bolsonaristas migraram para 
outras legendas para disputar as elei-
ções deste ano.

O rompimento entre Bolsonaro e 
PSL, no fim do ano passado, foi traumá-
tico. O presidente chegou a dizer a um 
apoiador que Bivar estava “queimado 
para caramba”. Também houve troca 
de acusações sobre a gestão de fundos 
do partido e o rompimento com o go-
verno de lideranças do partido, como 
a deputada Joice Hasselmann (SP) e o 
senador Major Olímpio (SP).

Líder do PSL em Natal aprova 
retorno de Bolsonaro à legenda
NEGOCIAÇÃO | Segundo Sérgio Leocádio, que é pré-candidato à prefeitura da capital potiguar nas eleições deste ano, o PSL “tem tudo a ver” com 
Bolsonaro porque é um partido grande, independente e estruturado em todo o País. Presidente teve rompimento traumático com a sigla em 2019

Delegado Sérgio Leocádio, líder do PSL em Natal, é pré-candidato a prefeito pela legenda
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A 2ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Nor-
te negou um recurso da defesa e 
confirmou a decisão da 1ª instân-
cai que condenou a ex-prefeita de 
Mossoró Fafá Rosado por impro-
bidade administrativa.

Na denúncia, o Ministério 
Público Estadual apontou que a 
ex-prefeita “vinculava de modo 
constante e abusivo sua ima-
gem e seu nome à publicidade 
institucional paga pelos cofres 
públicos”, nos diversos meios de 
comunicações locais.

Na 1ª instância, Fafá foi con-
denada a pagar multa equivalente 
a cinco vezes o valor do salário 
que ela recebia como prefeita, 
além de ter tido os direitos políti-
cos suspendos por três anos.

No recurso, os desembargado-
res concluíram que era evidente a 
autopromoção “mediante pro-
paganda institucional custeada 
com verba pública”, por parte da 
ex-prefeita demandada, ferindo, 
assim, o disposto na “Constitui-
ção Federal, concretizador dos 
princípios da moralidade e impes-
soalidade”.

MOSSORÓ

JUSTIÇA CONDENA 
FAFÁ ROSADO POR
SE AUTOPROMOVER 
NA PREFEITURA

Servidores do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN) 

fazem a partir desta terça-feira 18 uma 
paralisação de 48 horas em protesto 
contra a gestão do reitor interino da 
instituição, o professor Josué Moreira.

Em assembleia, os servidores denun-
ciaram que a instituição vive, segundo 
eles, uma “intervenção desastrosa, que 
utiliza do autoritarismo para agredir de 
forma vil seus estudantes e servidores”.

Professor efetivo da instituição, 
lotado no campus de Ipanguaçu, Josué 
Moreira está à frente do IFRN desde 20 
de abril, por indicação do deputado fe-
deral General Girão (PSL-RN). O reitor 
interino enfrenta críticas da comuni-

dade acadêmica por ter assumido o 
cargo sem sequer ter participado da 
eleição interna realizada em 2019.

Na consulta aos servidores e estu-
dantes, o mais votado foi o professor 
José Arnóbio de Araújo Filho – que não 
pode ser empossado, segundo o Minis-
tério da Educação, por responder a um 
processo administrativo.

Na semana passada, estudantes 
protestaram na reitoria pela saída de 
Josué Moreira. O caso ganhou reper-
cussão porque, durante o ato, o reitor 
interino chamou a Polícia Militar – que 
conteve a manifestação usando spray 
de pimenta.

A governadora Fátima Bezerra 
afastou policiais envolvidos na ação.

O médico Petrônio Spinelli anun-
ciou nesta segunda-feira 17 que 
deixará o cargo de secretário 

adjunto de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Norte. Ele alegou questões 
pessoais para pedir exoneração.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), Petrônio 
Spinelli será substituído pela enfermei-
ra Maura Vanessa Silva Sobreira.

A nova adjunta da Saúde é doutora 
em Ciências da Saúde pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo e professora efetiva-adjunta 
do Departamento de Enfermagem da 
Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte. Foi diretora do Hospital Re-
gional do Seridó (Caicó-RN) e docen-
te-tutora da Escola Nacional de Saúde 
Pública (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

O governo anunciou também 
Lyane Ramalho Cortez assume como 
como subsecretária de Planejamento 
e Gestão. Ela é professora do Depar-
tamento de Saúde Coletiva (UFRN) e 
pesquisadora do Lais (UFRN).

“O Governo do Estado agradece 
a Petrônio Spinelli pela seriedade e 
dedicação com que desenvolveu seu 
trabalho durante todo o período em 
que esteve no cargo”, informou a gestão 
estadual, em nota.Diretoria do sindicato dos servidores do IFRN comandam assembleia virtual do Campus Central

Petrônio Spinelli foi porta-voz da Secretaria de Saúde em entrevistas coletivas sobre a Covid-19

Servidores do IFRN fazem 
paralisação de 48 horas

Petrônio Spinelli, adjunto de 
Saúde do RN, pede demissão

ATO

MUDANÇA

SINASEFE / REPRODUÇÃO

SANDRO MENEZES / GOVERNO DO RN

O ministro Edson Fachin 
(STF) afirmou nesta segunda-fei-
ra 17 que o Brasil vive uma “reces-
são democrática” e que o futuro 
está “sendo contaminado pelo 
despotismo”.

Fachin disse ainda que a can-
didatura do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva ao Planalto 
em 2018, vetada pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), teria “feito 
bem à democracia” e fortalecido o 
“império da lei”.

À época, a candidatura de Lu-
la foi barrada pelo TSE com base 
na Lei da Ficha Limpa —o petista 
já havia sido condenado em se-
gunda instância por corrupção e 
lavagem de dinheiro no caso do 
tríplex de Guarujá (SP).

Fachin afirmou, em mais de 
uma oportunidade, que existe 
“cavalo de Troia dentro da legali-
dade constitucional do Brasil”, em 
referência a uma ameaça oculta à 
democracia no País.

O ministro do Supremo tam-
bém apontou que houve uma “es-
calada do autoritarismo no Brasil 
após as eleições de 2018”.

EM 2018

EDSON FACHIN DIZ 
QUE TSE DEVERIA 
TER AUTORIZADO 
CANDIDATURA DE LULA
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ATUAL GOVERNO É O QUE MAIS 
COMBATE A CORRUPÇÃO

OAB QUER AUMENTAR 
DIRETORIA PARA APROVAR BENESSE 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

TRÁFICO EM FESTA 
Seria o caso de investigar o 

que há por trás do pedido para 
que o STF proibisse o uso de 
helicóptero na perseguição a 
bandidos, nas favelas do Rio. 
É uma antiga demanda dos 
tra� cantes porque lhes facilita a 
fuga.

INVERSÃO DE VALORES
O ministro Edson Fachin 

(STF) disse ontem que em 2018 
o TSE deveria ter autorizado a 
candidatura de Lula, o ladrão, 
para “fortalecer o império da 
lei”. A candidatura foi barrada de 
acordo com a Lei da Ficha Limpa. 

SEM PROVAS NOS AUTOS
Reproduzindo o chororô 

de políticos derrotados em 
2018, Fachin falou em “recessão 
democrática” e “escalada 
autoritária” do governo eleito 
pelo voto, mas não citou 
exemplos concretos da sua 
acusação.

PASSOU DOS LIMITES
Ex-procurador de Defesa 

das Prerrogativas, no conselho 
federal da OAB, Charles Dias diz 
que Felipe Santa Cruz, presidente 

da Ordem, “há muito, já passou 
de todos os limites que a ética, a 
moral, e o cargo lhe impõem”

NOTÍCIA BOA
O Brasil se aproxima dos 

2,5 milhões de pessoas curadas 
da Covid-19 e a média móvel 
de mortes segue tendência de 
queda. Depois de passar 57 
dias acima de mil, caiu para 
964, a menor em mais de dois 
meses.

RECORDE
Segundo o Portal da 

Transparência do Registro 
Civil, o mês de julho de 2020 
registrou 133.620 óbitos no 
Brasil, por todas as causas, e 
tornou-se o mês com maior 
número de mortes desde 2015. 
Quase metade dos óbitos foram 
por problemas respiratórios, 
incluindo Covid (27,7 mil).

VIDA SEGUE
Na Flórida, um dos epicentros 

da pandemia nos EUA, a volta 
às aulas já começou e 46% das 
famílias optaram por atividades 
presenciais. Mesas terão 
barreiras físicas, como as urnas 
nas eleições, e distanciamento.

É crescente a indignação no conselho federal da OAB contra manobras 
da cúpula em favor da criação de “prêmio” vitalício mensal de R$17 mil a 
um ex-funcionário já aposentado, Paulo Guimarães, conhecido por “saber 
demais”. Impressiona o quase desespero para dar a benesse. A pretensão 
caiu na diretoria, mas, inconformado com a derrota por 3x2, o grupo do 
presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, tenta agora aumentar de 5 para 10 
diretores, a � m de garantir maioria de votos nas decisões. 

EU DIGO, VOCÊ FAZ
Santa Cruz é acusado de 

obedecer ao comando Marcus 
Vinícius Furtado Coelho, 
ex-presidente da OAB de quem 
Guimarães foi chefe de gabinete

INSPIRAÇÃO
A pretensão do veterano 

ex-funcionário é baseada na 

pensão paga a uma irmã de d. 
Lyda, secretária da OAB morta 
em atentado terrorista. 

ESTRANHO RETORNO 
Extinta pelo ex-presidente 

da OAB Reginaldo de Castro, a 
pensão de d. Lyda, que faria 100 
anos em dezembro, foi retomada 
depois sem alarde.

Levantamento nacional do Paraná Pesquisa mostra que 39,6% da população 
acredita que a atual administração federal do presidente Jair Bolsonaro é 
a que mais combateu a corrupção, em relação a governos anteriores. Para 

29,8%, Bolsonaro fez igual a governantes anteriores, e 25% acreditam que o 
atual governo fez menos. Esse sentimento dispara para 47,8% na população 
das regiões Centro-Oeste e Norte. Considerado “reduto” do PT, no Nordeste a 
maioria acredita que o atual governo fez mais que administrações anteriores no 
combate à corrupção. Para 35,3% da população nordestina, o governo atual 
combateu a corrupção mais que petistas e tucanos. Para 30,3%, foi menos. Para 
44,9% dos homens, a percepção é de que o governo Bolsonaro combateu mais 
a corrupção que governos anteriores. O Paraná Pesquisa ouviu 2.260 eleitores de 
242 municípios dos 26 estados e do DF, entre 11 e 15 de agosto.

OPINIÃO | Apesar dos protestos de religiosos, interrupção da gravidez já foi realizada na menina. Em nota, 
o hospital que fez o procedimento informou “que o procedimento foi realizado e a paciente segue estável”

A deputada federal Natália Bona-
vides (PT-RN) criticou o grupo 
de religiosos que, no domingo 

16, fez um protesto em frente ao hospi-
tal em Recife (PE) onde foi realizado o 
aborto em uma menina de 10 anos que 
engravidou após ser estuprada pelo tio.

“Esses fanáticos que tentaram obri-
gar uma criança de DEZ ANOS que foi 
ESTUPRADA a seguir uma gravidez de 
alto risco – resultado de um estupro!!! 
– são criminosos. Chamaram a menina 
de assassina e atacaram a clínica em 
que ela estava. Pró-vida?! Humanidade 
passou longe! Nojo”, publicou no Twit-
ter a parlamentar potiguar.

Apesar dos protestos, a interrup-
ção da gravidez já foi realizada na 
menina. Em nota, o Centro Integrado 
Amaury de Medeiros da Universidade 
de Pernambuco (Cisam/UPE) informa 
“que o procedimento foi realizado e a 
paciente segue estável”.

Em um pronunciamento online 
nesta segunda-feira 17, o secretário 
estadual de Saúde do Espírito Santo, 
Nésio Fernandes, a� rmou que será 
ofertada à menina e a sua família a 
inclusão nos programas de proteção 
para pessoas que sofreram violência e 
estão em risco por conta de ameaças. 
Para que isso ocorra, é preciso que haja 
manifestação do Ministério Público.

Na semana passada, a Justiça do 
Espírito Santo - onde a menina mora 
- autorizou a realização do procedi-
mento após “manifestação da vontade 
da criança e da família”. Apesar disso 
e de a menina ser vítima de estupro e 

correr risco de morte, dois casos em 
que o Código Penal autoriza o aborto, 
o hospital de referência de Vitória (ES), 
alegou questões técnicas para não fazer 
o procedimento. A idade gestacional 
avançada de 22 semanas e 4 dias e o 
peso do fetal de 537 g foram o que im-
pediram que o abortamento ocorresse 
dentro do Hospital Universitário Cassia-
no Antônio Moraes (Hucam). Por con-

siderarem que o caso da menina não se 
enquadrava no protocolo utilizado na 
unidade para a interrupção de gestação, 
a secretaria estadual de Saúde do Espíri-
to Santo procurou por outras unidades 
que praticavam o protocolo mais ade-
quado para garantir a saúde da menina.

Por causa disso, a garota foi trans-
ferida para Recife, onde fez o procedi-
mento.

Deputada se solidarizou com menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio

Natália critica ato contra aborto
em menina de 10 anos: “Nojo”

MICHEL JESUS / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em meio ao escândalo envol-
vendo o estupro uma menina 
de 10 anos no Espírito Santo, 

o deputado federal Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP) apresentou nesta se-
gunda-feira 17 um projeto de lei na 
Câmara dos Deputados que prevê 
castração química para estuprado-
res. A proposta é igual ao projeto de 
lei 5.398, de 2013, do então deputa-
do Jair Bolsonaro, que foi arquivado.

O projeto apresentado por Eduar-
do visa à alteração do Código Penal e 
da Lei de Crimes Hediondos para en-
durecer as penas anteriormente pre-
vistas. “Dentre as medidas que vêm 
sendo adotadas, inclui-se a exigência 
de tratamento complementar de 
castração química, ou até mesmo a 
cirúrgica, para concessão de progres-
são da pena restritiva de liberdade”, 
diz a justi� cativa.

“No Brasil, há uma grande discus-

são se esse tipo de medida feriria ou 
não a Constituição Federal, se deve 
prevalecer garantia individual em de-
trimento do direito da sociedade de 

não conviver com esse tipo de crimi-
noso, que, quando não mata, macula e 
traumatiza sua vítima para o resto da 
vida”, a� rma o deputado.

Deputado apresentou projeto igual ao que o pai dele propôs quando era deputado federal em 2013

Eduardo Bolsonaro propõe lei com 
castração química para estupradores

PUNIÇÃO SEVERA

VINICIUS LOURES / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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A Prefeitura do Natal vai começar 
a apagar, nesta terça-feira 18, pi-
chações e gra� tes realizados de 

forma clandestina na escadaria que liga 
o bairro de Mãe Luiza à Praia de Areia 
Preta, na Zona Leste da capital potiguar.

A informação foi con� rmada ao 
Agora RN pelo secretário municipal 
de Cultura, Dácio Galvão, que disse que 
o trabalho de remoção das pichações 
será realizado por equipes da Secre-
taria Municipal de Serviços Urbanos 
(Semsur).

A ação acontece dias depois de o 
ex-prefeito Carlos Eduardo Alves fazer 
críticas ao novo aspecto da escadaria, 
que tem recebido intervenções artísti-
cas realizadas com apoio da Prefeitura 
do Natal. Nas redes sociais, o ex-prefei-
to disse que a obra original – inaugura-
da durante sua gestão, em 2015 – “� cou 
feia com muita gra� tagem”.

“Faço um apelo a prefeitura/Fun-
carte para corrigir e devolver a beleza 
arquitetônica desta obra de arte tão 
bonita”, disse Carlos Eduardo, suge-
rindo que referia à gra� tagem o� cial, 
e não exatamente às pichações, como 
entendeu o secretário de Cultura.

Segundo Dácio Galvão, o trabalho 

de gra� tagem na escadaria ainda não 
foi � nalizado. E, de acordo com o se-
cretário municipal de Cultura, não é o 
gra� te que está prejudicando a paisa-
gem, e sim as intervenções artísticas 
clandestinas e as pichações realizadas.

“Mas a partir de terça, a Semsur 

está indo lá para dar outra pintura e eli-
minar aquela sujeira estética em cima 
da arquitetura da estrutura”, a� rmou 
Dácio Galvão.

Depois da polêmica, Carlos Eduar-
do voltou às redes sociais para explicar 
que não criticou a arte do gra� te, e sim 

o excesso de intervenções artísticas no 
local – reforçando que não está falando 
apenas das pichações.

“Democraticamente, e com liber-
dade de opinar, como qualquer pes-
soa livre, critiquei e critico o excesso, 
achando que o espaço da arte poderia 

ser menor, realçando melhor a obra e o 
gra� te”, escreveu o ex-prefeito.

INTERVENÇÃO
A escadaria que liga o bairro de 

Mãe Luíza à praia de Areia Preta, na 
Zona Leste da cidade, está passando 
por uma intervenção artística. O tra-
balho começou no último dia 15 de 
julho. Nos pórticos e degraus, estão 
sendo feitos mosaicos e pinturas no 
estilo gra� te. Participam 20 artistas po-
tiguares que se revezam em horários e 
grupos, tudo dentro das orientações de 
distanciamento social e higiene na luta 
contra a Covid-19.

A repaginação contempla o reves-
timento de 133 espelhos dos degraus, 
cada um com 15 centímetros de altura 
por 4 metros de largura, e mais dois 
arcos medindo 30 metros quadrados 
de área.

Local preferido para atividades 
físicas, o espaço teve o projeto elabo-
rado pelos mosaicistas Gildeci Pereira, 
Liana Diógenes, João Batista de Lima, 
Rosangela Rocha e Wendell Eduardo. 
A coordenação é do artista plástico Mi-
gue Carcará, da Secretaria de Cultura 
de Natal.

Prefeitura vai apagar pichações e 
“grafite clandestino” em escadaria
CULTURA | Ação acontece dias depois de Carlos Eduardo Alves fazer críticas ao novo aspecto da escadaria, que tem recebido intervenções artísticas realizadas com apoio da 
Prefeitura do Natal. Nas redes sociais, ex-prefeito ressaltou que não criticou arte do grafite, e sim excesso de intervenções artísticas na obra, que foi inaugurada na sua gestão

Escadaria que liga Mãe Luiza à Praia de Areia Preta, na Zona Leste de Natal, tem recebido intervenções artísticas, mas também pichações

As companhias aéreas Latam 
e Azul começaram nesta se-
gunda-feira 17 um esquema 

de operação de voos compartilha-
dos. Os clientes podem comprar 
uma passagem em uma empresa, 
mas embarcar no avião da outra. A 
prática, conhecida como codesha-
re, é comum no setor e não afeta a 
autonomia das empresas.

O codeshare diminui as chances 
de um avião levantar voo com mui-
tos assentos desocupados, além de 

aumentar a oferta de rotas para os 
clientes das empresas envolvidas.

No caso da Latam e da Azul, 
o acordo de codeshare envolve 64 
rotas domésticas. Entre elas, estão 
dois voos operados pela Latam pa-
ra Natal, um partindo de Brasília e 
outro de Guarulhos (SP).

“Estamos ampliando as opções 
de viagem aos nossos clientes e 
chegando a importantes capitais 
regionais do Brasil”, disse o CEO 
da Latam Brasil, Jerome Cadier. O 

acordo foi fechado em julho.
“Esses acordos trarão benefí-

cios incomparáveis para os clien-
tes. Com a malha aérea altamente 
conectada da Azul que atende a 
muitos destinos no Brasil e com os 
hubs da Latam, nossa complemen-
taridade de frota e de voos ofere-
cerão aos clientes a mais ampla 
variedade de opções de viagem”, 
disse John Rodgerson, CEO da 
Azul, na época do fechamento do 
acordo.

Latam e Azul passam a compartilhar dois voos para Natal
CODESHARE

35 29
ENTRAM NO ACORDO

ROTAS OPERADAS PELA AZUL OPERADAS PELA LATAM

Latam e Azul passam a compartilhar dois voos para Natal
ENTRAM NO ACORDO

ROTAS OPERADAS PELA AZUL OPERADAS PELA LATAM

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL JÚNIOR PALHARES
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
.

LUIZ A DA SILVA, torna público que está requerendo a Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA - LRO para a COMERCIO VAREJISTA DE LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) localizada R Aldeia de Guarairas, loteamento portal da cidade s/n, Arês/RN. 

EMRESÁRIO LUIZ A DA SILVA

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

A PEDREIRA POTIGUAR EIRELI ,  CNPJ: 02.343.047/0001-83, torna público que recebeu  do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
de Operação, com o prazo de validade até 05/08/2026, em favor do empreendimento , para Beneficiamento de 
Granito para a produção de brita  em uma área de 9,0775 hectares, localizada no Sítio Jacarandá, S/N, Zona Rural, 
Caraúbas/RN.

José Luis Arantes  Horto
Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
.

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ: 04.058.766/0001-88, torna público que recebeu 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB, com prazo de validade até 17/06/2021 a LP 
em favor do 13º Batalhão de Polícia Militar, localizado na RN 160, Km 09, no Bairro Regomoleiro, Zona Urbana do 
Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 

Alarico José Pessoa Azevedo Júnior -
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)
.

A Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, CNPJ: 04.058.766/0001-88, torna público que está 
requerendo junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB/SGA, a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO para a construção do 13º Batalhão de Polícia Militar, localizado na RN 160, Km 09, no Bairro 
Regomoleiro, Zona Urbana do Município de São Gonçalo do Amarante/RN. 

Alarico José Pessoa Azevedo Júnior –
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO
.

POSTO ARRUDA II LTDA, CNPJ: 26.474.656/0001-30, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação (LO) 
para um Posto Revendedor de Combustíveis Líquidos, localizado na Av. Senador João Câmara, nº 2.615, Janduís, 
Assú/RN.

CARLOS ALBERTO ARRUDA
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
.

FREDERICO CESAR LOPES DE CARVALHO, CNPJ: 13.716.333/0001-63, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO com validade 
até 13/08/2022 para Atividade de Indústria de Beneficiamento de Sal Marinho, localizada na Rod. RN 015 – Km 01, 
246 – Dix Sept Rosado - Mossoró/RN.

FREDERICO CESAR LOPES DE CARVALHO 
Proprietário

AVALIAÇÃO | Segundo o mesmo levantamento, grupo de pessoas que considera o governo de Jair Bolsonaro 
ruim ou péssimo caiu de 45% para 37%, menor índice desde agosto de 2019. Auxílio emergencial puxou alta

A popularidade do presidente Jair 
Bolsonaro avançou em agosto e 
atingiu 37%, segundo pesquisa 

XP/Ipespe divulgada nesta segun-
da-feira 17. É a maior proporção de 
pessoas que avaliam o governo como 
ótimo ou bom desde março de 2019. 
Na última pesquisa, em junho, a apro-
vação era de 30%.

No mesmo período, o grupo de 
pessoas que considera o governo de 
Bolsonaro ruim ou péssimo caiu de 
45% para 37%, menor índice desde 
agosto de 2019. A proporção dos que 
classificam o governo como regular os-
cilou de 24% para 23%, dentro da mar-
gem de erro da pesquisa, de 3,2 pontos 
porcentuais para cima ou para baixo.

De acordo com a pesquisa, a me-
lhora na avaliação do presidente foi 
puxada pela população com renda 
mensal de até cinco salários mínimos. 
Esse grupo é o principal beneficiário 
do auxílio emergencial. “Entre os mais 
pobres, com renda de até dois salários 
mínimos, a aprovação foi de 28% para 
34% e entre os que têm renda de dois 
a cinco salários mínimos, de 32% para 
44%”, diz o relatório da XP.

De acordo com a pesquisa, 70% da 
população apoia a extensão do benefí-
cio com o valor atual, de R$ 600 por mês, 

até o fim de 2020. A proporção é de 79% 
entre os que recebem ou esperam rece-
ber o auxílio, mas também alta, de 64%, 
entre os que não esperam receber.

Na população geral, outros 14% 
são a favor da manutenção do progra-
ma até o fim do ano, mas com parcelas 
menores, e 11% acham que o auxílio 
não deveria ser estendido.

Em linha com os dados de apro-
vação, a expectativa para o restante 
do mandato de Bolsonaro também 
melhorou. Nesta categoria, a avalia-

ção ótima ou boa passou de 33% para 
37% entre julho e agosto. A proporção 
dos que tinham expectativa ruim ou 
péssima caiu de 43% para 36% e os que 
enxergavam o restante do mandato 
de Bolsonaro como regular oscilou de 
20% para 22%.

A pesquisa realizou 1 mil entre-
vistas telefônicas entre os dias 13 e 15 
de agosto. A amostra considera sexo, 
tipo de cidade, região, idade, porte do 
município, religião, ocupação, renda e 
nível educacional dos entrevistados.

Ao chegar a Aracaju (SE) nesta segunda-feira 17, Bolsonaro foi ovacionado por apoiadores

Aprovação de Bolsonaro sobe para 
37% em agosto, afirma pesquisa XP

O Ministério da Educação (MEC) 
informou que vai disponibilizar 
acesso à internet para alunos de 

universidades e de institutos federais 
em situação de vulnerabilidade social, 
para que possam acompanhar as aulas 
durante o período de isolamento social 
adotado para evitar a disseminação do 
novo coronavírus.

A princípio, serão beneficiados 400 
mil alunos com renda familiar inferior 
a meio salário-mínimo, mas a ideia é 
que esse número chegue a 900 mil alu-
nos cuja renda familiar seja de até 1,5 
salário-mínimo.

A medida foi anunciada nesta se-
gunda-feira 17 em coletiva de imprensa 
online. De acordo com o MEC, a expec-
tativa é de que a benefício abranja 797 
municípios com campi de Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) e 
Institutos Federais (IF).

Ao fazer o anúncio, o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, disse que a 
demora para se implementar a medi-
da, após cinco meses de isolamento 
em decorrência da pandemia do novo 
coronavírus, se deve à burocracia in-
terna do Estado.

Aos 400 mil alunos com renda 
familiar de até meio salário-mínimo 

serão disponibilizados bônus de da-
dos móveis que serão gerenciados 
pela instituição de ensino. Eles te-
rão validade de 90 dias e os créditos 
serão de 10 gigabytes a 40 gigaby-
tes. Há também a possibilidade de 
fornecimento de pacotes de dados 
móveis por meio de chips pré-pa-

gos, que terão validade de 30 dias e 
créditos de dados que variam de 5 
gigabytes a 40 gigabytes.

Ainda segundo a pasta, a solução 
encontrada “demonstra a viabilidade 
para um modelo de inclusão nos domi-
cílios de alunos e professores em ban-
das larga fixa e móvel a partir de 2021”.

Ministro da Educação, Milton Ribeiro, e auxiliares durante anúncio de medida para estudantes

MEC disponibilizará internet a 
alunos de universidades federais

ACESSIBILIDADE

MEC / DIVULGAÇÃO

ALAN SANTOS / PR

NAJARA ARAÚJO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), voltou a cobrar 

do presidente Jair Bolsonaro, nesta 
segunda-feira 17, o envio da reforma 
administrativa ao Congresso. O par-
lamentar afirmou que a proposta 
não vai perseguir os seguidores públi-
cos, mas sim buscar a modernização 
do Estado.

“A reforma administrativa que 
nós queremos não vai perseguir os 
servidores, cortar o salário, não é is-
so. Queremos olhar o serviço público 
nos próximos 10 anos, com melhor 
qualidade, com modernização, me-
nos burocracia e que possamos aten-
der as áreas fundamentais — saúde, 
educação e segurança —, que a gente 
possa atender melhor o cidadão”, de-
clarou Maia, em entrevista ao Jornal 
da Tropical, da TV Tropical.

Segundo o presidente da Câma-
ra, a ideia da reforma é modernizar 
a administração pública. Maia tam-
bém destacou que as duas grandes 

despesas do governo federal são 
Previdência e administração públi-
ca. “Se a gente não controlar essas 
despesas e não melhorar a qualidade 
da administração pública, vamos ter 
um Estado daqui a alguns anos que 
vai apenas pagar salário e aposenta-
doria. Não é isso que a gente quer”, 
defendeu.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM)

Maia: reforma administrativa 
“não vai perseguir servidores”

“MODERNIZAÇÃO DO ESTADO”
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CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
.

ANDRE GUSTAVO RAPOSO EULÁLIO, inscrito no CPF sob o nº. 060.189.734-05, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença 
Simplifi cada (LS) Nº. 2018-126909/TEC/LS-0478, com prazo de validade até 13/08/2026, em favor do Loteamento 
Santo Antônio, localizado na Rua Epifânio Leopoldino da Nóbrega, n° 43, Alto do Juazeiro, Equador/RN.

André Gustavo Raposo Eulálio 
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

AUTO POSTO CANTALICE LTDA, CNPJ: 00.891.024/0001-88, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de 
Operação - RLO, para Transporte de Cargas Perigosas, com capacidade para transportar 13,4ton, Localizado na 
Rua Caetano Simão, 947, Centro, Equador/RN.

JOSÉ ANTÔNIO NETO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
.

CENTRAL EOLICA ACAUA II S.A., CNPJ: 35.842.708/0001-74, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, 
com prazo de validade até 01/07/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO BAIXA DO SÍTIO, 
composto por 07 (sete) aerogeradores com potência nominal de 4,20 MW, com 29,40 MW de potência a ser 
instalada em uma área de intervenção de 55,26ha., localizada na Zona Rural dos municípios de Santana do Matos, 
Tenente Laurentino Cruz e São Vicente/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

EDITAL DO CORECON - RN 
Sistema Eleitoral Eletrônico - Web Voto Conselho Regional de Economia da 19ª REGIÃO - RN Nos termos das Resoluções 
1.981, de 23/10/2017, e 1.992, de 28/5/2018, do Conselho Federal de Economia - Cofecon, faço saber que no dia 
28/10/2020, a partir das 8 (oito) horas, até o dia 30/10/2020, às 20 horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio 
eletrônico www.votaeconomista.org.br, o qual, naquele período, poderá ser acessado no Brasil ou no exterior, serão 
realizadas eleições para renovação do terço, composto de 3 (três) Conselheiros Efetivos e 3 (três) Suplentes do Corecon, 
com mandato de 3 (três) anos: 2021 a 2023; e de 1 Delegado-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao Colégio Eleitoral do 
Cofecon. O prazo para registro de chapas será de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação, 
encerrando-se às 17:00 horas. O registro será feito na sede do Corecon-RN, localizada no(a) Rua Princesa Isabel, 815, 
Cidade Alta, Natal-RN, no horário de 9:00 às 17:00 horas. A votação dar-se-á mediante senha individual fornecida pelo 
Cofecon aos Economistas adimplentes (na hipótese de parcelamento de débitos, adimplente com as parcelas vencidas até 
16/10/2020) e remidos, integrantes do Colégio Eleitoral Definitivo, constituído até o dia 16/10/2020. O voto será exercido 
diretamente pelo Economista. Não haverá voto por procuração. Os trabalhos de apuração serão realizados em 30/10/2020, 
às 20 horas, nas dependências da sede do Corecon-RN, imediatamente após encerrado do período de votação. A 
Comissão Eleitoral será constituída pelos Economistas: Francisca Suerda Soares de Oliveira (presidente), Francisco de 
Assis Raimundo e Marcos Frederico Carreras Simões, como titulares, e Erivan Morais de Almeida, como suplente, sendo 
sua primeira reunião realizada no dia 17/09/2020, às 14:00 horas, na sede do Corecon-RN.  

Natal - RN, 14 de agosto de 2020 
Ricardo Valério Costa Menezes, Presidente do Corecon-RN. 

  

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 – SRP

O Pregoeiro do Município de Fernando Pedroza/RN, torna público a Licitação na 
Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - SRP, do tipo menor preço 
unitário, tendo por OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
Material de Uso Hospitalar, para atender a Secretaria de Saúde do município de 
Fernando Pedroza/RN, conforme especificações no edital. A abertura será no dia 
31/08/2020, Abertura da Disputa de Preço as 09h:30min. O Edital encontra-se à 
disposição dos interessados no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br no 
endereço eletrônico: cpl.pmfp@gmail.com, ou no setor de Licitação na Prefeitura 
Municipal, das 8h:00min às 13h:00min. 

Fernando Pedroza/RN, 17 de Agosto de 2020
WILK JACKSON ASSUNÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

TERMO DE CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

01 - ADJUDICO Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar reforma na Praça 
Miguel da Costa Cirne, no Município de Jardim do Seridó/RN. Empresa – JUDSON G. DA SILVA 
SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 08.838.881/0001-26, saiu vencedor no item: 1; 
totalizando o valor de R$ 208.315,04 (Duzentos e oito mil, trezentos e quinze reais e quatro centavos). 
02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Tomada de Preços nº 004/2020 com início 26 de 
junho de 2020, realizada em  20 de julho de 2020 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, 
alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente: 03. 
DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Jardim do Seridó/RN, 17 de agosto de 2020
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

                                                                                 
                          RESULTADO DO CREDENCIAMENTO N.º 001/2020 
Levamos ao conhecimento dos interessados, que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração 
Regional do Rio Grande do Norte – SENAR-AR/RN, sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
04.256.238/0001-33, com sede na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol - Natal/RN, torna público o resultado do 
credenciamento de pessoas jurídicas e microempreendedor individual, para integrar o cadastro de 
prestadores de serviços de instrutoria e consultoria do SENAR-AR/RN. As listas de credenciados e 
inabilitados estão disponíveis no site www.senarrn.com.br. Fica aberto prazo de 02 (dois) dias úteis para 
interposição de recursos. Maiores informações poderão ser solicitados junto à Gerência de Aprendizagem Rural, 
no endereço acima citado e pelo telefone (84) 3342-0200.  

 
Natal(RN), 17 de agosto de 2020. – 

José Álvares Vieira - Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/RN   
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IMPORTANTE

Instituto Jurí¬dico para Efetivação da Cidadania e Saúde - AVANTE SOCIAL, CNPJ: 03.893.350/0001-
12 situada a Rua Dr. Pedro Matos, SN, Centro, Macaíba/RN CEP 59.280-000, solicita o comparecimento da 
empregada GORETTI DE FÁTIMA BEZERRA GOMES, portadora da CTPS nº60.131, série 00003, no prazo de 48 
horas. SENDO QUE SUA INÉRCIA ocasionará na rescisão de seu contrato de trabalho nos termos da lei. 

Macaíba, 14 de Agosto de 2020.

ABANDONO DE EMPREGO

CRÍTICAS | Associação de Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte aponta que a corporação opera 
com cerca de 26% do efetivo adequado. Último concurso para a categoria aconteceu em 2008

A Associação de Delegados da 
Polícia Civil do Rio Grande do 
Norte (Adepol) alertou que, 

em três anos, o efetivo da corporação 
pode cair para 20% do ideal. 

Em nota, a entidade comparou 
a situação da Polícia do RN com um 
bu� et. De acordo com a Adepol, o 
crescimento populacional deve dei-
xar o quantitativo desproporcional 
ao ideal, caso não sejam reformadas. 
Em analogia com um bu� et de festas, 
a associação assemelhou com um 
serviço de garçons desproporcional 
ao número de convidados, o que fa-
ria o serviço ter uma qualidade baixa.

Segundo a nota da Adepol, os 
números não foram atingidos “da 
noite para o dia”. O último concurso 
para a Polícia Civil aconteceu em 
2008. Conforme consta, a corporação 
opera com cerca de 26% do efetivo 

adequado.
Para a presidente da Adepol, 

delegada Taís Aires, a realização do 

concurso depende, hoje, apenas da 
vontade da governadora Fátima Be-
zerra.

Presidente da Adepol, Taís Aires, solicita pressa para a execução de novo concurso público

Efetivo da Polícia Civil poderá cair 
para 20% do ideal em três anos

A militante bolsonarista Sara Fer-
nanda Giromini, a Sara Winter, 
usou as redes sociais para divul-

gar o primeiro nome de uma menina 
de 10 anos que engravidou após ser 
estuprada pelo próprio tio. Apesar de a 
publicação ter sido apagada depois, ju-
ristas a� rmam que ela pode ter ferido 
ao menos quatro artigos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) e 
do Código Penal.

A divulgação de dados da vítima 
de estupro aconteceu no domingo (16) 
através da conta de Sara no Twitter. Na 
ocasião, a militante de extrema-direita 
publicou a identidade da criança e o 
endereço do hospital que faria o proce-
dimento para interromper a gravidez, 
previsto em lei. Ela também chamou 
o médico responsável pela unidade de 
“aborteiro”.

Juristas a� rmam que Sara Winter 
pode responder nas esferas criminal e 
cível por causa da exposição da meni-
na. Para a advogada Cecilia Mello, ex-
-juíza federal e especialista em direito 
penal e administrativo, só do ECA ela 
poderia ser enquadrada em mais de 
um delito.

“O artigo 17 estabelece o direito 
ao respeito, que consiste na inviolabi-
lidade da integridade física, psíquica 
e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da identida-
de”, explica a jurista. “Com base nesse 
dispositivo já se evidenciam, em tese, a 
irregularidade e o dano causados pela 
conduta adotada em relação à criança, 
abrindo espaço, em consequência, pa-
ra eventual reparação.”

A outra infração cometida seria 

ao § 1º do artigo 247, segundo avalia a 
especialista. A legislação proíbe exibir, 
total ou parcialmente, qualquer ilus-
tração de criança ou adolescente, que 
se re� ra a atos que lhe sejam atribuí-
dos, de forma a permitir a identi� cação 
do jovem. A pena prevista é de multa 
de três a vinte salários - ou o dobro, em 
caso de reincidência.

Normalmente, o dispositivo serve 
para inibir exposição de pessoas com 
menos de 18 anos envolvidas em al-
gum delito. Para Cecilia Mello, entre-
tanto, ele também poderia ser aplicado 
ao caso da criança estuprada. “O tipo 
penal previsto, no meu entender, não 
pressupõe que tais imagens ou conte-
údo sejam decorrentes de ato infracio-

nal imputado à criança ou adolescen-
te, haja vista a expressão ‘atos que lhe 
sejam atribuídos’, ou seja, quaisquer 
atos”, diz.

Ex-presidente da Comissão de 
Direitos Infantojuvenis da OAB-SP, o 
advogado Ricardo de Moraes Cabezón 
também avalia que houve violação da 
lei. “Obviamente, o que foi feito está 
na contramão do ECA: a preservação 
o nome se dá para que a gente não 
permita uma estigmatização futura 
da criança”, a� rma. “Em tese, a família 
poderia pedir não só o bloqueio da pos-
tagem como também, eventualmente, 
danos materiais e morais. Até porque 
se trata de um caso de aborto com pre-
visão legal.”

Juristas afirmam que Sara Winter pode responder por causa da exposição da menina

Sara Winter feriu ECA em caso de 
criança estuprada, dizem juristas 

JUSTIÇA

REPRODUÇÃO
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ANDERSON BARBOSA

O Porto de Natal, mais uma vez, 
ganhou as páginas policiais. 
Foi neste � nal de semana, após 

uma nova apreensão de cocaína feita 
pela Polícia Federal e Receita Federal. 
Desta vez, pouco mais de 700 quilos da 
droga. O entorpecente foi encontrado 
escondido em meio a um carregamen-
to de manga. As frutas, e também o pó, 
embarcariam para a Europa, via Porto 
de Roterdã, nos Países Baixos (Holan-
da) --- justamente o mesmo destino 
das mais de 3 toneladas de cocaína en-
contradas em fevereiro de 2019 dentro 
de contêineres, quando foram feitas 
as primeiras apreensões de drogas no 
terminal marítimo de cargas da capital 
potiguar.

A questão agora é outra: como 
evitar que a capital potiguar continue 
sendo usada como rota internacional 
de drogas? Somente no Porto de Natal, 
em 18 meses, já foram apreendidas 
mais de 5 toneladas de cocaína. Le-
vando-se em consideração apreensões 
feitas também na Europa, com cargas 
que saíram de Natal, a coisa é ainda 
pior. Desde 2018, segundo a Receita 
Federal, lá se vão mais de 11 toneladas.

Outro dado importante: pelo me-
nos 5 pessoas já foram presas suspeitas 
de participação no esquema e denun-
ciadas à Justiça pelo Ministério Público 
Federal. As prisões aconteceram em 
dezembro do ano passado. Porém, 
mais importante que punir, é prevenir. 
Contudo, a aquisição de um scanner de 
contêiner, equipamento considerado 
essencial para auxiliar na � scalização 
das mercadorias e produtos que che-
gam e saem do Porto de Natal, conti-
nua no campo da promessa.

A Companhia do Rio Grande do 
Norte (Codern) anunciou que o grupo 
CMA-CGM, única empresa transporta-
dora com operação no Porto de Natal 
na rota de exportação de frutas poti-
guares para a Europa, vai adquirir um 
scanner de contêiner e que ele já deve 
começar a funcionar em setembro. 
Contudo, não soube informar quanto 
vai custar. A empresa responsável por 
oferecer o equipamento é a brasileira 
EBCO Systems, que desde 1994 desen-
volve soluções de inspeção de cargas e 
contêineres por raios X em vários por-
tos e aeroportos do país.

Fontes ligadas ao Agora RN dizem 
que o equipamento custa entre R$ 10 
e 14 milhões, e que ele deverá ser alu-
gado, e não comprado em de� nitivo. 
Assim, o custo deve � car em torno de 
350 a 400 mil por mês.

“O aprimoramento da segurança 
no Porto de Natal é um objetivo per-
manente da diretoria da Codern. A sua 
obtenção passa por uma intensi� cação 
das operações interagências e adoção 
de novos protocolos, sempre em evolu-

ção. Estamos planejando que o equipa-
mento entre em operação entre o � nal 
de setembro e início de outubro. E uma 
parceria entre o Porto, o Armador e o 
Operador portuário pagará pelo scan-
ner”, a� rmou a Codern.

SEM PREJUÍZOS
Questionada sobre a e� cácia do 

equipamento, a Codern disse acreditar 
que o scanner  “contribuirá sobrema-
neira para evitar a entrada de materiais 
ilícitos no Porto de Natal”, e que, a prin-
cípio, em razão das apreensões feitas 
pela PF e Receita, a companhia ainda 
não sentiu prejuízo � nanceiro, pois a 
quantidade de contêineres embarca-
dos permanece a mesma.

Por � m, a companhia ressaltou 
que administra o Porto de Natal  e que 
é vinculada ao Governo Federal. “Por-
tanto, tem suas operações apoiadas 
pela Polícia Federal e Receita Federal, 
que com suas ações de inspeção e in-
teligência coíbem o trá� co de drogas”.

Apesar de a Codern a� rmar que 
não registrou prejuízos em razão das 
apreensões, a CMA-CGM passou um 
mês sem operar por conta do trá� co  
de drogas no terminal. De 21 de feverei-
ro a 21 de março, a empresa suspendeu 
as atividades no Porto de Natal. A falta 
do scanner de contêiner foi um dos 
motivos alegados.

Segundo a Codern, cerca de 43 mil 

Rota Natal-Roterdã de tráfico internacional de cocaína completa 18 meses
ENTORPECENTES | Somente no 
Porto de Natal, em 18 meses, 
já foram apreendidas mais de 5 
toneladas de cocaína. Levando-
se em consideração apreensões 
feitas também na Europa, com 
cargas que saíram a partir do 
porto potiguar, segundo dados da 
Receita Federal,  foram outras11 
toneladas

toneladas de frutas foram embarcadas, 
por mês, no Porto de Natal em 2019.

INVESTIGAÇÕES
A Polícia Federal disse que as in-

vestigações terão prosseguimento 
com o objetivo de identi� car a autoria 
desse crime de trá� co internacional de 
drogas, cuja pena pode variar de 7 a 25 
anos de reclusão, e que acredita que a 
apreensão realizada no sábado (15), no 
Porto de Natal, reforça a importância 
das reuniões da Comissão Estadual de 
Segurança Pública nos Portos, Termi-
nais e Vias Navegáveis – CESPORTOS. 
“Essa mesma Comissão, que é presidi-
da pela PF e integrada pela RFB, tem 

APREENSÕES NO PORTO DE NATAL
12 DE FEVEREIRO DE 2019: 1,2 TONELADA
13 DE FEVEREIRO DE 2019: 2,2 TONELADA
13 DE MAIO DE 2019: 1 TONELADA
9 DE SETEMBRO DE 2019: 70 QUILOS
15 DE AGOSTO DE 2020: 704 QUILOS 

De outubro de 2018 até agora, levando-se em consideração apreensões 
feitas na Europa de cargas que partiram de Natal, a Receita Federal estima a 
apreensão de mais de 11 toneladas de cocaína.
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Rota Natal-Roterdã de tráfico internacional de cocaína completa 18 meses

como missão prevenir e reprimir os 
atos ilícitos nos portos, terminais e vias 
navegáveis”, destacou.

A ROTA
Após as primeiras apreensões de 

drogas feitas no Porto de Natal, ainda 
em fevereiro de 2019, a Polícia Federal 
informou que a capital potiguar era o 
ponto de partida de uma rota do trá-
� co internacional de drogas. À ápoca, 
inclusive, a PF con� rmou que já sabia 
da existência do transporte de drogas 
pelo ar – caso em que o entorpecente 
é levado na bagagem ou preso ao cor-
po de passageiros de aviões. O trajeto 
marítimo, no entanto, foi considerado 

novidade, de acordo com Delegacia 
Regional de Investigação e Combate 
ao Crime Organizado da PF no Rio 
Grande do Norte. As duas apreensões 
feitas em fevereiro de 2019 foram as 
primeiras da história do Porto de Natal, 
aberto em 1932. Nunca uma operação 
policial havia descoberto drogas no 
terminal.  

Ainda segundo a Polícia Federal, o 
trá� co marítimo entre Natal e a Europa 
vêm ocorrendo sempre de forma seme-
lhante. Primeiro, a cocaína é embalada 
em tabletes. Depois, tudo é escondido 
em meio a carregamentos de frutas 
-- que são exportadas dentro de con-
têineres -- que atravessam o Oceano 

APREENSÕES NO PORTO DE NATAL
12 DE FEVEREIRO DE 2019: 1,2 TONELADA
13 DE FEVEREIRO DE 2019: 2,2 TONELADA
13 DE MAIO DE 2019: 1 TONELADA
9 DE SETEMBRO DE 2019: 70 QUILOS
15 DE AGOSTO DE 2020: 704 QUILOS 

De outubro de 2018 até agora, levando-se em consideração apreensões 
feitas na Europa de cargas que partiram de Natal, a Receita Federal estima a 
apreensão de mais de 11 toneladas de cocaína.

Atlântico em navios cargueiros.
Além de desembarcarem em Ro-

terdã, muitas vezes os contêineres que 
saem de Natal também são descarrega-
dos no Porto de Antuérpia, na Bélgica. 
Neste último, apesar da apreensão 
de 50 toneladas de entorpecentes em 
2018, ainda não há registro de drogas 
que teriam partido da capital potiguar.

DNA DA DROGA
Ainda de acordo com a Polícia 

Federal no RN, pelo DNA da coca foi 
possível descobrir que a droga apreen-
dida no Porto de Natal foi produzida 
na Colômbia, Peru e Bolívia. Porém, a 
PF prefere não traçar um percurso es-
pecí� co percorrido pela droga antes de 
chegar a Natal.

CONSÓRCIO DE QUADRILHAS
Os tra� cantes que atuam na re-

messa para a Europa não pertencem a 
facções criminosas que dominam o co-
mércio de drogas dentro do país. “Não 
estamos falando, necessariamente, des-
tas facções internas que atuam dentro e 
fora dos presídios. Nada disso. São tra� -
cantes internacionais. O que existe é um 
consórcio de quadrilhas, criminosos 
que se unem para fazer o negócio cada 
vez mais lucrativo para eles”, disse o de-

legado da PF Agostinho Cas-
cardo, quando das primeiras 
apreensões de cocaína feitas 
na Porto de Natal.

Como prova da existên-
cia de várias quadrilhas, o 
delegado contou que foram 
encontrados adesivos colo-
ridos pregados nas embala-
gens da droga – como uma 
espécie de assinatura desses 

grupos. “É como se cada adesivo indi-
casse uma propriedade diferente. A cor 
vermelha é para a quadrilha X. Já o ade-
sivo azul vai para a quadrilha Y. E assim 
por diante. Eles usam essas marcações 
para não misturar as encomendas”.

Cascardo, no entanto, não deta-
lhou a forma como as drogas foram 
parar dentro dos contêineres. “É o que 
estamos investigando. Pode ter sido na 
fazenda, ainda durante o carregamen-
to, ou mesmo no caminho, até chegar 
no porto. E também pode ter sido feito 
dentro do próprio porto. Somente as in-
vestigações irão nos dar esta resposta”.

PRISÕES
A prisão das cinco pessoas suspei-

tas de envolvimento na rota interna-
cional de drogas Natal-Europa acon-
teceu no dia 7 de dezembro do ano 
passado. Na ocasião, a PF ainda apre-
endeu 1,2 tonelada de cocaína. A droga 
estava dividida em diferentes locais: 
um contêiner que era transportado por 
caminhão e levava melão ao porto de 
Natal, e atrás de paredes falsas em três 
galpões em Parnamirim.

A PF começou a acompanhar a mo-
vimentação no entorno dos galpões e 
descobriu que um deles foi alugado com 
documentos falsos. No contêiner, que era 
transportado pelo veículo para o porto, 
e tinha como destino final a Dinamarca, 
foram encontrados diversos tabletes de 
cocaína misturados a uma carga de me-
lão. Outros tabletes foram encontrados 
em cômodos escondidos por paredes 
falsas dentro dos três galpões. 

As penas cominadas ao crime de 
trá� co internacional de drogas e asso-
ciação ao trá� co, somadas, vão de 10 a 
35 anos de reclusão.

PF apreendeu carregamento 
de drogas em contêiner no 
último fim de semana

As apreensões de fevereiro de 
2019 foram as primeiras da 
história do Porto de Natal
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Uma litoral com grandes atra-
ções e cartões-postais em cená-
rios paradisíacos. Sem dúvidas, 

a beleza do Rio Grande do Norte é 
marcada pelo mar e pelos dias de céu 
azul. O setor turístico, aliás, foi extre-
mamente afetado pela pandemia da 
Covid-19, logo em março. O isolamen-
to social começou com altos índices e 
muitos potiguares evitaram a circula-
ção. Foram meses de redução de ativi-
dades não essenciais, de crise para os 
empresários do ramo e de receio para 
a população.  

Agora, mesmo com a retomada 
das atividades comerciais e a flexibili-
zação da quarentena, alguns morado-
res ainda não se sentem seguros para 
voltar às ruas e às praias, como é o ca-
so de Andressa Maciel. Ao Agora RN, a 
potiguar de 28 anos contou que visitou 
Camurupim, no município de Nísia 
Floresta. “Fui em julho e usei máscara, 
também pratiquei o distanciamento. 
Mas vi que a orla estava cheia, como se 
nada estivesse acontecendo. Entendo 
que as pessoas vão porque não supor-
tam mais ficar em casa, mas não me 
sinto segura em voltar”, relatou.  

O repórter fotográfico Ney Dou-
glas flagrou uma situação parecida du-
rante o último fim de semana. A praia 
de Genipabu, na cidade de Extremoz, 
no litoral Norte, é repleta por imensas 
dunas e oferece um pôr do sol inesque-
cível, fazendo com que os visitantes 
se sintam em um verdadeiro oásis. A 
experiência, no entanto, precisa se-
guir alguns protocolos de segurança 
sanitária para evitar a propagação do 

coronavírus – medidas que ainda não 
estão sendo frequentemente adotadas 
entre os banhistas locais e turistas.  

Os registros mostram grupos gran-
des, que não respeitaram as regras de 
distanciamento social. Além disso, 
a maioria das pessoas foi vista sem 
máscara na faixa de areia. Tal proble-
ma, contudo, não é um fato isolado. 
A praia de Ponta Negra, por exemplo, 
já foi palco de diversos episódios de 
aglomerações nas últimas semanas. O 
que levou, inclusive, ao fechamento de 
algumas vias de acesso à orla em uma 
ação promovida pela Prefeitura de Na-
tal, através da Secretaria de Mobilida-
de Urbana (STTU).  

As orlas públicas do Rio Grande 
do Norte ficaram fechadas, conforme 
estabeleceu um decreto estadual no 
início de junho, para conter a dissemi-
nação da Covid-19. O acesso às praias 
ficou limitado a práticas de esportes 
individuais, como caminhadas. Já em 
um decreto publicado no Diário Ofi-
cial do Município (DOU) no último 
dia 8, ficou autorizada a reabertura 
dos quiosques nas praias da capital 
potiguar e o uso da faixa de areia para 
aluguel de barracas. Entretanto, sob 
algumas restrições: os donos dos pon-
tos precisam manter as áreas limpas e 
acondicionar o lixo em locais defini-
dos pela Urbana. 

Além disso, grandes hotéis reabri-
ram em um processo de retomada que 
não é sinônimo de liberação desmedi-
da. Um plano foi elaborado pela Secre-
taria Municipal de Turismo (Setur), em 
parceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Uni-
versidade Estadual do Rio Grande do 

TURISMO | Repórter fotográfico do Agora RN, Ney Douglas registrou 
o movimento na praia de Genipabu neste fim de semana. Após 
meses de pandemia, visitantes não seguiram as recomendações 
de distanciamento e também não usaram máscaras

A CIDADE DO SOL
E OS ERROS DA 
RETOMADA TURÍSTICA 

Norte (Uern) e a Universidade Estadu-
al do Piauí (Uespi), e apresentado ao 
setor hoteleiro no fim de julho. O do-
cumento conta com direcionamentos 
para garantir a segurança em meio à 
pandemia.  

DADOS 
De acordo com o mais recente 

boletim epidemiológico, o Rio Grande 
do Norte soma 2.081 mortes em decor-
rência do coronavírus e 57.898  casos 
confirmados da doença. Neste domin-
go (16), a governadora do RN Fátima 
Bezerra comemorou a redução do nú-
mero de casos de Covid-19 no estado. 

PERIGO Turistas circulam 
pelas dunas e faixa de areia 
de Genipabu sem fazer uso de 
máscaras faciais  



Os economistas do mercado 
financeiro mantiveram a pro-
jeção para a balança comercial 

em 2020 na pesquisa Focus realizada 
pelo Banco Central, em superávit co-
mercial de US$ 55,00 bilhões. Um mês 
atrás, a previsão era de US$ 55,15 bi-
lhões.

Para 2021, a estimativa de superá-
vit foi de US$ 53,35 bilhões para US$ 
52,75 bilhões. Há um mês, estava em 
US$ 53,40 bilhões. No caso da conta 
corrente do balanço de pagamentos, 
a previsão contida no Focus para 2020 
foi de déficit de US$ 6,21 bilhões para 
US$ 7,75 bilhões, ante US$ 8,85 bilhões 
de um mês antes.

Para 2021, a projeção de rombo 
seguiu em US$ 15,60 bilhões. Um mês 
atrás, o rombo projetado era de US$ 
19,50 bilhões. Para os analistas con-
sultados semanalmente pelo BC, o 
ingresso de Investimento Direto no 
País (IDP) será suficiente para cobrir 

o resultado deficitário nestes anos. A 
mediana das previsões para o IDP em 
2020 foi de US$ 53,75 bilhões para US$ 
51,25 bilhões. Há um mês, estava em 

US$ 53,95 bilhões.
Para 2021, a expectativa seguiu em 

US$ 65,96 bilhões, ante US$ 64,10 bi-
lhões de um mês antes.
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EXTERIOR |  No primeiro semestre de 2020, as exportações potiguares somaram volume total de US$ 142 
milhões; Melões, sal, óleo combustível, tecidos de algodão e peixes foram os produtos mais exportados

As exportações do Rio Grande 
do Norte no período de janeiro 
a julho foram 21% menores que 

as do mesmo período do ano passado, 
se considerados os itens regulares da 
pauta. Se considerados os itens ex-
traordinários, a queda é de  37,4% em 
comparação com 2019. Melões, sal, 
óleo combustível, tecidos de algodão e 
peixes foram os produtos com maiores 
valores exportados respectivamente.

As exportações de julho, bastante 
reduzidas, foram 58,2% menores que 
as de junho deste ano e 64,8% menores 

que as de julho de 2019. Peixes, lagos-
tas, granitos, tecidos de algodão e cha-
pas plásticas foram os produtos mais 
exportados no mês.

Embora um mês isoladamente não 
deva servir de parâmetro para inferir 
períodos mais longos, vários meses 
com tendência de baixa fatalmente 
resultarão em um período acumulado 
também de baixas exportações. Na 
balança comercial, as importações 
cresceram 9,4% no acumulado do ano.

No primeiro semestre de 2020, 
as exportações potiguares somaram 
volume total de US$ 142 milhões. No 
mesmo período de 2020, o valor das 
vendas ao exterior somaram US$ 228 
milhões. 

As exportações de julho, bastante reduzidas, foram 58,2% menores que as de junho deste ano e 64,8% menores que as de julho de 2019

Para 2021, a projeção de rombo seguiu em US$ 15,60 bilhões, segundo avaliação dos analistas

Exportações do RN têm redução de  
21% de janeiro a julho, aponta Fiern

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

AGÊNCIA BRASIL 

Previsão de superávit comercial em 
2020 permanece em US$ 55 bilhões

AVALIAÇÃO

58,8%
é o resultado na queda de 

exportações entre julho e junho
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NEY DOUGLAS/ AGORA RN

As últimas divulgações dos dados 
relacionados com a Covid-19 
em Natal expuseram o proble-

ma da discrepância de informações 
apresentadas pelo Governo do Estado 
e pela Prefeitura do Natal. O boletim 
epidemiológico da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) do último domingo 
(16) registrou 23.106 casos de pessoas 
infectadas na capital potiguar. No en-
tanto, em publicação desta segunda-
-feira (17), o Estado contabilizou 21.458 
casos de natalenses contaminados 
pelo patógeno. A diferença de 1.648 
registros representa um atraso de mais 
de uma semana no repasse das infor-
mações.

Os dados mostram que informa-
ções apresentados ainda estão longe de 
representar a realidade sobre a doença 
tanto em relação aos boletins munici-
pais quanto do Estado. De acordo com 
o Município, a capital potiguar tem 840 
mortes causadas pela Covid-19 até o 
dia 16 de agosto. Entretanto, segundo 
os dados divulgados pela Secretaria Es-
tadual de Saúde Pública (Sesap) nesta 
segunda-feira, apontam para 893 mor-
tes na capital potiguar. Ou seja, agora o 
Estado apresenta dados superiores em 
relação aos apresentados pela Prefeitu-
ra do Natal.

Com relação aos casos suspeitos 
da doença, outra divergência na pres-
tação de informações. A Secretaria 

Municipal de Saúde contabiliza 11.049 
casos em investigação de contamina-
ção pelo novo coronavírus. Enquanto 
isso, a Sesap aponta para um total de 
9.259 casos suspeitos.

Em tese, os dados não deveriam 
apresentar dados divergentes, pois 
tanto o Estado quanto o Município 
precisam contabilizar os números da 
doença em uma mesma plataforma do 
Ministério da Saúde. As notificações 
sobre a doença são enviadas para o sis-
tema e-SUS Vigilância Epidemiológica 
(e-SUS VE), uma ferramenta de registro 
de notificação de casos suspeitos e 
confirmados do novo coronavírus.

Segundo o Ministério da Saúde, 
isso deve se aplicar a todo o território 
nacional. Caso seja realizado teste la-
boratorial diagnóstico da COVID-19, 
RT-qPCR ou sorológico, o resultado 
deve ser registrado no sistema pelos 
municípios e pelos Estados de todo o 
País. O processamento da base de da-
dos garantirá a identificação única do 
paciente.

Questionada sobre as diferenças 
nas informações de dados, a Secretaria 
Municipal de Saúde informou que atu-
aliza diariamente os dados sobre a Co-
vid-19 no e-SUS VE. A Pasta informou 
que houve problemas no envio dos da-
dos durante o fim de semana. Apesar 
disso, a SMS ressaltou que a situação já 
foi contornada.

 Já a Secretaria de Estado da Saúde 
Pública informou que a diferença pode 
ocorrer em virtude do “delay” (demo-
ra) da inserção dos dados dos casos e 
do encerramento de cada um destes 
procedimentos nos sistemas de noti-
ficação. 

“A Sesap está trabalhando junto 
aos municípios para a implementação 

do sistema de consolidação dos dados 
para eliminar essas discrepâncias”, ex-
plicou a Sesap.

RN SOMA 2.081 MORTES CAUSADAS 
PELA COVID-119

O Rio Grande do Norte tem 2.081 
mortes causadas pela Covid-19, segun-
do dados do boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) nesta segun-
da-feira (17). Outras 231 mortes estão 
seguem sob investigação laboratorial

O Estado também registrou 57.898 
casos confirmados pela doença cau-
sada pelo novo coronavírus. Há ainda 
2.832 casos suspeitos. O número de 
pessoas recuperadas é de 34.186. De 
acordo com a Sesap, o Rio Grande do 
Norte tem atualmente 323 pessoas in-
ternadas por causa da Covid-19, sendo 
243 na rede pública e 80 na rede priva-
da.

O Brasil registrou, nas últimas 24 
horas, 684 mortes em razão do novo 
coronavírus, segundo dados divulga-
dos nesta segunda-feira, pelo Minis-
tério da Saúde. O total de óbitos é de 
108.536.

Nas últimas 24 horas, o País teve 
a confirmação de mais 19.373 casos 
da covid-19, elevando o total para 
3.359.570. Desse total, segundo o Mi-
nistério da Saúde, 2.478.494 (73,8%) 
correspondem ao total de pessoas 
recuperadas da doença e 772.540 aos 
casos que estão em acompanhamento.

O Estado de São Paulo contabiliza 
702.665 casos confirmados da covid-19 
e 26.899 mortes. A Bahia tem 217.115 
casos da doença e 4.475 óbitos. O Ceará 
tem 198.202 confirmações do novo co-
ronavírus e 8.163 mortes.

Estado e Natal têm 
discrepâncias nos 
dados sobre a Covid-19

LEVANTAMENTO | Diferença nos 
dados de pessoas infectadas 
pelo coronavírus nos boletins 
epidemiológicos do Estado e da 
Prefeitura do Natal chega a 1.648 
registros   

Estado e Município precisam informar os números relacionados com doença em uma mesma plataforma criada pelo Ministério da Saúde

TRATAMENTO FLEXIBILIZAÇÃO

Resultados de um estudo clí-
nico conduzido por pesquisado-
res da Universidade de São Paulo 
(USP) em Ribeirão Preto indicam 
que a colchicina – medicamento 
usado há décadas no tratamento 
da gota – pode ajudar a combater 
a inflamação pulmonar e a ace-
lerar a recuperação de pacientes 
com as formas moderada e grave 
da Covid-19.

 “Voluntários tratados com 
o fármaco ficaram livres da su-
plementação de oxigênio, em 
média, três dias antes do que os 
pacientes que receberam apenas 
o protocolo terapêutico padrão 
do hospital. Além disso, puderam 
voltar para casa mais cedo”, conta 
à Agência FAPESP o médico Renê 
Oliveira, que coordenou o estudo 
no Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP-USP).

De acordo com Paulo Louza-
da Junior, professor da FMRP-USP, 
a redução observada no tempo 
de recuperação dos doentes po-
de representar uma economia 
significativa para a rede pública 
de saúde, além de permitir o aten-
dimento de um número maior de 
pessoas em um mesmo período. 
“Cada dia de internação em uni-
dade de terapia intensiva [UTI] 
pode custar entre R$ 5 mil e R$ 10 
mil por paciente. A colchicina, por 
outro lado, é um medicamento 
barato e com potencial de uso em 
larga escala. O tratamento com-
pleto custou cerca de R$ 30 por 
paciente”, afirma Louzada Junior.

Outra vantagem do fármaco, 
segundo os pesquisadores, é o fa-
to de seus eventos adversos serem 
amplamente conhecidos pelos 
médicos, sendo o principal deles a 
diarreia. “De modo geral, a colchi-
cina é considerada segura. Mas é 
importante ressaltar que, no caso 
da Covid-19, os benefícios foram 
observados apenas em pacientes 
hospitalizados e com algum nível 
de comprometimento pulmonar”, 
explicou.

A Prefeitura do Natal publica 
decreto nesta terça-feira (18)  que 
permite aos bares e restaurantes 
usarem a área de calçada para 
colocação de mesas e cadeiras, 
desde que seja resguardada uma 
faixa livre mínima de 1,20 metro 
destinada ao passeio. A permis-
são é para os estabelecimentos 
localizados em vias locais e vias 
coletoras.

O decreto traz as regras para 
calcular o espaço que tem que ser 
deixado livre e outras exigências 
sanitárias a serem seguidas pelos 
estabelecimentos que se interes-
sarem por usar esse espaço, sem 
necessidade de licença prévia da 
Semurb, que, contudo, deve ser 
informada por meio do Portal 
Directa.

Essa era uma reivindicação da 
Associação  dos Bares e Restau-
rantes e outras entidades ligadas 
ao  comércio e ao turismo como 
forma de ampliar a área de aten-
dimento já que os  espaços fecha-
dos estão  com sua capacidade 
de ocupação limitada por outro 
decreto em  função da pandemia 
do novo coronavírus, e tem como 
objetivo incentivar a movimenta-
ção econômica na cidade, espe-
cialmente a esse segmento que foi 
um dos mais afetados pela  perío-
do de quarentena.

ANTI-INFLAMATÓRIO 
COLCHICINA É USADO 
EM INFECTADOS COM O 
NOVO CORONAVÍRUS

NATAL PERMITE A 
OCUPAÇÃO PARCIAL DE 
CALÇADAS POR BARES 
E RESTAURANTES

JOSÉ ALDENIR AGORA RN
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NATHALLYA MACEDO

A vida de Davidson Mendez, de 34 
anos, tem sido uma aventura. 
Ele trabalhou no comércio por 

bastante tempo, quase concluiu o cur-
so de História na UFRN e agora passa 
os dias sendo barbeiro. Mas a verdadei-
ra paixão do potiguar está presente na 
música. “Aos 15, comecei a compor. Já 
participei de bandas e toquei na igreja, 
mas sempre de forma amadora. Agora 
quero focar nessa vocação”, contou, em 
entrevista ao Agora RN. 

Inspirado por bandas nacionais 
como Skank, Barão Vermelho e Resga-
te, além da norte-americana Pearl Jam, 
Davidson acredita que o rock pode ter 
uma linguagem mais intimista. E é isso 
que ele vai demonstrar no primeiro EP 
da carreira, o “Crônicas de uma ressa-
ca”, que será lançado pelo selo potiguar 

MÚSICA | Potiguar Davidson 
Mendez lança, no próximo 
dia 21, o primeiro EP da 
carreira musical. “Crônicas 
de uma ressaca” terá 
três faixas sobre dor de 
cotovelo, mas de uma 
maneira bem-humorada  

CRÔNICAS 
DE UMA

 RESSACA 

Nightbird Records na próxima sexta-
-feira 21.  

“Gravei o EP em casa, durante a 
quarentena, então não tive baterista, 
por exemplo. As músicas têm guitarra 
e contrabaixo, basicamente. Também 
não sou cantor. Me considero compo-
sitor e guitarrista. No entanto, precisei 
soltar a voz para que minha música seja 
conhecida. Posso classi� car o trabalho 
como um rock acústico e com in� uên-
cias do blues”, revelou Davidson sobre 
o processo de elaboração da obra, que 
terá três faixas autorais.  

A coletânea de canções � cou 
pronta porque, segundo ele, houve 
um momento de desespero quando a 
pandemia da Covid-19 se tornou uma 
realidade no Brasil. “Estava me autos-
sabotando na arte havia anos, sempre 
deixando para segundo plano. O vírus 
chegou até nós e me vi a� ito. Pensei ‘vai 
que acontece alguma coisa e talvez nin-
guém escute minhas composições’. Foi 
nesse momento que decidi tirar tudo 
do papel”, relembrou.  

Sobre o conteúdo das canções, Da-
vidson aponta que o EP trata de uma 
dor de cotovelo de maneira bem-hu-
morada. “Tem ressentimento, ressaca 
e coração partido. Tentei escrever letras 
originais e divertidas para falar sobre 
essa etapa que todo mundo enfrenta, 
mas que a maioria não gosta de expor”.  

A cena efervescente da música 

local também in� uenciou Davidson. 
“Acompanhei o começo do Festival 
DoSol e de toda a produção na Ribeira. 
Como vi muitos artistas incríveis pro-
duzindo, pensei que eu poderia criar 
também. Hoje em dia, uma das minhas 
bandas favoritas é a Kung Fu Johnny. 
Além disso, admiro Luiz Gadelha como 
compositor e � co empolgado com os 
novos rostos do cenário, como a banda 
Marinheiro Porre”.  

Para um futuro próximo, o jovem 
pretende lançar um álbum com 10 fai-
xas. “Quero ver como será a recepção 
deste disco de estreia. É interessante 
observar que os potiguares estão con-
sumindo com assiduidade a arte local e 
espero que gostem da minha produção. 
Serei um músico/barbeiro muito feliz e 
satisfeito”.  

NA QUARENTENA
Davidson Mendez
conta que projeto de
lançamento de EP  
surgiu na pandemia: 
“Estava me
autossabotando na arte 
havia anos, sempre 
deixando para segundo 
plano. O vírus chegou 
até nós e me vi afl ito. 
Pensei ‘vai que
acontece alguma coisa 
e talvez ninguém escute 
minhas composições’”

QRCODE
Aproxime a

câmera do seu 
celular e siga para
a pré-save do EP

CEDIDA
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EM DISCUSSÃO 
A reunião da Comissão de 

Enfrentamento ao Coronavírus 
da Assembleia Legislativa 
discutiu, na tarde desta 
segunda-feira 17, os impactos 
da pandemia na educação 
pública e privada do Rio Grande 
do Norte e as condições para o 
retorno das atividades escolares 
no Estado.  

PRESSÃO 
Durante o debate, 

representantes das instituições 
privadas relataram aos 
deputados presentes na 
videoconferência que vêm 
sofrendo pressão dos pais pelo 
retorno das aulas presenciais. 
O que, na opinião deles, é um 
direito da família, de poder 
escolher se mandam ou não os 
� lhos às escolas. 

PRONTOS. É O QUE PROMETEM 
Além disso, o grupo pediu 

a volta às aulas argumentando 
que funcionários e toda a rede 
de apoio já estão treinados 
em “protocolos sérios e 
rigorosos”, incluindo o apoio de 
engenheiros de biossegurança 
nomeados pelo Sesi - RN para 
irem em cada instituição 
particular ajudar na elaboração 
dos seus procedimentos. 

PRECAUÇÃO 
Já o secretário de Educação 

do RN, Getúlio Marques 
Ferreira, ressaltou que o 
principal objetivo do Estado é 
defender o direito à educação, 
sem esquecer o direito à saúde.  

DIREITO 
Ele lembrou que, além do 

direito à educação, existe o 
direito à vida. “Nós precisamos 
re� etir se esse é o momento 
de voltarmos. Temos que 
olhar para os dois setores, 
público e privado, pois, 
enquanto governo, nós temos 
responsabilidades”, comentou.  

O PERIGO 
“Eu não tenho dúvidas 

de que as escolas estarão 
internamente seguras com 
os protocolos feitos por Sesi e 
Sebrae. Mas o problema será 
fora delas. Será a quantidade 
enorme de pessoas transitando 
e gerando riscos à saúde da 
nossa sociedade”, avaliou o 
secretário. 

DISPUTA 
O professor Robério Paulino, 

que aguarda decisão � nal do 
TSE para tomar posse como 
deputado estadual no lugar de 
Sandro Pimentel, informou no 
início da noite de ontem que 
está pré-candidato a vereador 
em Natal pelo PSOL. 

DECISÃO 
Em mensagem nas redes 

sociais, ele avisou: “Comunico 
que, depois de muitos apelos de 
amigos do RN e de todo o País, 
terminei por aceitar dispor meu 
nome novamente como pré-
candidato a vereador por Natal”.  

REALIDADE BRUTAL 
Dados do Sistema de 

Informações Hospitalares 
do SUS publicados pela BBC 
revelam a chocante realidade 
de que casos de gravidez e 
abortos resultantes de estupro 
de crianças, como o da menina 
de 10 anos no Espírito Santo, 
não são nada incomuns. Ao 
contrário: quatro meninas de 
até 13 anos são estupradas por 
hora no Brasil. 

MALDADE 
Juristas con� rmam que a 

extremista Sara Winter pode ter 
ferido ao menos quatro artigos 
do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e do Código 
Penal ao usar as redes sociais 
para divulgar o primeiro nome 
da criança que engravidou após 
ser estuprada pelo próprio tio.  

DISSEMINADO 
Deputada federal Lídice 

da Mata: “Na pandemia, 
atingiu-se o ápice da utilização 
de ‘fake news’ no Brasil”. 
Relatora da CPMI que 
investiga a disseminação de 
desinformação, ela a� rmou ao 
jornalista Xico Sá que Bolsonaro 
“se abraça com a velha política”. 

DESCOBRIU AGORA? 
O ministro do STF Edson 

Fachin disse que o TSE deveria 
ter autorizado a candidatura de 
Lula nas eleições de 2018. Ele 
ainda falou sobre uma “escalada 
autoritária” que ocorreu no 
Brasil após 2018, a� rmando 
que o país vive uma “recessão 
democrática” e que o futuro 
“está sendo contaminado pelo 
despotismo”.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> O vice-presidente Hamilton 

Mourão minimizou o orçamento 
maior para a Defesa do que para a 
Educação e atribuiu a “pagamento 
de pessoal” a diferença para a pasta 
a qual as Forças Armadas são 
vinculadas. 

>> O Ministério Público Federal 

Bolsonaro.  
>> O documento foi produzido 

pela Secretaria de Operações 
Integradas (Seopi) do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, 
na gestão do ministro André 
Mendonça, que afirma que a 
prática não é ilegal.

(MPF) apontou a existência de 
“elementos suficientes” que podem 
levar à abertura de um inquérito 
civil para investigar a elaboração 
de um dossiê de monitoramento 
de opositores do presidente Jair 

Novo normal: Deputado estadual 
Kelps Lima na caminhada com a 
esposa Luciana, sempre de máscara

A super blogueira fitness Lorenna 
Brasil comemora a volta aos treinos 
na academia Pulse, comandada pelo 
namorado Horácio Oliveira
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Eita, Áries, bota o escorpião no bolso, minha fi lha! 
Controlar o dinheiro pode ser seu maior desafi o hoje. 
A Lua em quadratura com Urano indica que você pode 
ter despesas inesperadas ou, então, exagerar nos gastos 
com supérfl uos e coisinhas para casa. 

 Libra, trago verdades e a primeira delas é para glorifi car 
de pé, meus consagrados! Nossa fada sensata Vênus está 
toda rolezeira no ponto mais alto do seu Horóscopo e 
garante sorte e sucesso para você na carreira. Lua na sua 
Casa 11 estimula as parcerias.

Segura o forninho, Touro, porque seu dia pode começar 
tenso em casa. A Lua em quadratura com Urano pode 
deixar você impaciente ou ainda mais teimosx do que já 
é. Tá amarrado, hein?! Maneire no ódio diesel, procure 
controlar as suas reações e achar um meio-termo.

Escorpião, hoje a Lua segue fi rme na sua Casa 10 e você 
fará tudo o possível e o impossível para se destacar no 
trabalho. Vai querer o sucesso e usará todo seu potencial 
para conquistar o reconhecimento que tanto deseja. 
Errado não tá, né? 

Gêmeos, meu cristalzinho, nesta terça a Lua se 
desentende com Urano e isso pode causar problemas 
de comunicação para você, especialmente no início 
do dia. Procure ter cuidado com as palavras para não 
revelar um segredo nem se envolver em fofocas.

Sagita, ainda que você enfrente alguns desafi os no 
trabalho, a Lua brilha toda serelepe na sua Casa 9, 
aumenta o desejo de progredir e dará muita força 
para você seguir em frente. Terá muita facilidade para 
aprender e vai mostrar ainda mais interesse no emprego.

Câncer, nesta terça, a Lua e o Sol fecham na parceria 
na sua Casa 2 e farão você se preocupar mais com o 
dinheiro e com a sua segurança material. Logo cedo, 
pode ter problemas com amigos por causa de grana. Tá 
amarrado, hein?!

Caprica, a Lua e o Sol estão mancomunados na sua 
Casa 8 e anunciam uma boa fase para mudanças. Pense 
nas coisas que quer transformar na sua vida e tome as 
atitudes necessárias para isso. Se você deseja um novo 
emprego, distribua currículo e faça contatos. 

Leão, a Lua e o Sol fecham na parceria no seu signo e 
deixam você ainda mais confi ante. Mas nem tudo será 
perfeito sem defeitos hoje, a começar pela Lua, que 
arruma uma treta com Urano e avisa que pode dar ruim 
nos seus planos.

Aquário, o ditado é véio, mas faz todo sentido: ‘a união 
faz a força’ e você deve apostar nisso para ter um dia 
mais produtivo no trabalho. Una-se aos colegas e lutem 
juntos para cumprir as tarefas e alcançar as metas em 
comum. 

Virgem, meu cristalzinho, hoje a Lua segue toda 
imponente na sua Casa 12 e acentua o jeito sério, 
discreto e retraído do seu signo. Você vai querer 
trabalhar quieta no seu canto, isolada de tudo e todos, 
onde possa se concentrar e refl etir melhor. 

Se depender do apoio dos astros, o trabalho terá 
prioridade para você. Sol e Lua na Casa 6 aumentam a sua 
disposição, disciplina e organização, o que deve facilitar 
bastante as tarefas. É um ótimo astral para concluir o que 
fi cou pendente e deixar todo o serviço em dia. 

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)

Os telejornais de sábado, de pipa 
a veneno de cobra, têm de tudo um pouco

Independentemente do que 
aconteça no mundo, sempre 
chama atenção como, em algumas 
TVs, as redações fecham aos 
domingos.

É um dia que não existe, por 
exemplo, para o jornalismo de SBT 
e Rede TV!.

Pior é que aos sábados 
também já não é muito diferente. 
Tem gente sim, mas o ritmo é bem 
devagar, quase parando, talvez 
como efeito da escala de plantão 
ou desinteresse mesmo.

O “festival da gaveta”, neste dia, 

nunca se fez tão presente. 
O “SBT Brasil” falou sobre os 

danos provocados por pipas na 
rede elétrica na cidade de São 
Paulo. A equipe nem teve trabalho 
de saber a situação de outras 

grandes cidades.
No “Jornal da Band”, na 

mesma noite, houve uma vagarosa 
matéria sobre os antigos “Jogos da 
Amizade” dos anos 1980. Arquivo 
puro.

Já o “Rede TV News” foi mais 
criativo: colocou no ar que o 
veneno de cobra mata mais na 
Índia que em qualquer outro lugar.

Pois é, o mundo 
completamente do avesso e alguns 
dos nossos telejornais agindo do 
jeito que estão. Marcando passo e 
cumprindo tabela.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
No futebol da Globo, 

nesta quarta, tem Botafogo e 
Atlético Mineiro, Corinthians 
e Coritiba para São Paulo.A 
vida na Rede TV!, nos dias 
atuais, começa e termina no 
seu programa de prêmios...
Não existe atenção ou 

preocupação com mais nada.
A rádio Bandeirantes fi cou 

com apenas dois comentaristas 
no esporte, Neto e Claudio 

Zaidan...Agora com a volta 
do futebol, está sentindo a 

falta dos que saíram e tentando 
trazer alguns desses de volta...
Mas sem oferecer contrato. 
Na base do cachê.Se tudo 

correr como a Globo espera, as 
gravações de “Salve-se Quem 

puder” devem seguir até a 
primeira quinzena de janeiro...
Isto, claro, sem contar com 
nenhum acidente de percurso.
Amanhã, quarta, o SBT 
completa 39 anos...Sem 

festa e sem quase nada para 
comemorar.

POR ACASO
Neste último sábado, o “SBT 

Brasil” completou 15 anos de 
exibição. A matéria das pipas, numa 
dessas, não foi por acaso.

Ana Paula Padrão liderou o 
jornal no seu início e hoje tem, 
como titulares, Carlos Nascimento, 
afastado, por pertencer ao grupo 
de risco da Covid-19, e Rachel 
Sheherazade, em situação 
inde� nida. 

PELA ORDEM
“Amor Sem Igual”, da Record, 

irá ao ar a partir de 24 de setembro, 
inicialmente exibindo um compacto 
do passado e os capítulos inéditos na 
sequência.

Vai entrar no lugar de 
“Apocalipse”.  

 PROTOCOLO
Entre os cuidados de Record 

e Globo na volta das gravações de 
novelas, foi reduzida ao mínimo 

necessária a presença de pessoas 
numa mesma cena.

E, no caso de todas, praticamente 
eliminada a participação de 
� gurantes.

NO PARTICULAR
A Globo, do lado dela, recorreu 

muito a efeitos especiais na primeira 
semana de retomada de gravações 
das suas novelas.

As cenas de contato ou toque, 
beijos entre elas, puderam ser 
“realizadas”. Um esforço para 
diminuir o impacto do “novo 
normal” nas produções de TV.

BLEFE?
Para uma emissora, como a 

Globo, que encaminhou pedido 
de rescisão de contrato com a 
Conmebol, é no mínimo estranho 
a quantidade de “anúncios” da 
Libertadores na sua programação.

No � nal de semana, seus canais 
não pararam de falar na competição 

e nos próximos jogos.  
PRÊMIO MUSICAL

A entrega do Prêmio Multishow, 
em sua 26ª edição, está con� rmada 
para novembro, desta vez em um 
formato completamente adaptado 
para os tempos atuais.

Serão 15 categorias, com 
apresentação de Iza, Tatá Werneck e 
Paulo Gustavo.

PORCHAT
O “Que História É Essa, Porchat”, 

do Fábio Porchat, desta terça-feira, às 
22h30, no GNT recebe virtualmente 
Alexandre Nero, Andreia Horta 
e Wagner Santisteban que 
compartilham histórias inusitadas.

Nero, por exemplo, lembra a 
primeira vez em que foi em uma 
praia de nudismo: “Depois de um 
constrangimento inicial, chega uma 
hora que você � ca mais à vontade. 
Foi aí que eu ouvi um ‘Neeerooo!’, 
quando eu vi era meu amigo e toda a 
família. Todos ali, pelados!...”.

SÁBADO/REPRODUÇÃO
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O ABC venceu o Assu por 5 a 0, na 
noite desta segunda-feira (17), 
no estádio Frasqueirão, em Na-

tal. A vitória fez com que o alvinegro 
garantisse a classificação para a final 
do turno, contra o América, que tam-
bém já carimbou a vaga. O resultado 
também manteve  os 100% da equipe 
na Copa Rio Grande do Norte. Os gols 
da vitória abecedista foram marcados 
por Jailson (três vezes), Valderrama e 
Paulo Sérgio.

Em boa fase ofensiva, o ABC só pre-
cisou de 21 minutos para abrir o placar. 
Após bom chute de Cedric, o goleiro 
do Assu, Fabinho, espalmou e Jailson 
conferiu no rebote. Placar aberto no 
Frasqueirão.

Depois do hat-trick de João Paulo 
no último jogo, Jailson parecia querer 
repetir o feito. Pedro Costa cruzou ras-
teiro na área, Berguinho furou a letra e 
a bola sobrou para Jailson, o artilheiro 
da noite marcar o segundo dele e do 
ABC na partida. 2 a 0.

No segundo tempo, o goleador 
Paulo Sérgio guardou o dele em mais 
uma partida pelo ABC. E foi um golaço. 
Uma grande jogada de Reginaldo pela 
esquerda, que cruzou para o centroa-
vante pegar de primeira. Mais um para 
o time abecedista.

Realmente, era a noite de Jailson. O 
meia pegou uma bola na sobra e cortou 
para o meio até conseguir finalizar e fa-

ABC goleia Assu e se 
garante na final do 2º  
turno do Potiguar 2020
ESTADUAL |  ABC goleou o Assu 
por 5 a 0 nesta segunda-feira, no 
Frasqueirão, e manteve os 100% 
de aproveitamento no segundo 
turno do Campeonato Potiguar

Jailson abriu o placar da partida aos 22 minutos. Ele marcaria outros gols no confronto

REPRODUÇÃO

zer o seu hat-trick. Pode pedir música.
Quando tudo parecia já se encami-

nhar para o placar definitivo, Valderra-
ma recebeu boa bola de Pedrinho e de 
longe arriscou. O goleiro Fabinho acei-
tou e fechou a conta para ABC. 5 a 0.

Esta foi a quinta vitória consecuti-
va do alvinegro neste segundo turno. O 
time está invicto no Campeonato Po-
tiguar e encaminhado para a decisão 
contra o rival, América.

Reconhecido pelas recentes re-
velações de maior sucesso no futebol 
potiguar, o ABC continha 12 atletas 
oriundos da sua base, dentre os 23 rela-
cionados para esta partida. São eles: o 
goleiro Artur, os zagueiros Richardson 
e Ítalo, o lateral-esquerdo Reginaldo, o 
volante Wenderson, os meias Bergui-
nho, Pedrinho e Kaká e os atacantes 
Wallyson, Felipe Alves, Alisson e Jor-
dan.

Com a vitória, o ABC chegou aos 15 
pontos em cinco jogos disputados e se 
isolou na liderança no Estadual. Atrás 

do time abecedista está o América, 
com 13 pontos. O alvinegro depende 
só de si para garantir a liderança e 
seus benefícios na decisão. A equipe 
melhor colocada na fase tem o direito 
de decidir no seu estádio. Em caso de 
conquista do turno, o time alvinegro já 
é consagrado diretamente campeão, 
sem precisar de uma nova final. Isto 
por conta do título do primeiro turno. 
Mesmo com a derrota, o Assu se man-
teve na quarta colocação, com seis 
pontos conquistados.

Na próxima rodada, o time abe-
cedista irá enfrentar o Potiguar de 
Mossoró, no sábado (22), no estádio 
Nogueirão, em Mossoró. O Assu já joga 
na quinta-feira (20), contra o Força e 
Luz, no estádio Frasqueirão, em Natal,

O jogo desta segunda-feira acon-
teceu após trabalho de sanitização de 
todas as estruturas do estádio. Foi feita 
a sanitização do vestiário do visitante e 
dos árbitros, corredores de acesso, ba-
nheiros e setor de camarotes e cabines.

O Rio Grande do Norte obteve 
o conceito BOM com a nona 
colocação no novo ranking di-

vulgado pela ONG Open Knowledge 
Brasil, que analisa o nível de transpa-
rência dos Estados da Federação nas 
informações prestadas relacionadas 
ao combate à Covid-19.

Sem esconder a emoção, o late-
ral-direito Rafinha se despediu do 
Flamengo nesta segunda-feira. O ex-
periente jogador disse que a família 
pesou em sua decisão de voltar para 

a Europa, onde defenderá o Olympia-
cos. “Tenho família, tenho filhos e isso 
pesou muito na decisão”, declarou o 
atleta de 34 anos.

“É um momento difícil para mim. 
Queria agradecer por tudo. Vim pelo 
desafio de tentar triunfar no Brasil e 
consegui”, disse Rafinha, emocionado. 
“Isso que ficou. Vai ficar marcado. Re-
alizei sonhos: campeão do Brasileiro e 
da Libertadores. Com 34 anos ainda ter 
mercado na Europa é um prêmio.”

Rafinha disse que guardará muitas 

memórias de sua passagem de pouco 
mais de um ano de Flamengo. “Vivi 
momentos que ficarão marcados. O 
embarque para a Libertadores e para o 
Mundial ninguém vai apagar. O desfile 
depois do título ficará marcado. Ago-
ra chegou a hora de encarar mais um 
desafio. É uma decisão difícil, tive que 
pensar muito. Tomei decisão com o 
coração partido. Saio com sensação de 
dever cumprido”, declarou o jogador, 
contratado pelo time carioca em junho 
do ano passado.

Rafinha diz que decidiu voltar para a 
Europa por escolha da família

FLAMENGO


