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ELEIÇÕES 2020. 3 E 4 | Em entrevista ao Agora 
RN, pré-candidato do PT à Prefeitura do 
Natal, senador Jean Paul Prates opina sobre 
os desafios da capital potiguar e fala sobre 

que Natal espera para os próximos anos.
Senador defende que gestão pública 
municipal atue para harmonizar oferta de 
serviços à população e aos turistas. De 

acordo com ele, é preciso modernizar 
a administração local e democratizar as 
decisões. “Integração e inclusão devem
ser bandeiras da Prefeitura”, afirma.
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ENTREVISTA. 2 | De empregada 
doméstica a pré-candidata a 
prefeita, Professora Nilda analisa 
pré-campanha municipal

ELEIÇÕES 2020. 6 | Pré-candidato 
do Novo lembra que atual prefeito 
de Natal teve envolvimento com 
irregularidades no passado

SEGUNDO TURNO. 7 | Vereadores 
fecharam acordo nesta quinta-feira 
(6) para concluir debate sobre a 
reforma ainda no mês de agosto
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Pré-candidata a prefeita de Par-
namirim, a vereadora Professora 
Nilda (PSL) avalia que a gestão 

do atual prefeito, Rosano Taveira (Re-
publicanos), tem sido “desastrosa” 
para a cidade, na medida em que não 
trouxe resultados nas áreas de desen-
volvimento sustentável e geração de 
emprego e renda.

“É inadmissível que, na terceira 
maior cidade do Estado, setores bási-
cos da administração, como saúde e 
educação, ainda estejam no tempo da 
pedra lascada, sem informatização, di-
� cultando o atendimento à população 
e a transparência dos serviços públi-
cos”, denuncia.  

Ex-empregada doméstica que 
passou em concurso público para o 
magistério e em seguida tornou-se 
vereadora, Nilda, ainda no primeiro 
mandato na Câmara Municipal, vê seu 
nome despontar como principal líder 

da oposição a Taveira no município, 
de acordo com as últimas pesquisas de 
opinião.

Moradora de Parnamirim desde 
1984, quando veio de Pedras Morada 
Nova (CE) para trabalhar na casa de 
uma família, ela diz enxergar grande 
potencial desenvolvimentista na ci-
dade. Mas a falta de planejamento e 
compromisso com o povo do prefeito 
Taveira, em sua visão, tem botado Par-
namirim a perder.

“A gestão não tem planejamento, 
não tem resultados. Cadê o desenvolvi-
mento sustentável? Cadê a geração de 
emprego e renda? Parnamirim tem um 
potencial enorme, mas falta compro-
metimento do gestor”, aponta.  

LÍDER DA OPOSIÇÃO
No cenário da eleição parnamiri-

nense, Professora Nilda desponta ao la-
do de nomes como Taveira, a vice-pre-

feita Elienai Cartaxo (PL), o ex-prefeito 
Maurício Marques (Pros), o coronel do 
Exército José Ori Dolvim (PRTB), a pro-
fessora Francisca Henrique (Podemos), 
o advogado Iran Padilha (Democracia 
Cristã) e o professor Edivan Sousa 
(PSOL). Nas últimas pesquisas, Nilda 
tem aparecido em primeiro lugar entre 
os que fazem oposição à atual gestão.

“Sou grata a Deus e à população 
por esse reconhecimento e rea� rmo 
que continuarei � rme em defesa dos 
serviços que a população merece e 
tem direito. Nosso objetivo continuará 
sendo ouvir a população, conhecer a 
realidade da máquina pública e depois 
cumprir o plano de governo. Quem 
chegar à prefeitura vai chegar com pla-
no de governo. A população precisa fa-
zer uma avaliação e, juntos, traçarmos 
metas e ações, dando prioridade à rea-
lidade, buscando melhorar os serviços 
das diversas áreas”, complementa.

“Vamos aproveitar o potencial de 
Parnamirim para gerar emprego”
ELEIÇÕES 2020 | Pré-candidata a prefeita de Parnamirim, vereadora Professora Nilda (PSL) avalia a gestão do prefeito Rosano Taveira (Republicanos) e faz críticas. Segundo ela,
terceira maior cidade do Rio Grande do Norte tem serviços precários graças à omissão dos gestores públicos. “A gestão não tem planejamento, não tem resultados”, afirma

Vereadora Professora Nilda é pré-candidata a prefeita de Parnamirim pelo PSL

Se os gestores de Parnamirim 
cuidassem bem da cidade, o mu-
nicípio, que tem um dos maiores 
orçamentos do Estado, teria ín-
dices de cidade desenvolvida. No 
entanto, apresenta uma realidade 
de cidade pobre, graças à classe 
política. Para a Professora Nilda, 
falta gestão pública à cidade.

“Ficamos estarrecidos quando 
constatamos que o nosso municí-
pio tem recursos próprios e repas-
ses do Governo Federal e, ainda 
assim, há enorme de� ciência na 
educação, na infraestrutura e na 
falta de manutenção das nossas 
quadras de esportes em todas as 
escolas, o que tem di� cultado prá-
tica do esportes por nossos jovens 
e, consequentemente, aumento a 
violência e o consumo de drogas. 
Sequer o prefeito atual consegue 
disponibilizar acesso à internet 
nas escolas. E o que é mais grave: 
falta até política de formação con-
tinuada para os nossos professo-
res”, diz Nilda.

CANDIDATURA
Professora Nilda diz que sua 

candidatura representa o desejo da 
população. “Vejo que o povo está 
abraçando. Já existe um compro-

metimento, um envolvimento. As 
pessoas buscam conhecer quem 
é a professora Nilda, por que o 
nome dela está sendo citado por 
vários cidadãos. E quanto mais as 
pessoas se aproximam e passam 
a saber da minha história de vida, 
mais elas abraçam o nosso projeto 
por acreditar no que já � z como 
gestora de escola pública e nesses 
três anos e meio como vereadora 
da cidade, como representante do 
povo”, a� rma.

GABINETE NO BAIRRO
Projeto pioneiro e inovador, o 

“Gabinete no Bairro”, da Professora 
Nilda, levou a representante do po-
vo para próximo das comunidades 
carentes de Parnamirim, onde a 
vereadora pode constatar, in loco, 
a ausência do poder público.

“O ponto que fortaleceu a 
con� ança do cidadão ao nosso 
mandato foi o ouvir, o levar o nos-
so gabinete até às comunidades, 
por meio do Gabinete no Bairro. 
Nossa equipe passava uma sema-
na andando nos bairros, visitando 
as unidades básicas de saúde, as 
escolas, os centros de assistência 
social (Cras), os espaços públicos, 
procurando saber como estão e 

quais serviços que a prefeitura 
disponibiliza. Nos aproximamos 
bastante da população por meio 
do Gabinete no Bairro”, explicou.

“SHOW DE ‘LERDEZA’”
Professora Nilda denuncia que 

Taveira deu um show de incompe-
tência na condução da crise sanitá-
ria gerada pela pandemia do novo 
coronavírus. “A gestão do Poder 
Executivo foi lenta. O hospital de 
campanha já era um prédio pronto 
com recursos do Governo Federal. 
A prefeitura só autorizou a aber-
tura no momento em que a UPA 
foi fechada. Faltou planejamento”, 
avalia.

Também problemática na 
gestão de Taveira na pandemia 
da Covid-19, de acordo com a ve-
readora Nilda, foi a falta de ação 
emergencial para resolver a falta de 
motoristas de ambulâncias na ma-
ternidade do Divino Amor. “Havia 
três ambulâncias na maternidade, 
mas apenas um condutor por dia, 
devido à escala de trabalho. A pre-
feitura foi totalmente omissa quan-
to a isso quando não se planejou 
em caráter emergencial para que 
essas di� culdades fossem resolvi-
das”, observa.

Nascida em Pedras Morada 
Nova (CE), Professora Nilda che-
gou ao RN em 1984, na cidade de 
Parnamirim, para trabalhar na 
casa de uma família e, ao mesmo 
tempo, estudar. Enquanto empre-
gada doméstica, trabalhava o dia 
todo e estudava à noite na Escola 
Estadual Eliah Maia do Rego, no 
bairro Boa Esperança, em Par-
namirim. Tempos depois, como 
professora concursada, voltou, só 
que desta vez como diretora da 
mesma escola, função que exer-
ceu por 13 anos.  

Em 1986, foi bolsista da rede 
municipal de ensino e, em 1987, 
passou no concurso público de 
professora no Estado do RN, come-
çando a lecionar na Escola Estadu-
al Dr. Antonio de Souza, na Coha-
binal. “Fui diretora de algumas 
escolas, coordenadora pedagógica 
e a primeira diretora eleita pelo vo-
to da comunidade escolar em 2005 
na escola Eliah, em que me formei”.

Em 2012, lançou seu nome pa-
ra vereadora a pedido da família, 
amigos e da comunidade escolar, 
obtendo 623 votos. Em 2016, re-

petiu a dose, incentivada pelos 
estudantes, professores, família 
e amigos, sendo eleita para o pri-
meiro mandato, iniciado em 2017.  

“Foi um mandato em que abra-
çamos a defesa dos serviços públi-
cos, garantidos por lei à população. 
Houve comprometimento de toda 
a nossa equipe. Fizemos um traba-
lho com transparência, dedicação, 
� scalizando continuamente os ser-
viços públicos da cidade e os atos do 
Poder Executivo. Tudo isso trouxe o 
reconhecimento da população, que 
lançou o meu nome como pré-can-
didata a prefeita da terceira cidade 
mais rica do Rio Grande do Norte: 
Parnamirim”, conta.

Segundo Professora Nilda, seu 
mandato se destacou devido ao 
fato de ela ter a coragem de cobrar 
do Poder Executivo o cumprimen-
to das leis por meio da � scalização. 
“Levamos até a população a reali-
dade dura dos serviços públicos 
de nossa cidade, encaminhando, 
em paralelo, as nossas solicitações 
ao Poder Executivo da cidade por 
meio de requerimentos, ofícios e 
indicações”, conclui.

Cidade rica, com deficiências de cidade pobre De empregada doméstica
a pré-candidata a prefeita
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No princípio do século pas-
sado, Alberto Maranhão, 
então governador do Rio 

Grande do Norte, inaugurou o que 
os historiadores chamam de “Era 
da Modernidade de Natal”. A ci-
dade ganhou iluminação pública, 
bondes, teatros, escolas, hospital 
e casa de detenção. De lá para 
cá, poucos foram os governantes 
capazes de pensar a cidade para 
o futuro. Agora, em meio a uma 
pandemia que deve alterar hábitos 
pessoais e até as formas como a 
economia e a sociedade se organi-
zam, é hora de se pensar na cidade 
do futuro. 

Na eleição de 2020, o senador 
Jean Paul Prates (PT) surge como 
novidade na disputa pela Prefeitu-
ra do Natal. Jean Paul iniciou sua 
pré-campanha com a promessa de 
revolucionar a capital do Rio Gran-
de do Norte. O Agora RN procurou 
o pré-candidato para conhecer as 
suas propostas para a Natal da ter-
ceira década do século 21. Confira:

AGORA RN - Quais as suas pro-
postas para impactar o futuro da 
cidade?

JEAN PAUL PRATES - Natal 
precisa se transformar. A cidade 
que vai chegar em breve a 1 milhão 
de habitantes precisa se repensar 
como um espaço de convivência, 
que permita a todos desfrutarem 
de tudo que ela pode oferecer.

Natal é uma cidade confinada 
geograficamente. E isso é um pro-
blema. 40% da cidade é zona de 
proteção ambiental. E isso é uma 
das vantagens estratégicas da cida-
de. Seus parques, praias, mangues 
e dunas dão qualidade de vida aos 
moradores e atraem turistas. É pre-
ciso que a gente pense como resol-
ver o problema do confinamento 
geográfico a partir dessa vantagem 
estratégica que a natureza nos pro-
porciona. Precisamos refletir se é 
necessário crescer verticalmente a 
cidade e em quais níveis. O quanto 
isso interessa à especulação imo-
biliária e o que isso pode significar 
para toda a população e para o fu-
turo da própria cidade.

Precisamos também pensar 
nos serviços que a cidade oferece 
aos moradores e turistas. Nosso 
recolhimento de lixo, nosso trans-
porte... E por falar nisso, é preciso 
reformular nosso sistema de trans-
portes. A população está depen-
dente de um sistema de ônibus que 
ainda é problemático, mas do qual 
ainda vamos depender por um bom 
tempo. Enquanto soluções definiti-
vas não vêm, é possível investir em 
projetos simples como o aprimora-
mento de abrigos o melhor uso dos 

“Natal precisa se transformar”, diz 
Jean, pré-candidato do PT a prefeito
ELEIÇÕES 2020 | Pré-candidato do PT à Prefeitura do Natal, senador Jean Paul Prates opina sobre desafios da capital potiguar e fala sobre que Natal espera para os próximos anos.
Senador defende que gestão pública municipal atue para harmonizar oferta de serviços à população e aos turistas. De acordo com ele, é preciso modernizar a administração local

“
sistemas de GPS nos ônibus, por 
exemplo. Isso já dá mais conforto 
e previsibilidade para o passageiro, 
que pode controlar o trajeto do ôni-
bus e saber quando ele chega e, até, 
se está cheio ou vazio.

Por outro lado, o sistema de 
trens precisa de investimentos. O 
VLT transporta apenas 13 mil pas-
sageiros por dia. É pouco. Precisa-
mos ampliar esse sistema.

Natal é a cidade que escolhi 
para viver e dedicar minha vida. É 
uma cidade agradável para o tu-
rista e tem que ser também para 
quem vive nela. Mas, mais do que 
falar em projetos de infraestrutura 
como esses, é preciso que a gente 
pense a forma como se faz a gestão 
da cidade. Se você olhar para a atu-
al estrutura da prefeitura, vai ver 
uma administração confusa, com 
superposição de funções entre as 
secretarias. É preciso mudar isso… 
E nós estamos propondo uma 
reestruturação disso tudo, revolu-
cionando, inclusive, a forma como 
as decisões do prefeito e de toda a 
administração são tomadas.
 
AGORA - Como enxerga a cida-

de de Natal no futuro?
JPP - A Natal do futuro é a ci-

dade que trata bem o seu morador 
e que recebe com carinho todos 
os que vêm de fora. O turista que 
visita uma vez e que precisa voltar 
novamente, o migrante que deixou 
sua cidade natal no interior do Rio 
Grande do Norte em busca de viver 
o sonho da capital, as pessoas que 
escolheram Natal porque perce-
beram todo o potencial da cidade 
e a qualidade de vida que podem 
obter aqui...

Natal tem que se transformar 
cada vez mais numa cidade aco-
lhedora. É essa a sua qualidade que 
precisamos acentuar. E para que 

Precisamos trabalhar para 
acabar com essa cidade 
partida. Não adianta nada ter 
uma Natal linda e funcional 
em algumas áreas  e em 
outras não. Natal tem que 
ser uma cidade integrada e 
inclusiva”

isso aconteça, o poder público tem 
que investir em serviços de quali-
dade que permitam a todos desfru-
tar de nossa capital. Isso quer dizer 
que precisamos qualificar nossa 
saúde, educação, segurança, sane-
amento, e dar a cidade uma infra-
estrutura que permita que todos 
possam viver de forma digna.

E isso quer dizer que precisa-
mos trabalhar para acabar com 
essa cidade partida. Não adianta 
nada ter uma Natal linda e funcio-
nal em algumas áreas  e em outras 
não. Natal tem que ser uma cidade 
integrada e inclusiva sob todos os 
aspectos.

AGORA - Quais os seus planos 
para modernizar a cidade e sua ad-
ministração?

JPP - Vamos reorganizar a for-
ma como a cidade é administrada. 
O que temos hoje é o caos. Secre-
tarias que respondem por serviços 
que não deveriam responder, ór-
gãos públicos ineficientes, serviços 
que não correspondem nem às 
expectativas da população nem às 
suas necessidades.

Essa é uma necessidade ur-
gente. Uma prioridade. Trabalhei 
muitos anos na iniciativa privada, 
me formei em gestão pública e não 
consigo entender porque há anos 
essas formas de gestão não são 
modificadas. Há uma perpetuação 
de estruturas, de pessoas e, no en-
tanto, temos projetos que nunca 
são concluídos. Veja a questão do 
transporte de que já falamos aqui. 
As concessões são precárias. A 
mesma coisa acontece com o reco-
lhimento de lixo, que só agora en-
saia uma licitação. O Plano Diretor 
é outro exemplo. Ficaram anos sem 
resolver a questão e agora querem 
votar de toda forma como a cidade 
deve se organizar às portas de uma 

eleição e no meio de uma pande-
mia onde as pessoas não podem 
sequer se manifestar a respeito.

AGORA - E a pandemia? Como 
isso vai afetar a cidade?

JPP - A pandemia é algo ter-
rível e que vai afetar toda uma ge-
ração de forma marcante. Minha 
mãe viveu os horrores da guerra 
na França nos anos 1940. Acho que 
as pessoas devem ter a sensação 
semelhante à que tiveram as pes-
soas na Europa quando a guerra 
foi encerrada. Vão perceber que 
tivemos muitas vidas perdidas de 
forma estúpida. E teremos perdas 
próximas como amigos e parentes. 
Se reerguer após uma tragédia co-
mo essa não vai ser fácil.

Vamos perder empregos, vamos 
ter queda de arrecadação e o poder 
público vai ter que ser bastante cria-
tivo para prover toda a população 
de serviços de qualidade em áreas 
que são estratégicas, como saúde, 
segurança e educação.

Neste fim de semana, vamos 
alcançar a marca terrível de mais 
de cem mil mortes em todo o país. 
São carreiras encerradas, amores 
que se foram, crianças e jovens 
que tiveram sua vida interrompida 
cedo demais. Isso vai afetar a eco-
nomia e o psicológico das pessoas. 
E é bom lembrar que as eleições 
acontecem em meio a tudo isso. 
Os candidatos têm a obrigação de 
apresentar propostas claras para 
superar esse trauma.

AGORA - Como recuperar a eco-
nomia de Natal após esse processo?

JPP - Vamos ter que buscar 
estratégias que permitam à eco-
nomia se recuperar rapidamente. 
No caso de Natal, o turismo é uma 
das alternativas. É preciso incen-
tivar esse setor e trazer os turistas 

de volta à cidade. Vamos ter que 
trabalhar Natal para receber ainda 
melhor esses visitantes.  E, para 
isso, vamos ter que preparar o co-
mércio, os restaurantes, o pessoal 
que faz o receptivo.

A economia da cidade vai 
precisar de estímulos. Eles podem 
vir de incentivos fiscais ou da 
reformulação de regras de funcio-
namento, por exemplo. Vamos vi-
ver um novo normal. Porque não 
flexibilizar a instalação de mesas 
em calçadas, por exemplo? É mais 
saudável e pode representar um 
atrativo para consumidores pode-
rem desfrutar um pouco mais da 
beleza e do ar saudável de nossa 
cidade.

O que há de certeza é que a 
prefeitura vai ter que ser parceira 
dos empreendedores de Natal 
nesse processo de reaquecimento 
econômico. A idéia é que o poder 
público ajude essas empresas a 
permanecerem abertas e volta-
rem a crescer e não empurre elas 
para o abismo com  exigências 
absurdas.

AGORA - Como incluir nesse 
processo parcelas menos favore-
cidas da população que sempre 
ficam à margem de projetos?

JPP - Integração e inclusão de-
vem ser bandeiras da Prefeitura do 
Natal. Precisamos integrar espaços 
urbanos diversos e incluir as popu-
lações no processo econômico e 
social. Não podemos permitir que 
algumas áreas da cidade tenham 
que se contentar com o resto do 
resto do orçamento da prefeitura. 
Saúde, educação, transporte, sane-
amento e segurança de qualidade 
devem ser prioridades para todos, 
quer morem na zona norte ou nas 
áreas mais valorizadas da cidade.

Vivemos hoje um crescimento 
no número dos moradores de rua, 
por exemplo. Esse é um dos efeitos 
de uma política econômica per-
versa implementada pela dupla 
Bolsonaro/Paulo Guedes. Como 
tratar esse problema? A primeira 
alternativa é voltar ao início de 
nossa entrevista e lembrar que 
Natal deve ser uma cidade acolhe-
dora. E ela deve acolher essas pes-
soas, criando abrigos e oferecendo 
refeições dignas e a oportunidade 
de uma ocupação. Porque não exi-
gir das empresas terceirizadas pe-
la prefeitura que treinem e empre-
guem parte dessas pessoas? Seria 
um alternativa para reduzir essa 
miséria e oferecer a essas pessoas 
a oportunidade de retomarem su-
as vidas.

CONTINUA NA PÁGINA 4

Jean Paul Prates, pré-candidato do PT à Prefeitura do Natal nas eleições de 2020, fala sobre programa de governo que pretende apresentar à cidade



Jean Paul Prates nasceu no Rio 
de Janeiro. É � lho de um gaúcho, 
que militava ao lado de Leonel Bri-
zola, e de uma francesa, que fugiu 
a pé da França durante a Segunda 
Guerra Mundial. Do pai, herdou 
o gosto pela política, e da mãe, a 
certeza de que deveria escolher 
para viver o local onde se sentisse 
acolhido e feliz.

Geminiano, torcedor do Bota-
fogo e do Alecrim, Jean é advoga-
do, economista e ambientalista.

Estudou na Uerj e na PUC-RJ 
e fez mestrados em Planejamento 
Energético e Gestão Ambiental pela 
Universidade da Pennsylvania e em 
Economia de Petróleo e Motores 
pelo Instituto Francês de Petróleo.

No � nal da década de 1980, 
integrou a consultoria jurídica da 
Petrobras Internacional (Braspe-
tro) e, em 1991, fundou a primeira 
consultoria brasileira especializa-
da na área de petróleo e energia. 
Jean Paul participou da elaboração 
da “Lei do Petróleo” e do Decreto 
dos Royalties, que determinou e 
regulamentou a distribuição de 
recursos da área de petróleo para 
estados e municípios brasileiros.

NA POLÍTICA
Em 2001, ele elaborou um pla-

no de planejamento energético 
para o Rio Grande do Norte que 
terminou sendo implementado 
em 2003 pela então governadora 
Wilma de Faria. Em 2005, Jean Paul 
transferiu duas de suas três empre-
sas para o Rio Grande do Norte e 
assumiu a Secretaria de Estado de 
Energia. Em 3 anos, o Estado che-
gou à autossu� ciência energética 
graças a um agressivo processo 
de investimentos na área de gera-
ção de energia eólica. Empresas 
de todo o mundo asseguraram ao 
longo dos últimos anos mais de 15 
bilhões de reais em investimentos 
no Estado, que geraram cerca de 15 
mil empregos no setor.

A convite de Fernando Minei-
ro e de Fátima Bezerra, Jean Paul 
entrou para o PT e, em 2014, con-
correu ao Senado como suplente 
na vaga de Fátima Bezerra. Com a 
eleição da governadora, Jean Paul 
assumiu o mandato no Senado 
em 2019, onde tem se destacado 
na defesa de causas sociais e com 
projetos nas áreas de educação e 
economia.

No último dia 1º de agosto, foi 
escolhido pré-candidato a prefei-
tura de Natal pelo PT.  Alexandre 
Motta, que tinha colocado seu 
nome para a disputa, manifestou 
o seu apoio ao nome de Jean Paul 
que agora busca consolidar o seu 
nome como um dos fortes oposi-
tores à candidatura à reeleição do 
atual prefeito, Álvaro Dias.

EM NATAL
Casado, e com � lhos, Jean Paul 

Prates vive em Natal desde 2005. A 
mulher dele, Muriele, é de Caicó e 
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AÇÃO SOBRE DOSSIÊ 
PROSPEROU MESMO SEM PROVA

JURISTAS REAGEM A 
CONCHAVO PELA PEC DO FRALDÃO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

RUMO AO SETOR PRIVADO
Além do assédio de 

grandes empresas e escritórios 
internacionais ao marido, 
Roberto Azevêdo, diretor geral 
da OMC que deixa o cargo este 
mês, a embaixadora Maria 
Nazareth Farani Azevêdo, chefe 
da Missão do Brasil na ONU 
em Genebra, também tem 
passe disputado pela iniciativa 
privada. O casal partirá para o 
mesmo destino, fora da Suíça e 
do Brasil.

A VIDA COMO ELA É
Como deu certo a 

sensacional reação a assalto de 
Fábio Wajngarten, secretário do 
Ministério das Comunicações, 
ontem, sacando a arma e 
prendendo o bandido. Não 
faltará quem diga que foi tudo 
“armação”.

BOLSONARO EM BELÉM
O Paraná Pesquisa veri� cou 

que 46,4% da população 
de Belém (PA) aprovam a 
gestão de Bolsonaro e 48,6% a 
desaprovam. Foram ouvidos 700 
eleitores do município entre 1º e 

4 de agosto. Ontem, o presidente 
contou publicamente que o 
Pará recebeu R$2 bilhões contra 
covid-19.

INSATISFAÇÃO LOCAL
O levantamento do Paraná 

Pesquisa mostrou também que 
64,1% do povo de Belém avaliam 
o governo Helder Barbalho 
(MDB) como positivo e 30,4% 
dão nota negativa. Já o prefeito 
Zenaldo Coutinho (PSDB) é 
rejeitado por 73,4% dos eleitores.

DIGA-ME COM QUEM ANDAS
Esta semana, o Partido 

Revolucionário Comunista 
dos Estados Unidos declarou 
apoio o� cial à candidatura do 
(provável) candidato democrata 
à presidência, Joe Biden, contra 
o republicano Donald Trump.

TEMPO PARA APRENDER
Mais de 1,7 milhão de 

brasileiros � zeram algum tipo 
de curso online na pandemia, 
aponta o Instituto de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), que analisou o 
número de matrículas.

Além dos líderes do centrão, juristas reagem ao conchavo da “PEC do 
Fraldão”, que circula nos bastidores do Congresso, para ampliar a idade-
limite para ministros do Supremo de 75 para 80 anos e também permitir a 
reeleição dos presidentes da Câmara e Senado. “Não há justi� cativa jurídica 
para alteração”, avalia Marcelo Lucas, consultor e professor. Gustavo Dantas, 
professor de Direito Constitucional, alerta para o “efeito cascata”, atingido 
todo o funcionalismo, com grande aumento de custos.

GOLPE DE MÃO
A PEC do Fraldão, cinco 

anos depois da PEC da Bangala, 
objetivaria impedir o presidente 
Bolsonaro de fazer nomeações 
de ministros do STF.

PRESSÃO POLÍTICA
Trata-se de “pressão 

política”, na opinião do 

advogado Gustavo Dantas, 
especialista em Direito 
Constitucional. 

A QUEM SERVE?
“Qual a funcionalidade da 

proposta? Qual proveito que 
a União vai ter em estender 
o limite da aposentadoria?”, 
indaga Marcelo Lucas.

O suposto dossiê sobre servidores militantes de partidos de oposição, 
atribuído ao Ministério da Justiça, já estaria no campo da “fake news” se 
o “vale-tudo” não estivesse em vigor, no Supremo Tribunal Federal (STF). 

Com base em uma notícia, e sem prova de violação de preceito fundamental, 
como manda a lei, o partido Rede ingressou com Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) que deveria ter sido arquivada. Mas o Rede sempre 
consegue o que quer no âmbito do STF. O STF fechou os olhos ao fato de o Rede 
não haver oferecido prova da violação, na Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF). A ministra Cármen Lúcia impôs prazo de 48 horas para 
que o ministro da Justiça explicasse notícia de um site sobre uma acusação sem 
provas. Há uma lei (nº 9.882/99) que condiciona qualquer ADPF a apresentação 
de prova. Isso é especificado em seu art. 3º, incisos II e III. A lei ignorada pelo STF 
determina que uma ADPF deve conter “indicação do ato questionado” e “prova 
da violação do preceito fundamental.”

Integração e inclusão
devem ser bandeiras 
da Prefeitura do Natal. 
Precisamos integrar
espaços urbanos diversos 
e incluir as populações no 
processo econômico
e social”

“
JEAN PAUL PRATES
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

Casado, e com filhos, Jean Paul
vive em Natal há quinze anos

NEY DOUGLAS / AGORA RN

NEY DOUGLAS / AGORA RN

os dois viviam no eixo Natal-Brasí-
lia desde o início de 2019, quando 
Jean Paul assumiu o mandato de 
senador no lugar de Fátima Bezer-
ra. Com o início da pandemia da 
Covid-19, Jean Paul montou sua 
base num escritório em sua casa, e 
de lá participa das reuniões virtu-
ais do Senado e de compromissos 
em todo o País pela internet.

Nos últimos dias, ele tem lide-
rado, via internet, uma campanha 
para evitar que a Petrobras se des-
faça de seu patrimônio que inclui 
re� narias como a Re� naria Poti-
guar Clara Camarão.

 
PRÉ-CANDIDATO

Desde que foi lançado pré-
-candidato a prefeito de Natal pelo 
PT, Jean Paul tem aumentado os 
contatos políticos com lideranças 
de toda a cidade. No partido, ele 
garante já ter se consolidado jun-
to à militância e agora trabalha 
com a sigla em busca de alianças 
com outras legendas da capital. 
Se conseguir se consolidar como 
liderança de uma ampla frente de 
esquerda, Jean Paul larga na frente 
com espaço privilegiado no horá-
rio eleitoral gratuito.



Socióloga, nascida em Pedro 
Avelino, filha de trabalhadores ru-
rais que migrou para Natal há mais 
de 30 anos, a atual presidente do PT, 
Divaneide Basílio, considera que a 
entrada do senador Jean Paul Prates 
(PT) no cenário da disputa pela Pre-
feitura de Natal “qualifica” o debate, 
tendo em vista ser ele um estudioso 
das questões urbanas da cidade.

“Eu avalio muito positivamen-
te a candidatura de Jean. Acho que 
tivemos um debate muito quali-
ficado com Alexandre Motta que 
também com certeza é um nome 
excelente, um quadro político que 
temos que estava contribuindo 
muito no debate interno. No caso 
de Jean, ele tem outro currículo: 
é senador e tem feito uma impor-
tante intervenção no Senado. Com 
certeza, a chegada ao nome de Jean 
é uma possibilidade de nós termos 
uma eleição bastante qualificada, 
e acho que vamos conseguir fazer 
um debate programático de Natal. 
Ele é estudioso de questões urba-

nas, tendo um olhar além da vivên-
cia parlamentar”.

Sobre o quadro eleitoral, Diva-
neide Basílio avalia que está com-
pletamente indefinido. “Primeiro 
porque estamos vivendo uma pan-
demia. A maioria dos partidos ain-
da está se organizando. Houve difi-
culdade de decidir se teria eleição. 
A partir de agora, teremos uma 
celeridade nos processos, uma 
conformação mais desenhada, na 
medida que as pré-candidaturas 
vão se estabelecendo e as conven-
ções vão acontecer”, diz.

PT PENSA NATAL
A presidente do PT em Natal, 

Divaneide Basílio, disse ainda que 
chegou a hora de discutir a cidade. 
Para tanto, o partido tem um pro-
grama chamado “PT Pensa Natal”, 
um seminário de discussão temáti-
ca de áreas da cidade.

“Iniciamos um debate sobre 
o programa de governo, fazendo 
essas rodadas de seminários do 

‘PT Pensa Natal’. Já fizemos sobre a 
saúde, com a presença de Alexan-
dre Motta, com discussão de vários 
elementos importantes, e um se-
gundo que trouxe a problemática 
das questões urbanas, no qual ou-
vimos a população em situação de 
rua com a presença de Jean apon-
tando caminhos para uma cidade 
sustentável”. 

Com a proximidade da cam-
panha política, segundo a petista, 
chegou a hora de amplificar o 
debate com a sociedade. “As con-
dições não são as melhores por-
que estamos na pandemia, mas 
justamente por isso temos moral e 
legitimidade, porque temos legado 
PT no Brasil, temos intervenção do 
governo do Estado. Temos moral 
para apresentar saídas para a so-
ciedade e a população mais vulne-
ráveis, com um olhar também para 
o econômico, visto que a saúde não 
concorre com a economia, andam 
juntos, e precisamos salvar as pes-
soas e apontar caminhos”, finaliza.
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A presidente do diretório munici-
pal do PT em Natal, vereadora 
Divaneide Basílio, acredita que 

a Prefeitura do Natal “maquia” o pro-
cesso de discussão da revisão do Plano 
Diretor, ao insistir em um modelo de 
reuniões virtuais, o que destoa, segun-
do ela, do espírito da lei, que é o de de-
mocratizar o debate e promover uma 
decisão coletiva acerca dos rumos de 
crescimento da cidade.

“Acho que Natal é uma cidade 
pouco acolhedora para quem vive 
nela. Nós temos uma cidade bastante 
dividida, com sistema de transporte 
muito precário, passagem alta, e não 
temos qualidade adequada, infraes-
trutura nas comunidades. Estamos 
vivendo uma pandemia e fica a cida-
de dividida com estrutura fragilizada 
e perceptível”, observa.

Divaneide é crítica da atuação do 
prefeito Álvaro Dias, que faz, segundo 
a parlamentar, uma gestão desastrosa 
da cidade e que está tentando a todo 
custo emplacar uma revisão do Plano 
Diretor sem levar em consideração os 
reais anseios da cidade.

“O prefeito foi à Câmara fazer ‘lo-
bby’ para aprovar o Plano Diretor, e eu 
até ficaria feliz se tivéssemos uma re-
visão, mas o que temos é um texto no-
vo que desconsidera as contribuições 
dos grupos de trabalho. Mas o pior 
não é isso. Ele, quando foi à Câmara, 
falou que a orla é feia, degradada, que 
modernizar é construir novos prédios 
altos... Eu chamo a atenção para o que 

significam essas mudanças propos-
tas. Importante saber que o texto não 
reflete o desejo dos participantes do 
grupo de trabalho, e sim uma propos-
ta da prefeitura, que insiste em fazer 
um debate na pandemia, apontando 
o modelo de gestão que faz maquia-
gem com o processo de participação. 
Processo de participação não é isso. 
Não se pode seguir com conferência 
virtual. Imagine uma sala virtual com 
mais de 100 pessoas para votar a lei 
de revisão do Plano Diretor que vai 

mudar os rumos da cidade, em plena 
pandemia”, analisa a vereadora.

Segundo Divaneide Basílio, na pan-
demia, Natal não deveria se preocupar 
em acelerar a discussão do Plano Dire-
tor, mas salvar vidas. “Essa pressa nos 
preocupa. Não quero vender minha 
cidade. Quero que as pessoas tenham 
o direito a ver a orla. Não quero que 
ter direito a ver o mar seja da parte de 
uma cidade e de outras não. Hoje em 
dia as pessoas com deficiência já têm 
dificuldade de ir à orla. Tem a ver com 

o modelo de gestão. Que o transporte 
seja adequado, passe no horário, que dê 
autonomia aos deficientes. Essa cidade 
não nos representa. Isso chamo de ges-
tão desastrosa, em que não há inclusão, 
atropela o processo e põe em risco a de-
mocracia e reestruturação da cidade”.

PROCESSO
O Núcleo Gestor do Processo de 

Revisão do Plano Diretor de Natal de-
cidiu transferir a data para a realiza-
ção da Conferência Final do Plano Di-

retor, que seria no período de 14 a 19 
de agosto. A nova data da conferência 
será entre os dias 21 a 26 de agosto. A 
resolução 02/2020, do Núcleo Gestor 
do PDN, foi publicada no Diário Ofi-
cial de Natal na última quarta-feira 
(5). De acordo com o coordenador do 
Núcleo Gestor, Fernando Fernandes, 
um dos motivos que levou a transfe-
rência da data foi a necessidade de 
ampliação do prazo para discussão 
da minuta do Plano Diretor e a apre-
sentação de novas propostas pelos 
delegados que irão participar da Con-
ferência Final. A medida foi debatida 
na reunião virtual ocorrida na quar-
ta-feira (5), na plataforma Zoom, e 
aprovada mediante a discussão entre 
os delegados eleitos. 

PANDEMIA
A vereadora do PT também apon-

ta falhas da gestão municipal no pro-
cesso de condução ao enfrentamento 
da pandemia de Covid-19. Na avalia-
ção dela, o prefeito Álvaro Dias fez um 
chamamento às pessoas para irem à 
rua, distribuindo ivermectina, remé-
dio sem comprovação científica con-
tra o novo coronavírus, o que colocou 
em risco a vida de milhares de pessoas.

“Tudo isso atesta o lugar em que 
Álvaro escolheu ficar, que foi esse 
protocolo federal, que é de morte. 
Não tínhamos vacina, tínhamos que 
ter muito cuidado, e isso não acon-
teceu a contento na cidade de Natal”, 
observou.

Prefeitura do Natal maquia debate
do Plano Diretor, diz Divaneide Basílio
AVALIAÇÃO | Presidente municipal do PT, vereadora Divaneide Basílio é crítica da atuação do prefeito de Natal, Álvaro Dias, que faz, segundo a parlamentar, uma gestão desastrosa da 
cidade e que está tentando a todo custo emplacar uma revisão do Plano Diretor sem levar em consideração os reais anseios da cidade. Discussão do Plano segue por videoconferência

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, durante visita à Câmara Municipal em fevereiro fazendo defesa de verticalização da orla da capital potiguar

Vereadora de Natal Divaneide Basílio avalia que Jean Paul Prates é nome qualificado para prefeito

“Jean é estudioso de Natal e irá qualificar o debate sobre a cidade”
ELPÍDIO JÚNIOR / CMN
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O pré-candidato do Partido Novo 
a prefeito de Natal, advogado 
Fernando Pinto, disse que o 

“coronelismo do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) é antigo no Rio Grande do Nor-
te”, destacando que o atual mandatário 
da cidade enfrenta diversos problemas 
judiciais, inclusive com acusação por 
peculato (roubo). Além disso, Fernan-
do Pinto cita vários outros problemas 
envolvendo Álvaro da época em que 
ele foi presidente da Assembleia Legis-
lativa, como o escândalo do “Trem da 
Alegria” e o arquivamento da CPI da 
Cosern.

“Álvaro Dias sem dúvida está en-
volvido em toda a política coronelista 
no Estado e no município. E faz tempo 
que é conhecido no mundo coronelista 
no nosso Estado”, disse Fernado, em en-
trevista ao Agora RN nesta quinta-feira 
(6). “O prefeito Álvaro Dias está associa-
do a grandes esquemas. Foi articulador 
do arquivamento da CPI da Cosern, foi 

acusado de peculato e de um monte 
de falsos testemunhos, e tudo quanto é 
crime. Somente este ano, tivemos várias 
atividades suspeitas denunciadas pelo 
‘Blog do Dina’. Esse prefeito teria usado 
parentes para fazer contratações simu-
ladas, se aproveitando do problema da 
Covid. O fato é que ele está envolvido 
em várias acusações e processos”, diz 
Fernando Pinto.

O pré-candidato a prefeito pelo 
Partido Novo lembra que Álvaro Dias 
foi acusado de efetivar, entre 1990 e 
2002, vários cargos na Assembleia 
Legislativa, entre os quais mais de 10 
parentes. “Esse caso foi notório, está 
nas páginas dos jornais da época, o 
cidadão pode pesquisar na internet. 
Foi um show de nepotismo do prefeito 
coronel, que nomeou, num verdadeiro 
trem da alegria, o irmão, a esposa do 
primo, ex-esposa, e o que mais você 
possa imaginar. Penso que Álvaro Dias 
deve ser expurgado de Natal”.

CORONELISMO
Segundo o advogado Fernando 

Pinto, a prática coronelista tem o ne-
potismo (nomeação de parentes e ami-
gos em cargos públicos) em suas veias. 

“O coronelismo está arraigado na vida 
política brasileira, e precisamos dar um 
basta nisso. Não é uma exclusividade 
do prefeito atual. Mas ele é um legítimo 
representante dessa política em Natal, 

a exemplo dos velhos políticos que 
infelizmente ainda comandam vários 
municípios brasileiros”.

Uma forma de exemplificar o co-
ronelismo, segundo Fernando Pinto, é 
através do relacionamento com a Câ-
mara Municipal. “Tem vários prefeitos 
que fazem o que querem nas câmaras. 
Os processos  de investigação, de im-
peachment e de responsabilização são 
arquivados a mando do prefeito co-
ronel. Além disso, tem a utilização do 
poder para beneficiar a si e a terceiros. 
A se analisar todo histórico do prefeito 
Álvaro Dias, há indícios de que ele pra-
tica o coronelismo. Ele esteve envolvi-
do no esquema do Trem da Alegria da 
Assembleia. Esse ano, como prefeito, 
mais uma vez tendo empregado paren-
tes. É sempre obscuridade que vemos 
com Álvaro. O prefeito de Natal está 
sempre atrás de cortina de fumaça. É 
citado em vários esquemas”, diz Fer-
nando Pinto.

Como pré-candidato do Novo em 
Natal, o advogado Fernando Pinto res-
salta que o partido traz como proposta 
uma completa reestruturação orgânica 
da cidade. “Vamos mudar a adminis-
tração de forma absoluta, reduzindo as 
secretarias a, no máximo, 8. Nós vamos 
fundir várias secretarias para a secreta-
ria que funcionar melhor. Se chamará 
Secretaria de Modernização, fundida 
com outras como a de Urbanismo, etc”, 
conta.

Outro ponto de destaque da pro-
posta de Fernando Pinto para a cidade 
é rever a questão do lixo, considerada 
espécie de caixa-preta com convite per-
manente à existência de propina para 
o gestor de plantão no Rio Grande do 
Norte e no Brasil. Em Natal, segundo ele, 
não seria diferente. “Faremos de tudo 

para que a Urbana não esteja mais sob a 
batuta da Prefeitura, para que o cidadão 
possa cobrar com mais eficiência esse 
serviço de coleta de lixo, que hoje assus-
ta a nossa cidade”, afirma.

Sobre a geração de emprego e ren-
da, Fernando Pinto considera inserir 
Natal na geração 4.0. “Precisamos tor-
nar nossa cidade exemplo de geração 
de emprego e renda. Se não consegui-
mos fazer isso com as cidades, não 
conseguiremos nem com o Estado 
nem com União. Vamos fazer uma Na-
tal Smart City, gerando milhares de em-
pregos de forma alternativa”, afirma.

PRÉDIOS ALUGADOS
A ideia do Novo, segundo Fer-

nando Pinto, é fazer com que a ci-
dade se renove de forma absoluta. 

Para tanto, propõe entregar todos os 
prédios que são alugados. “Vamos 
entregar todos os prédios que estão 
alugados, para que as secretarias 
municipais funcionem em estilo de 
coworking, num modelo de parceria 
público privada”.

Além disso, todo o foco e esforço 
da gestão será dado para melhorias 
substanciais na saúde, na educação 
e na segurança pública. “Depois de 
fazer toda a refundição da cidade, 
iremos ao Legislativo para emendar o 
Plano Diretor para viabilizar situações 
como o desenvolvimento de setores 
como o turismo, modernizando a ci-
dade, fazendo com que ela seja uma 
cidade tecnológica, com infraestru-
tura renovada e voltada para o bem 
estar da população”, finaliza.

“Coronelismo de Álvaro Dias é 
antigo no RN”, diz Fernando Pinto
ELEIÇÕES 2020 | Pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Natal, advogado e empresário Fernando Pinto faz críticas ao atual prefeito, Álvaro Dias, e lembra que gestor
municipal se envolveu no passado em diversas irregularidades, como o caso do Trem da Alegria da Assembleia Legislativa do RN - que consistiu na nomeação de parentes 

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (foto), assumiu cargo após renúncia de Carlos Eduardo Alves

Advogado e empresário Fernando Pinto, pré-candidato do Partido Novo a prefeito de Natal

Pré-candidato quer reestruturar Natal: “Vamos mudar a administração”

O ex-prefeito de Natal Carlos Eduar-
do Alves disse a interlocutores nes-
ta quinta-feira (6) que “estava ape-

nas começando” a saraivada de críticas 
que seu sucessor, o prefeito Álvaro Dias 
(PSDB), receberá na condição de candida-
to à reeleição nas eleições deste ano.

Presidente estadual do PDT, Carlos 
Eduardo referiu-se à entrevista a este 
Agora RN do professor Carlos Alberto 
Medeiros, pré-candidato do PV à Pre-
feitura. Na entrevista, publicada nesta 
quinta, Carlos Alberto disse que a gestão 

Álvaro tem “contratos escusos” e que o 
ex-ministro Henrique Eduardo Alves é 
quem comanda a gestão, direcionando 
contratos da administração municipal.

Segundo apurou a reportagem, Car-
los Eduardo estaria insatisfeito com Ál-
varo Dias porque o prefeito não acatou a 
indicação de Aíla Ramalho para vice em 
sua chapa. Prima da ex-primeira-dama 
Andréa Ramalho, mulher de Carlos Edu-
ardo, Aíla encontra resistência na ban-
cada governista na Câmara Municipal, 
que prefere que o vice saia dos quadros 

da Casa. O PDT tem nove vereadores em 
sua bancada, inclusive o presidente da 
Câmara, Paulinho Freire.  

Pelo Twitter, na última sexta-feira 
(31), Carlos Eduardo publicou críticas 
a um gestor que, na avaliação dos seus 
seguidores, é o prefeito Álvaro Dias.

“Tem gestor morrendo de medo de 
sua prática imoral, nepotista, de ter no-
meado toda parentela ilicitamente, ile-
galmente, no serviço público. Já eu, na 
minha vida pública de 32 anos, nunca 
pratiquei o nepotismo e jamais respon-

di a processo de improbidade. Sempre 
respeitei o povo”, escreveu.

“Para quem será que foi endereça-
do o recado de Carlos Eduardo Alves 
publicado em seu perfil no Twitter? A 
postagem fala em ‘prática nepotista’ e 
afirma que um ‘gestor’ estaria preocu-
pado por ter nomeado ‘toda parentela’. 
Como se sabe, o atual prefeito de Natal, 
Álvaro Dias, é réu na Justiça em pro-
cesso sobre nomeação de parentes no 
Legislativo estadual”, informou a colu-
nista Daniela Freire, deste Agora RN.Ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves

Críticas estão só começando, diz Carlos Eduardo
ELEIÇÕES 2020

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

CEDIDA
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LEGISLATIVO |  No dia 28 de julho, a reforma foi aprovada em primeiro turno na Casa, por unanimidade. 
Agora, na segunda votação, os vereadores vão decidir se mantêm o texto original ou se fazem modificações

TIAGO REBOLO

A Câmara Municipal de Natal 
marcou para o dia 20 de agosto 
a votação em segundo turno 

da Reforma da Previdência Municipal. 
A data foi definida nesta quinta-feira 
(6) após um acordo entre os vereado-
res durante a sessão plenária virtual.

A bancada governista, liderada 
pelo vereador Kléber Fernandes (PS-
DB), chegou a propor que a votação 
acontecesse na próxima quinta (13), 
mas, diante dos protestos da opo-
sição, os parlamentares decidiram 
agendar o debate final sobre o tema 
para a semana seguinte.

No dia 28 de julho, a reforma foi 
aprovada em primeiro turno na Casa, 
por unanimidade. Agora, na segunda 
votação, os vereadores vão decidir se 
mantêm o texto original – enviado pe-
lo prefeito Álvaro Dias – ou se fazem 
modificações.

Um parecer aprovado na Comis-
são de Direitos Humanos e Traba-
lho sugere a adoção no município 
de um sistema de alíquotas previ-
denciárias progressivas. Por esse 
formato, servidores que recebem os 
maiores salários contribuem mais 
para o regime.

Hoje, o contracheque dos servido-
res tem um desconto de 11% sobre a 
remuneração bruta para a Previdên-
cia Municipal. Pelo projeto de refor-
ma enviado pela prefeitura, essa taxa 
subiria para 14%, independentemente 
da faixa salarial. É essa margem que os 
vereadores querem modular.

A vereadora Divaneide Basílio 
(PT) argumentou que a votação da re-
forma na semana que vem seria inviá-
vel porque o Instituto de Previdência 

dos Servidores de Natal (NatalPrev) 
ainda não forneceu todas as informa-
ções requisitadas pelos vereadores e 
pelos sindicatos que representam o 
funcionalismo público municipal. Ela 
cobrou que esses dados sejam envia-
dos até esta sexta-feira (7) para que, 
nos próximos dias, a oposição possa 
elaborar emendas ao projeto.

“Sem esses dados, fica difícil de 
elaborarmos a emenda”, enfatizou a 
vereadora Júlia Arruda (PCdoB), pe-
dindo ao NatalPrev que disponibilize 
informações como a quantidade de 
servidores segurados pelo regime pre-
videnciário municipal e os cálculos 
atuariais sobre o funcionamento do 
sistema.

A Reforma da Previdência seria 
votada em segundo turno pela Câ-
mara Municipal no dia 31 de julho. O 
projeto, porém, foi retirado de pauta 
depois que o Ministério da Economia 
estendeu o prazo para que estados 

e municípios se adequem ao regime 
geral de Previdência, reformado no 
fim de 2019 pela Emenda Constitu-
cional 103.

Com o novo prazo, governos es-
taduais e prefeituras que têm regime 
próprio de previdência precisam apro-
var suas reformas até 30 de setembro. 
Se não o fizerem, governadores e pre-
feitos podem sofrer penalidades, co-
mo a proibição de receber repasses de 
verbas federais, de firmar convênios 
e de contratar empréstimos com aval 
da União.

Além de aumentar a contribuição 
previdência, a reforma estabelece 
que os aposentados e pensionistas 
permanecem isentos da contribuição 
nas aposentadorias e pensões até o 
teto, que hoje é de R$ 6.101,06. Só para 
quem recebe aposentadoria ou pen-
são acima desse valor há o aumento 
na alíquota, de 11% para 14%, e ape-
nas na parcela que exceder esse teto.

Além de atender à determi-
nação federal, a reforma tem o 
objetivo de reduzir o déficit do 
regime próprio de previdência 
em Natal.

Em Natal, o regime previden-
ciário funciona segundo o mo-
delo de “segregação de massas”, 
com dois fundos. Isso significa 
que quem ingressou no serviço 
público municipal até 2002 está 
ligado ao Fundo Financeiro de 
Previdência (Funfipre). Já quem 
foi contratado de 2002 para cá 
está segurado pelo Fundo Capita-
lizado de Previdência (Funcapre).

O Funcapre é superavitário. 
Ou seja, arrecada mais do que 
o que gasta com benefícios. De 
acordo com o NatalPrev, o saldo 
do patrimônio líquido desse fun-
do era, em 31 de dezembro de 
2019, de R$ 494,5 milhões.

O recurso, que segue guarda-
do, é fruto das contribuições dos 
servidores e da própria Prefeitu-

ra, que renderam a uma taxa de 
12,22% no ano passado. A verba 
servirá para pagar aposentado-
rias e pensões no futuro.

No outro fundo, o Funfipre, 
há déficit. Todos os meses, a Pre-
feitura do Natal precisa aplicar 
uma média de R$ 15 milhões pa-
ra cobrir a diferença entre o que 
foi arrecadado e o que precisa 
ser pago de benefícios previden-
ciários. Em todo o ano de 2019, 
foram R$ 195,5 milhões extraí-
dos do Tesouro Municipal para 
cobrir o déficit financeiro desse 
fundo.

De acordo com o NatalPrev, 
no ano passado, foram aposen-
tados 412 servidores, o que fez 
com que o regime próprio de 
Previdência de Natal encerrasse 
2019 com 4.417 aposentados e 
1.120 pensionistas, consideran-
do os dois fundos. O universo 
total de segurados é de mais de 
17,6 mil servidores públicos.

Data foi definida nesta quinta-feira (6) após acordo entre os vereadores em sessão ordinária

Câmara de Natal marca votação da 
Reforma da Previdência para dia 20

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

AVISO DE REAPRAZAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio-RN, torna público o REAPRAZAMENTO da abertura da 
Tomada de Preços nº 003/2020 prevista para o dia 13/08/2020 ficando a data reaprazada para o dia 
25 de agosto de 2020 às 09:00 o reaprazamento será para adequações no edital. A referida Tomada 
de Preço objetiva contratação de empresa para continuação e execução de serviços remanescente 
da continuação da obra de construção de Creche Proinfância Tipo C, conforme projetos do FNDE 
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), PAC 201444/2011, que será construída no 
Bairro do Carmo no município de Santo Antônio-RN., e comunica que após as adequações, será 
publicada uma nova data para a realização do certame em tela.

A COMISSÃO 
Santo Antônio-RN, 06 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCESSAO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Central Eólica Valência S.A., 14.785.875/0001-50, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LI – Licença de Ins-
talação, com prazo de validade até 29/07/2024, em favor do empreendimento Central Eólica Valência 
II, com potência de 31,185 MW, localizado na Fazenda Fonseca e na Fazenda Aliança, Zona Rural no 
Município de Rio do Fogo/RN.

 
Ranier Messias

Representante Legal

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

F RAMOS ALVES EIRELI   inscrito sobre CNPJ: 33.737.014/0001-41 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de nº 2020-150512/TEC/RLO-0364  para uma Revenda Varejista 
de Combustíveis Líquidos com capacidade total Armazenamento de 45 m³, localizado na Rua Joaquim 
Gregório 662  Bairro Penedo– Caicó  - RN

FRANCISCO RAMOS ALVES
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

BEATRISSI TEIXEIRA GUIMARÃES, CPF: 020.396.617-19, torna Público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA à RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA, de N° 2018-119811/TEC/RLO-0048, 
com validade de  06/08/2026, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de 
Tibau do Sul-RN.

Beatrissi Teixeira Guimarães
Proprietária

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Stelo Arcanjo de Paiva, CPF: 096.418.074-04, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
Operação com prazo de validade até 05/08/2026, em favor do empreendimento de Carcinicultura, 
localizado no Sítio Pernambuquinho, Rod. RN-003, Zona Rural, Tibau do Sul/RN.

Stelo Arcanjo de Paiva
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLICADA

A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta reque-
rendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença Simplificada da Extração de Saibro em 0,5ha, utilizada para manutenção das estradas visando 
no escoamento da produção de cana, localizada na Fazenda Muriaé, no município de São Jose do 
Mipibu/RN  

CÉLIDO RICARDO DA SILVA
SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA -ME, inscrito CNPJ: 27.647.367/0001-58,  torna 

público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte - IDEMA, a Licença de Operação ( L.O. N°. 2020-151588/TEC/LO-0119, validade: 05.08.2026), 
para o Transporte de Carga Perigosa (combustível) com capacidade de 15,39T, localizada na Av. Abel 
Cabral, 418, Nova Parnamirim – Parnamirim/RN

 
FABIANA ELIANE DE CARVALHO MIRANDA

SÓCIO PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/MF n° 03.585.304/0007-41, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte – IDEMA Renovação de Licença de Operação, para Usina de Concreto instalada, 
localizado na Rua Projetada, SN, Distrito Industrial I, Ferreiro Torto – Município de Macaíba/RN.

Rodrigo Rodrigues Alves Martins
Representante Legal

A SITUAÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
5.537

é o número de aposentados e 
pensionistas do regime próprio de 

Previdência Municipal

153
é o número de aposentados e 

pensionistas ligados apenas ao 
Funcapre

R$ 195.515.479,92
foi o aporte que o Tesouro Mu-
nicipal fez para cobrir o déficit 
financeiro do Funfipre em 2019

R$ 15 MILHÕES
foi a média mensal de aporte 

financeiro que o Tesouro Municipal 
fez para o Funfipre em 2019

R$ 494.516.283,35
era o saldo financeiro 

do Funcapre em 31 de 
dezembro de 2019
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JOSÉ ALCENIR /AGORA RN

O Rio Grande do Norte tem 13 pa-
dres diocesanos infectados pelo 
novo coronavírus, segundo in-

formações da Comissão Nacional dos 
Presbíteros (CNP), vinculada à Confe-
rência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB). Os dados contabilizados até 
a sexta-feira (31) apontam ainda para 
uma morte, a do padre Ailson Bezerra, 
da Paróquia São João Batista da cidade 
de Montanhas, que sucumbiu à doença 
em 5 de junho.

Além dos padres diocesanos, o 
arcebispo de Natal, dom Jaime Vieira 
Rocha, também testou positivo para a 
Covid-19 no dia 20 de julho. Ele passou 
pelo tratamento da infecção em casa. 
Outro registro ligado à Igreja Católica 
no Rio Grande do Norte foi a morte 
do seminarista Nicolas Matheus, de 20 
anos, no último dia 1º de agosto, após 
passar 20 dias internado em um hospi-
tal da cidade de Mossoró. Ele não tinha 
comorbidades.

A divulgação do número de padres 
infectados pela doença feita Comissão 
Nacional dos Presbíteros ocorre dias 
antes de os templos católicos no Rio 
Grande Norte abrirem as portas para 
as celebrações. Os bispos responsáveis 
pela Arquidiocese de Natal e das Dio-
ceses de Mossoró e Caicó publicaram 
decreto autorizando a reabertura das 
igrejas para orações a partir do dia 10 
agosto. As missas serão liberadas a par-
tir do dia 15 de agosto.

Ainda de acordo com a arquidioce-
se, as celebrações deverão contar com 
número reduzido de fiéis, conforme o 

decreto assinado pelos bispos. As reco-
mendações são de que idosos e outras 
pessoas dos grupos de risco continuem 
acompanhando as celebrações de casa. 
Os templos terão de fixar a quantidade 
máxima de pessoas que podem estar 
presentes para as celebrações.

O número de fiéis que participação 
das celebrações será calculado a partir 
de 5 metros quadrados por pessoa. 
Nas igrejas, tenham sinalizações que 
indiquem a distância de um fiel para 
outro, observando a margem de 1,5 m, 
nos bancos ou cadeiras e em todos os 

momentos em que seja necessário for-
mar filas.

Em todo o Brasil, ainda de acordo 
com a CNBB, 436 padres diocesanos fo-
ram infectados pelo novo coronavírus, 
sendo que, deste total, 21 morreram 
por causa da doença. A maioria já se 
recuperou e alguns ainda estão inter-
nados em estado grave.

O regional Sul 1 da entidade, que 
engloba o Estado de São Paulo, com 
45 circunscrições religiosas, registrou 
o maior número com 72 infectados e 
1 óbito pela covid-19. Deste número, 

o regional Norte 2 da CNBB, que com-
preende os Estados do Pará e Amapá, 
registra o maior número de mortes, ao 
todo 6, em decorrência da doença. Nos 
dois Estados, incluindo os óbitos, 64 
padres foram contaminados pelo vírus. 
Somente em Belém do Pará, 36 padres 
foram contaminados e 4 morreram.

O padre Flávio Herculano da Ar-
quidiocese de Natal, de 45 anos, faz 
parte das estatísticas. Ele foi testado 
positivo para a doença no mês passa-
do. Embora estivesse tomando todos 
os cuidados, ele continuou frequentan-

do a igreja para assuntos administra-
tivos. “Um grupo reduzido, equipe de 
apoio mesmo. Mas quando foi no dia 
15 de julho, eu comecei a ter tosse seca 
e febre”.

No dia seguinte, ele foi a um hospi-
tal de referência da doença. “Pediram 
para manter isolamento social, fiz o 
exame e deu positivo. Foram três dias 
de mal estar, com fraqueza e me ali-
mentava mal”. Apesar da idade, por 
ter diabete e pressão alta, o religioso 
faz parte do grupo de risco da doença. 
“É uma experiência muito ruim, feliz-
mente não precisei ficar internado e, 
depois de três dias, os sintomas foram 
diminuindo. Ver que pessoas estão 
morrendo desta doença, cria muito 
medo na gente, mas com medicação 
e confiança em Deus, eu consegui me 
recuperar. Estou fazendo meus exer-
cícios, tentando melhorar as taxas de 
diabete. Da covid-19, estou curado”.

Apesar da alta médica, o padre 
Flávio ainda permanece no isolamento 
social. “Mais de 20 dias isolado. É um 
momento para refletir sobre nossas vi-
das e atitudes. Um verdadeiro retiro”. O 
pároco está ansioso para o retorno de 
suas atividades. “Volto no próximo do-
mingo, 9, para a missa do Dia dos Pais”. 
Somente a missa aos domingos foi re-
tomada, há algumas semanas com um 
padre de outra comunidade, já as reu-
niões permanecem de forma online. 
Assim como os religiosos, todos os fiéis 
são orientados sobre todas as medidas 
de segurança para evitar o contágio do 
novo coronavírus.

RN tem 13 padres infectados pela 
Covid-19; Brasil registra 436 casos
RELIGIÃO | Bispos responsáveis pela Arquidiocese de Natal e das Dioceses de Mossoró e Caicó publicaram decreto autorizando a retomada das missas a partir do próximo dia 15; Rio 
Grande do Norte também registra a morte do pároco Ailson Bezerra, da cidade de Montanhas, e do seminarista Nicolas Matheus, 20 anos, que faleceu no último dia 1º de agosto

Catedral Metropolitana de Natal deve retomar as celebrações religiosas a partir do próximo dia 15. Missas estão estão suspensas desde março

O conselheiro do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-RN), Gilberto 
Jales, recomendou que a Secre-

taria Estadual de Saúde Pública (Sesap) 
não celebre termo aditivo ao contrato nº 
512/2020, firmado para implementação 
e gestão de leitos de UTI em dois hospi-
tais da rede estadual (João Machado e 
Alfredo Mesquita), até que sejam escla-
recidas inconsistências apontadas no 
Relatório de Acompanhamento produzi-
do pela comissão técnica da Diretoria de 
Administração Direta (DAD).

Os auditores apontam que o referi-
do contrato, firmado em 14 de maio de 
2020 com o Instituto Jurídico para efe-
tivação da Cidadania e Saúde - Avante 
Social, não vem sendo cumprido de 
forma adequada, com indícios de que 
o Governo do Estado estaria arcando 

com custos que deveriam ser da con-
tratada. No total, foram contratados 30 
leitos de UTI, sendo 20 no hospital João 

Machado e 10 no Hospital Regional 
Alfredo Mesquita. Diante dos aponta-
mentos, o conselheiro notificou a Se-
sap para que se a manifeste sobre o pe-
dido de medida cautelar no sentido de 
que não seja celebrado o termo aditivo. 
Ele também recomendou a adoção de 
providências em relação a melhorias 
na fiscalização do contrato.

O Instituto Avante Social assinou 
contrato no valor de R$ 10,5 milhões. 
De acordo com a auditoria, o instituto 
propôs aditamento do contrato ale-
gando falhas no edital, no que diz res-
peito à suposta omissão de itens como 
realização de exames laboratoriais e de 
imagem essenciais ao funcionamento 
dos leitos e a necessidade de realizar 
obras de adequação nos dois hospitais, 
o que não tem amparo contratual.

Contrato com o instituto é de R$ 10,5 milhões

TCE recomenda que Sesap não 
celebre aditivos em contratos

SAÚDE 

ASCOM A Polícia Federal deflagrou na 
manhã desta quinta-feira (6) a 
Operação Chupim, destinada 

a apurar atos de fraude e desvio em fi-
nanciamentos vinculados ao Progra-
ma Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura (Pronaf) no Rio Grande 
do Norte. Foram cumpridos 3 man-
dados judiciais de busca e apreensão 
nas cidades de Natal e Nova Cruz. A 
investigação teve início em razão de 
apuração interna do Banco do Bra-
sil que identificou atuação irregular 
do gerente da agência bancária em 
Canguaretama, em cerca de 85 finan-
ciamentos do Pronaf, com prejuízo 
potencial de R$ 2.180.504,34.

De acordo com a investigação po-
licial, ficou demonstrada a existência 
de esquema fraudulento de financia-
mentos com recursos do Pronaf para 
o qual concorreram fornecedores de 

animais, além do próprio gerente.  
Há suspeita de pagamento de vanta-
gem indevida a servidor do Instituto 
de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater). Em nota, a entidade 
informou que apoia todas as investi-
gações.  

Companhia de Águas e Esgotos do Rio

Operação da PF combate 
fraudes e desvios no Pronaf 

NATAL E NOVA CRUZ
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NEY DOUGLAS / AGORA RN

MARCELO HOLLANDA

À medida em que a doença se 
alastra pela periferia, trazida 
da Europa inicialmente por 

famílias de classe média de bairros 
mais abastados, o uso da máscara de 
proteção virou um verdadeiro cabo 
de guerra entre muita gente e pelas 
razões mais variadas

O fotógrafo Ney Douglas, com 
décadas de janela, reúne todas as 
habilidades da profissão quando o 
assunto é capturar flagrantes.

Mas, esta semana, ele teve dificul-
dade ao receber a espinhosa tarefa de 
documentar pessoas em Natal e Pipa 
na rua sem máscara de proteção.

A primeira orientação recebida 
foi de que, quando se tratasse de uma 
pessoa caminhando sozinha, ele bus-
casse “descaracterizar” o rosto dela.

“Defina uma imagem descarac-
terizada”, quis saber do editor pelo 
WhatsApp.

“Mostra que a pessoa está sem 
máscara sem mostrar o rosto dela”, 
foi a resposta.

Ou seja, mostrando e não mos-
trando.

Por que tanta dificuldade?                                                
Desde que o Senado tornou obri-

gatório o uso de máscara em todo o 
território nacional, dia 4 de junho, 
depois do presidente Jair Bolsonaro 
vetar a obrigatoriedade de seu uso 
em órgãos e entidades públicas e em 
estabelecimentos comerciais, indus-
triais, templos religiosos, instituições 
de ensino e demais locais fechados, 
deu para entender que a batalha não 
seria fácil.

Na medida em que a doença se 
alastrava pela periferia, trazida da 
Europa inicialmente por famílias de 
classe média de bairros mais abas-
tados, o uso da máscara de proteção 
virou um verdadeiro cabo de guerra 
entre muita gente e pelas razões mais 
variadas possíveis.

O fotógrafo Ney Douglas que o 
diga. 

“Quando me aproximava para 
documentar gente andando sem 
máscaras as agressões eram comuns, 
havia pessoas que se sentiam inva-
dias e quando uma se dava ao tra-
balho de dialogar, afirmava que não 
queria ser julgada pelo fato de não 
estar usando a proteção”, relata.

Não é uma questão nova, espe-
cialmente quando se sabe – não de 
hoje – que as máscaras de proteção 
servem mais impedir (em parte) que 
uma pessoa doente passe o vírus 
adiante; já o fato de outra pessoa sau-
dável também usar máscara é mais 
uma questão de prevenção e respeito 
ao próximo.

Assim, quando duas pessoas es-
tão de máscara e guardando certa 

O que leva o potiguar a não usar 
máscara para se proteger da Covid-19?
REPORTAGEM | Desde julho, quando foi sancionada a lei que obriga uso de máscaras em locais públicos, os brasileiros passaram a incorporar à rotina a proteção facial antes de iniciar 
os afazeres diários. No entanto, como em várias partes do País, parte dos potiguares seguem descumprindo com a regra, o que pode comprometer as ações de controle da pandemia

Natalenses aglomerados e sem fazer uso da máscara no bairro do Alecrim, em Natal: proteção facial reduz capacidade de contágio

Após a reabertura das atividades comerciais em Pipa, no litoral Sul, cenas de pessoas transitando sem máscaras são comuns no dia a dia

distância uma da outra, a possibili-
dade de espalhamento do contágio 
se reduz significativamente.

O comércio foi o primeiro a com-
prar as medidas fitossanitárias e po-
de-se dizer, hoje, que ninguém sem 
uma máscara entra num estabeleci-
mento comercial de Natal, embora 
de vez em quando alguns engraçadi-
nhos tentem.

À medida em que os bares e 
outros locais públicos vão receben-
do autorização para reabrir, junto 
com as aglomerações, mais pessoas 
voltam a ser vistas circulando sem 
máscara, especialmente nas baladas 
noturnas, como o próprio Ney Dou-
glas documentou na praia de Pipa e 
pontos da orla de Natal.

“Enquanto nos bairros mais 
populares as pessoas seguiam o pa-
drão de usar máscaras de proteção, 
nos locais mais frequentados pela 

classe média, como Ponta Negra, era 
possível ver com frequência gente 
quebrando a regra, mas também não 
querendo aparecer em fotos”, diz o 
fotógrafo.

CRONOLOGIA DA REGRA
Natal baixou no final de abril a 

obrigatoriedade do uso de máscara 
nas vias públicas, transportes cole-
tivos, particulares e nos estabeleci-
mentos comerciais.

Na ocasião, a Capital só tinha 402 
casos confirmados de coronavírus e 
11 mortes, segundo boletim da Secre-
taria Estadual de Saúde.

Hoje, passados 90 dias, já são 
53.500 casos e perto de 2 mil óbitos.

Nesse cabo de guerra entre usar 
e não usar máscara de prevenção 
contra o coronavírus, pesou muito 
a posição pessoal do presidente Jair 
Bolsonaro a respeito.

Isso ficou bastante evidente por 
ocasião dos vetos dele à lei que dis-
ciplina o uso de máscara em espaços 
públicos (nº 14.019, de 2020), sancio-
nada em junho, quando o Brasil já 
assumia a vice-liderança em mortes 
pela Covid 19, só atrás dos EUA.

Pedro é zelador de um prédio em 
Natal e confessa que ficou confuso 
naquela ocasião se deveria continuar 
ou não usando máscara no trabalho. 
“Aqui a ordem partiu do condomínio 
e todos foram obrigados a trabalhar 
com a proteção”, conta.

Ney Douglas, o fotógrafo do Ago-
ra RN, voltou da cobertura conven-
cido que as pessoas mais pobres são 
mais obedientes ao uso de máscaras 
porque “têm muito medo de ficar 
doentes, já que sabem que não terão 
costas largas no serviço de saúde 
quando o bicho pegar”.

A diarista Maria Auxiliadora sabe 

tanto disso que passou meia hora no 
telefone, esta semana, negociando 
como seria a faxina na casa de uma 
antiga cliente que, como ela, não 
havia pego o coronavírus junto com 
o marido, ambos aposentados e da 
chamada “melhor idade”. 

Finalmente ficou decidido que 
Maria pegaria um desses carros que 
aceitam só três pessoas por viagem, 
ao invés de um ônibus; que a porta do 
apartamento estaria aberta para ela; 
ela entraria e logo tomaria um banho, 
trocaria de roupa e colocaria a usada 
no trajeto na máquina de lavar.  

“Depois de quatro meses em casa 
sem trabalhar foi a maneira encon-
trada para voltar a faturar um dinhei-
rinho”, conta.

Com a flexibilização do comércio 
e a volta dos shoppings que funcio-
nam com sistema de ar condiciona-
do central, o medo das autoridades 
sanitárias agora é para um aumento 
de contágios, a exemplo do que já 
aconteceu em estados do Sul da re-
gião País.

NENHUMA NOVIDADE
Não há novidade em se andar 

com máscaras, fazer quarentena e 
manter comércio e escolas fechados. 
Em 1918, a grande pandemia da gri-
pe espanhola — que, na verdade, teve 
origem nos Estados Unidos – obrigou 
o mundo a entrar nessa rotina, no fi-
nal da Primeira Guerra Mundial.

Mesmo com lentos navios li-
gando os continentes, a gripe se 
espalhou rapidamente, matando 40 
milhões de pessoas, mais até que 
nos campos de batalha. 

Só no Brasil tombaram morre-
ram 35 mil, entre eles o recém-elei-
to presidente Rodrigues Alves, que 
nem chegou a assumir.

Nos meses finais da Primeira 
Guerra Mundial, o uso de máscaras 
era considerado símbolo de patrio-
tismo. A Cruz Vermelha fabricava e 
distribuía os equipamentos em todo 
os Estados Unidos, mas não havia o 
suficiente para todo mundo.

Mas havia também a liga dos 
Sem Máscaras, que se organizaram 
e deram muito trabalha para as au-
toridades sanitárias. Adivinhem o 
argumento: desconfiados da eficácia 
das máscaras para frear o avanço da 
doença, a Liga acusava as autorida-
des nos EUA de violar seus direitos 
constitucionais e pediam a volta à 
normalidade.

Ocorrido há mais de 100 anos, 
esses protestos lembram episódios 
idênticos nos EUA e no Brasil, onde o 
presidente da República é o primeiro 
a dar o mau exemplo, apesar de já ter 
contraído a Covid e, é claro, ter sido 
muito bem tratado por seus médicos 
particulares.



Geral| QSEXTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 202010 |

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

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

Tibau do Sul/RN, 07.08.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Unificada Cível da Comarca de Mossoró 
Alameda das Carnaubeiras, 355, 4º andar, Presidente Costa e Silva - Mossoró/RN CEP 59625-410 

 
Processo nº: 0820571-76.2016.8.20.5106                      Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)  
Parte Autora: ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA      Parte Ré: BOX-CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME  

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de trinta (30) dias 
O(A) Doutor(a) CARLA VIRGINIA PORTELA DA SILVA ARAUJO 2ª Vara Cível da Juiz de Direito da Comarca de 
Mossoró/RN, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. FAZ SABER, a quantos o presente EDITAL com prazo de 
30 (trinta) dias virem ou dele conhecimento tiverem que tramita neste juízo e respectiva Secretaria, a Ação de Execução 
nº 0820571-76.2016.8.20.5106 proposta por ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL SA em desfavor de BOX-CAR 
CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, na qual foi determinada a CITAÇÃO por edital, eis que a parte ré/executada 
BOX-CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, encontra-se em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAR a parte 
executada BOX-CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamentoda 
quantia pleiteada na inicial, já devidamente atualizada monetariamente, acrescendo-se 10% (dez por cento) de honorários 
sobre o valor atualizado, reduzidos à metade para o caso de integral pagamento no tríduo legal (Art. 827, do CPC) e 
custas. A parte executada disporá do prazo de 15 (quinze) dias para opor EMBARGOS (art.s 914 e 915 do CPC), 
independente da garantia do juízo, podendo, ainda, requerer(em) o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações 
mensais, acrescida de juros compensatórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde que deposite em juízo 
30% (trinta por cento) do valor da execução, acrescido de custas e de honorários advocatícios (art. 916 CPC). Registre -
se que será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente 
protelatórios (art. 918. Parágrafo único, CPC), capaz de ensejar a aplicação das sanções e multa previstas no parágrafo 
único do art. 744 do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo supra, proceder-se-á a penhora e 
avaliação de bens da parte executada, tantos quantos bastem para o cumprimento da obrigação, observada a ordem de 
preferência estatuída no art. 835 do CPC, com a lavratura do respectivo auto e intimação da parte executada. Com as 
advertências dos artigos 335, III, e 344, ambos do CPC, bem como, de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido este que será 
afixado e publicado na forma da lei. DADO e PASSADO nesta Cidade e Comarca de Mossoró-RN, Eu, IRANEIDE DE 
OLIVEIRA, Auxiliar Técnica, o digitei. A visualização das peças do respectivo processo se dará através do sítio do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Norte, no endereço www.tjrn.jus.br ( link PJE / Autenticidade de documentos / Consultar nº 
do documento ) ou https://pje.tjrn.jus.br/pje1grau/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam.  

Mossoró/RN, 21 de outubro de 2019 
CARLA VIRGINIA PORTELA DA SILVA ARAÚJO 

(assinado digitalmente) Juiz de Direito 

 
 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 019/2020, realizada em 29/07/2020, a saber: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG E IGM PARA USO DAS AÇÕES PREVENTIVAS E 
COMBATIVAS AO CORONAVIRUS (COVID-19) AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 06.209.557/0001-13, saiu vencedora no item: 1; totalizando 
o valor de R$ 90.375,00 (noventa mil, trezentos e setenta e cinco reais). CONSUMERSLAB 
PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI- CNPJ: 05.116.278/0001-42, saiu 
vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 06 de agosto de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 019/2020 com início 21 de julho 
de 2020, realizada em 29 de julho de 2020 (quarta-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 supramencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: 
AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 
06.209.557/0001-13, saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 90.375,00 (noventa mil, 
trezentos e setenta e cinco reais).
CONSUMERSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI- CNPJ: 
05.116.278/0001-42, saiu vencedora no item: 2; totalizando o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco 
mil reais).

Jardim do Seridó/RN, em 06 de agosto de 2020
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

LEVANTAMENTO | Secretaria Estadual de Saúde Pública contabiliza 54.106 casos confirmados de potiguares 
infectados pelo novo coronavírus; Estado alterou critérios para calcular número de casos suspeitos da doença

O Rio Grande do Norte chegou a 
1.954 óbitos em decorrência da 
Covid-19 nesta quinta-feira (6), 

segundo dados da Secretaria de Esta-
do de Saúde Pública (Sesap). Foram 
registradas 22 mortes a mais que o 
registrado no boletim epidemiológico 
do dia anterior. Outros 193 óbitos per-
manecem aguardando o resultado de 
exames clínicos.

Segundo a Sesap, três óbitos ocor-
reram nas últimas 24 horas e as demais 
foram de mortes que estavam em in-
vestigação laboratorial. 

O Estado acumula 54.106 casos 
con� rmados da doença até esta quin-
ta-feira. 

O novo relatório sobre a doença 
trouxe uma mudança no levantamen-
to sobre os casos suspeitos. Os técnicos 
retiraram parte dos registros suspeitos 
e os incluíram em uma nova categoria: 
casos inconclusivos. Segundo a Sesap, 
isso ocorre quando a pessoa apresen-
tou sintomas, mas acabou não sendo 
testada para a Covid-19 e tampouco foi  
localizada para a de� nição do quadro 
clínico.

Com a mudança nas estatísticas 
da Sesap, entre a terça-feira (4) e esta 
quinta-feira, o número de pacientes 
suspeitos para Covid-19 caiu de 63.235 
para 17.276. 

O novo critério de inconclusivos 
agora soma um total de 50.841. Com 

isso, estes pacientes são listados como 
pessoas com síndrome gripal não iden-
ti� cada.

A Sesap também informou que, 
nesta quinta-feira (6), o índice de 
51,79%  de ocupação dos leitos críti-
cos destinados para pacientes com a 
Covid-19. Isso signi� ca que, dos 307 
leitos críticos (UTI e semi-intensivos) 
disponíveis, 163 encontram-se ocupa-
dos, 133 estão disponíveis e outros 11, 
bloqueados.  

O Ministério da Saúde divulgou 
nesta quinta-feira os dados sobre o 
novo coronavírus no Brasil. De acordo 
com o balanço do Ministério, o país 
chegou a 98.493 óbitos por Covid-19 
e 2.912.212 casos con� rmados da 
doença. Ainda segundo o ministério, 
também foram registrados 53.139 ca-
sos novos da doença em um dia. Além 
disso, foram 1.237 novas mortes por 
Covid-19. A taxa de letalidade segue 
em 3,4%.

Brasil chegou a 98.493 óbitos por Covid-19 e 2.912.212 casos confirmados da doença

RN registra 1.954 mortes causadas 
pela Covid-19; Brasil tem 98 mil

O juiz da 3ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal, Bruno Mon-
tenegro, negou pedido liminar 

de urgência apresentado pelo Gover-
no do Estado para obrigar um pa-
ciente internado no Hospital Giselda 
Trigueiro a receber transfusão de 
sangue. O homem é portador do ví-
rus HIV, diabético e foi, recentemen-
te, diagnosticado com a Covid-19. 
No entanto, ele se recusou o passar 
pelo procedimento por motivações 
religiosas. Ele é membro da denomi-
nação cristã Testemunhas de Jeová.

Segundo o juiz, houve legitimi-
dade na recusa do paciente de se 
submeter às transfusões de sangue. 
O Estado ressalta que a transfusão é 
necessária para o tratamento médico 
do paciente. 

Ao longo dos últimos dias, o 
homem apresentou queda no nível 
de hemoglobina. Ele corre risco de 
morrer caso se submeta ao procedi-
mento.

Em sua decisão, o juiz da 3ª Vara 
da Fazenda Pública de Natal enten-
deu que, estando o paciente esclare-

cido sobre todos os possíveis riscos, 
bem como sendo o âmbito de sua 
decisão limitado à esfera individual, 
é possível sua recusa em submeter-se 
a transfusão sanguínea, em respeito 
à autodeterminação e à liberdade de 
crença. 

“Não cabe ao Estado, ou a quem 
quer que seja, proceder com avalia-

ção quanto ao mérito da convicção 
religiosa, bastando que seja cons-
tatada a sua seriedade”, escreveu.
A recusa para se submeter ao proces-
so, segundo a doutrina da denomina-
ção religiosa, decorre da crença que o 
procedimento médico pode tornar as 
“pessoas impuras e indignas do reino 
de Deus”.

Homem é portador do vírus HIV, diabético e foi, recentemente, diagnosticado com a Covid-19.

Juiz decide que Testemunha de Jeová 
não seja obrigado a receber sangue

EM NATAL

AGÊNCIA BRASIL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



Apesar da retomada gradual da 
economia em diversas regi-
ões do Brasil, o empresariado 

nacional não está animado com as 
perspectivas de vendas para o Dia dos 
Pais, segundo levantamento da Boa 
Vista que entrevistou 600 varejistas, 
empresários do setor de serviços e da 
indústria entre os dias 6 e 17 de julho. 
Apenas 19% dos empresários consul-
tados disseram estar otimistas com o 
desempenho deste ano, enquanto 52% 
se dizem pessimistas e outros 29% a� r-
mam que a situação não deve mudar.

Quanto às vendas, 78% dos en-
trevistados acreditam que em 2020 o 
desempenho será pior ou igual ao de 
2019. Só 12% preveem melhora no fatu-
ramento para o Dia dos Pais.

Na análise por setor, a perspectiva 
de aumento é de 15% no comércio, 10% 
em serviços, e 29% para a indústria. Pa-
ra 62% dos empresários, a expectativa 
é de que cada consumidor gaste R$ 100 
ou menos por presente.

Importante para o varejo, a data 
representa, em média, cerca de 5% da 
receita anual do comércio para 44% 
das empresas.

Apenas o Natal, Black Friday e o 

Dia das Mães rendem mais ao setor. 
A pesquisa da Boa Vista aponta que 
75% dos empresários concordam que 
há uma demanda reprimida nos con-
sumidores. Por outro lado, 53% deles 
discordam que isto é sinônimo de me-
lhora nas vendas.

O levantamento ainda identi� cou 
que os comerciantes vão intensi� car 
o uso de plataformas digitais neste 

Dia dos Pais. 73% dos empresários va-
rejistas a� rmam que irão investir no 
e-commerce para a data.

Para os empresários do setor de 
serviços, 59% farão mais investimen-
tos nas plataformas online. Em média, 
51% dos empresários viram novas 
oportunidades de negócios por meio 
do comércio eletrônico. Destes, 18% 
ainda irão implantá-la.

O Rio Grande do Norte tem 
4 gigawatts de capacidade 
instalada de energia eólica, 

segundo informações da Associação 
Brasileira de Energia Eólica (ABEEó-
lica). O valor representa 27% de toda 
a produção do País, o que coloca os 
campos eólicos potiguares na lide-
rança nacional do segmento.

O Nordeste é referência na pro-
dução de energia eólica no Brasil. 
Em 2019, 89% da energia consumida 
na região veio dos ventos, com gera-
ção média diária de 8.650 MW. Este é 
o dado mais recente de recorde his-
tórico de abastecimento energético 
atendido pela fonte eólica.

Ainda segundo a ABBEólica, o 
Nordeste aparece à frente na capaci-
dade de produção de energia eólica 
no Brasil. Dados de 2019 indicavam 
o Brasil possuir 602 parques eólicos, 
totalizando 7.500 aerogeradores em 
operação, em 12 estados.

A geração de energia eólica é 
predominante nas regiões Nordeste 
(506 parques) e Sul do País (95 par-
ques). Nas demais regiões brasilei-
ras, há apenas mais um parque no 
Rio de Janeiro.

 A energia gerada pelos ventos 
ultrapassou a expressiva marca de 
15 GW de capacidade instalada pa-

ra produção nacional, em maio de 
2019. Deste total, cerca de 96% con-
centra-se no Nordeste, totalizando 
14,5 GW de potência instalada so-
mente nessa região. Quando elabo-
ramos a versão original deste post, 
em agosto de 2018, o Nordeste ainda 
gerava 85% da produção nacional.

 O Rio Grande do Norte é o es-
tado brasileiro que mais produz 
energia com a força dos ventos. No 
ano passado o estado contava com 
151 parques, mantendo a liderança 

nacional com 4 GW de capacidade 
instalada. Em seguida, vem a Bahia, 
com 154 parques e 3,9 GW de potên-
cia instalada. Em terceiro lugar, está 
o Ceará, que conta com 79 parques 
e um total de 2 GW de capacidade 
instalada.

O período de agosto a setem-
bro é conhecido como a “safra dos 
ventos”, pois as ventanias ganham 
ainda mais força e as usinas eólicas 
do Nordeste e Sul costumam bater 
recordes de produção.
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RN segue na liderança na capacidade 
instalada de energia eólica, diz estudo
FORÇA DOS VENTOS | Informações da Associação Brasileira de Energia Eólica mostram que o Rio Grande do 
Norte concentra 27% da produção do País, com uma geração total de 4 gigawatts de capacidade instalada 

Rio Grande do Norte é o estado brasileiro que mais produz energia com a força dos ventos

 NEY DOUGLAS / AGORA RN

Expectativa para o dia dos pais é de que cada consumidor gaste R$ 100 ou menos por presente

Dia dos Pais não anima varejo e só 
19% dos empresários estão otimistas 

VENDAS OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

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

Tibau do Sul/RN, 07.08.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

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

Tibau do Sul/RN, 07.08.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020

O MUNICIPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ 08.173.502/0001-26, através do FUNDO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CERRO CORÁ/RN, CNPJ nº 10.267.386/0001-56, no uso de suas atribuições legais, 
torna público para conhecimento dos interessados, que, no próximo dia 13 de agosto de 2020, às 
08h00min (horário local), fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico visando o Registro de 
Preços, objetivando selecionar propostas de empresas especializadas no fornecimento de 
EPIS, insumos, medicamentos e materiais para atender as necessidades do enfrentamento do 
covid-19, para a Unidade mista Clotilde Santina e as Unidades Básicas de Saúde do município 
de Cerro Corá/RN, de acordo com o Termo de Referência previsto, que fica como parte integrante do 
processo administrativo. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e esclarecimentos: (84) 3488-2478 ou pelo E-
mail: cpl.pmcerrocora@gmail.com.

Cerro Corá/RN, 06 de agosto de 2020
RAIMUNDO OZAIR TENAN

Pregoeiro
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O preço da cesta básica em Natal 
caiu 2,67% no mês de julho ao se 
comparar com maio, segundo 

dados do Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese). O valor total da cesta 
ficou em R$ 430,66, o quarto menor 
entre as 17 capitais brasileiras onde o 
levantamento foi feito. 

De acordo com o Dieese, a capital 
potiguar ficou atrás de Aracaju (SE), 
com R$ 392,75 , Salvador (BA), que 
ficou com R$ 415,22, e de João Pessoa 
(PB), R$ 417,75. 

Ainda em Natal, o produto que 
apresentou a maior redução no preço 
foi o tomate, que teve queda de 21,77% 
no preço. Em contrapartida, a maior 
alta foi a do leite, que subiu 8,59%.

O Dieese apontou, ainda, que o 
custo da cesta básica caiu em 13 das 17 
capitais analisadas. Nas outras quatro 
capitais, o custo subiu.  Entre as capi-

tais analisadas, a cesta básica mais 
cara encontrada foi a de Curitiba, onde 
o preço médio estava em torno de R$ 
526,14; seguida por São Paulo, com 
custo médio de R$ 524,74. A cesta mais 
barata era a de Aracaju, com preço mé-
dio de R$ 392,75.

O Dieese também calculou o custo 
médio da cesta básica em relação ao 
salário e o tempo de trabalho. Em Na-
tal, o trabalhador remunerado com o 
salário mínimo compromete 90 horas 
e 40 minutos da jornada mensal para 
conseguir comprar os produtos da ces-
ta. Ou seja, o valor médio dos produtos 
que compõem a básica representa 
44,55% do salário do trabalhador.

Por conta da pandemia do novo 
coronavírus, o patógeno causador da 
Covid-19, o Dieese suspendeu a coleta 
presencial de preços e começou a cole-
tar os preços por meio de telefone, apli-
cativos de entrega, email e consultas na 

internet. Com a dificuldade para cole-
tar esses dados, a amostra teve que ser 
reduzida. Somente na capital paulista 
a coleta continua sendo feita de forma 
presencial.

“Entretanto, é importante levar em 
consideração que as variações devem 
ser relativizadas, uma vez que os pre-
ços médios observados são resultado 
não só da atual conjuntura, mas do 
fato de não ter sido possível seguir à 
risca a metodologia da pesquisa. Sem a 
coleta presencial, os preços podem es-
tar subestimados ou superestimados”, 
explicou a entidade.

O Dieese também ressaltou que os 
dados captados pela internet referem-
-se em geral às grandes redes varejistas 
com lojas online. Outro problema que 
pode interferir no preço é o fato de que 
os produtos podem ser de marcas di-
ferentes das que eram habitualmente 
coletadas na pesquisa presencial.

Cesta básica em Natal compromete 
44,55% do salário do trabalhador
PESQUISA | Preço da cesta básica em Natal foi de R$ 430,66 no mês de julho, o quarto menor valor entre as 17 capitais brasileiras analisadas pelo levantamento feito pelo Dieese; 
Entidade apontou, ainda, que o custo da cesta básica caiu em 13 das 17 capitais brasileiras analisadas, sendo a mais cara encontrada a de Curitiba, onde o preço foi de R$ 526,14

 Cesta básica representa 44,55% do salário do trabalhador em Natal, detalha o levantamento

, 
LEILÃO ESTUDOS GINÁSTICA

O Governo Federal colocou à 
venda 14 imóveis localizados no 
Rio Grande do Norte. Serão vendi-
dos 11 terrenos, dois prédios e um 
apartamento. As propriedades 
somadas têm valor estimado de 
R$ 1,1 milhão.

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, a venda desses ativos está 
alinhada ao programa de deses-
tatização dos imóveis da União. 
Serão leiloados cinco imóveis em 
Macaíba, três em Natal, quatro em 
Mossoró e duas em Ceará-Mirim.

A concorrência pública para 
venda dos imóveis de Natal será 
realizada no dia 27 de agosto. São 
dois armazéns localizados no 
bairro da Ribeira, na zona Leste. 
O valor mínimo de avaliação é de 
R$ 115 e de R$ 205 mil, respecti-
vamente. Os interessados podem 
apresentar suas propostas até às 
10h do dia 27 de agosto.

O ativo mais valioso é um 
terreno de 1.2 mil metros quadra-
dos na cidade de Ceará-Mirim. O 
valor inicial proposto para o leilão 
é de R$ 216 mil. Os interessados 
podem buscar informações no 
endereço eletrônico do Ministério 
da Economia. Em todo o Brasil, de 
acordo com o Ministério da Eco-
nomia, foram colocados outros 
100 imóveis para venda.

O Senai do Rio Grande do Nor-
te teve expressivo crescimento nos 
números de matrículas de cursos 
de formação profissional no pri-
meiro semestre deste ano, mesmo 
com o período de pandemia.  Nos 
cursos de iniciação profissional, o 
aumento foi de 223% em relação 
ao mesmo período do ano passa-
do. Para o período, a meta era esti-
mada em 6.171 matrículas e foram 
efetivadas, na modalidade, 13.764. 

Os números foram apresenta-
dos nesta quinta-feira (6) durante 
a reunião do Conselho Regional do 
Senai, presidida pelo empresário 
Amaro Sales, que também é presi-
dente do Sistema FIERN.

 Os cursos da modalidade 
Aprendizagem Industrial Técnica 
do Senai tiveram um crescimento 
nas matrículas de 116%; da Apren-
dizagem Industrial Básica, 82%; 
Aperfeiçoamento Profissional, 
86%, Qualificação, 32%, Técnica de 
Nível Médio, 87%; Técnico de Nível 
Médio Itinerário, de 92%.

A Prefeitura do Natal, por 
intermédio da Secretaria Muni-
cipal de Serviços Urbanos (Sem-
sur), retomou a implantação de 
novas Academias ao Ar livre, as 
conhecidas como Academias da 
Terceira Idades, em várias pra-
ças e áreas verdes das diversas 
regiões da cidade. Pelo menos 
15 novas academias serão im-
plantadas neste trimestre com o 
objetivo de dotar a cidade de es-
paços públicos destinados à me-
lhoria da qualidade de vida da 
população. Desse total, quatro 
academias já estão concluídas 
e prontas para uso, cinco estão 
em execução e seis com obras a 
serem iniciadas.

Além da implantação da 
academia, as praças e áreas 
livres onde os equipamentos 
foram implantados ganharam 
revitalização, com execução de 
limpeza geral, poda das árvores 
e revisão da iluminação. As aca-
demias concluídas e prontas pa-
ra serem entregues à população 
são localizadas na área de lazer 
do conjunto Panatis e na Praça 
dos Navegantes (Redinha), na 
zona norte de Natal; na Praça 
Joaquim Eufrásio (Neópolis) e 
no Parque da Cidade (Pitimbu), 
ambas na zona Sul.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA COLOCA À 
VENDA 14 IMÓVEIS NO 
RIO GRANDE DO NORTE

SENAI TEM AUMENTO 
DO NÚMERO DE 
MATRÍCULA NO 
PRIMEIRO SEMESTRE

SECRETARIA SERVIÇOS 
URBANOS INSTALA 
NOVAS ACADEMIAS AO 
AR LIVRE EM NATAL
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FORRONEJO RAIZ  
MÚSICA  | Natural de Upanema, o cantor e compositor Marcelo Freitas se prepara para
lançar o primeiro DVD solo. Ele já escreveu músicas para Wesley Safadão e Raí Saia Rodada

NATHALLYA MACEDO   

Nascido em Upanema, no 
Oeste Potiguar, Marcelo 
Freitas sempre foi apai-

xonado pela música. Aos 4 anos, 
já demonstrava interesse e era 
admirado pela voz, tanto em casa 
quanto na escola. Aos 12, em um 
concurso local chamado “A mais 
bela voz”, Marcelo se destacou e 
chamou a atenção dos potiguares. 
Foi quando decidiu partir em bus-
ca do grande sonho de ser cantor.   

Ele, que hoje, além de cantor, 
é compositor e toca violão, guitar-
ra e teclado, batalhou para iniciar 
a carreira. Com situação financei-
ra difícil em casa, o jovem foi sozi-
nho para Mossoró, conseguiu um 
emprego e comprou um violão. 
Quando completou 16 anos, com-
pôs a primeira canção, intitulada 
“Calar da Noite”.

Marcelo sempre admirou a 
música do sertão e chegou no mer-
cado para dar voz ao “forronejo” – 
mistura de forró e sertanejo. “Me 
inspiro em grandes nomes como 
Luiz Gonzaga e Trio Nordestino. 
Tenho orgulho de dizer que foi 
com os violeiros, como Damião da 
Silva e Zé Monteiro, que aprendi a 
escrever poemas”, conta.   

“Passei por vários pequenos 
grupos de forró até ser convidado 
para ser vocalista da banda Toca 
do Vale, onde fiquei por nove 
meses. Depois dessa experiência, 
comecei a seguir minha carreira 
independente e criei meu próprio 
grupo. Foram com minhas can-
ções de vaquejadas, ‘Vanerão’ e ‘A 
Bela Voz’, que ganhei destaque no 
Nordeste”, relembrou Marcelo. Já 
conhecido como o poeta das va-
quejadas, o artista escreveu a le-
tra de “Tá complicado”, para Wes-
ley Safadão, além de “A gente se 
amando”, para Raí Saia Rodada. 

Com planos de lançar o pri-
meiro DVD solo em breve, Mar-
celo quer ser reconhecido nacio-
nalmente pelo talento musical. 
Em entrevista ao Agora RN, ele 
falou sobre os planos para o futu-
ro. Confira: 

AGORA RN - Qual é a expecta-
tiva para seu projeto como cantor 
solo?

MARCELO FREITAS -  Meu 
primeiro EP de carreira solo a 
nível nacional é um trabalho 
que fiz com muita dedicação. 
É uma obra com músicas 100% 
autorais que passeiam por 
vários estilos musicais, como 
sertanejo, forró e funk. É um 
projeto feito com carinho e que, 
se Deus quiser, vai dar certo no 
Brasil inteiro. Acredito que já 
está dando, porque lançamos a 
primeira música, “Safado mes-
mo” (que dá nome ao DVD), e ela 
está sendo bastante comentada 
e tocada no país, especialmente 
no nosso Nordeste.

AGORA - Como a pandemia 
do novo coronavírus afetou seus 
planos?

MF - Fomos os primeiros 
a parar e seremos os últimos 
a voltar. Somos movidos pelas 
pessoas nos shows. Enquanto 
isso não é possível, estou “dando 
meus pulos”, como diz o ditado 
popular. Eu venho compondo 
músicas, passo o tempo pla-
nejando os próximos projetos 
junto à M Music. Recentemente, 
fizemos uma live no Rio de Ja-
neiro e também temos um outro 
trabalho saindo do forno. Será 
um EP de pizeirão, que deve fi-
car pronto ainda este ano.

AGORA - Você acredita que o 
mundo musical vai mudar depois 
da pandemia? 

MF - Acredito que depois da 
pandemia, principalmente no 
sertanejo, as bilheterias vão ser 
mais rentáveis. Isso porque mui-
tos artistas ficaram conhecidos 
pelas redes sociais, através das 
lives, e tiveram lançamentos de 
músicas que nunca foram toca-
das em shows ao vivo. Muitos 
artistas estouraram durante o 
período de isolamento social. 
Assim, espero que a indústria 
musical saia fortalecida deste 
período difícil.

LEIA O QR CODE ACIMA COM O CELULAR E
OUÇA A MÚSICA “SAFADO MESMO”, NO YOUTUBE
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEX - Eita, Áries! A Lua em quadratura com Vênus 
na Casa da Comunicação alerta que você pode ter 
problema com fofocas e mal-entendidos no início do 
dia, por isso, é melhor fi car mais quieta no seu canto e 
não comentar seus planos.

SEX - O dia começa favorável para quem trabalha em 
casa ou com parentes. Se não é o seu caso, aceita que 
dói menos, porque os astros anunciam que pode ter 
difi culdade para se entender com com alguém no início 
da manhã. 

EX - Misericórdia, Touro! Hoje você pode se desentender 
com amigos por causa de dinheiro, por isso, é melhor 
não misturar as coisas para não se aborrecer. Ainda 
bem que Vênus ingressa hoje na sua Casa 3 e favorece 
a comunicação. 

SEX - Simpatia e boa lábia podem facilitar a sua vida no 
início da manhã e devem ajudar você a vender seu peixe 
ou fechar um acordo bem vantajoso. Mas Lua e Vênus em 
quadratura alertam que pode perder dinheiro em jogos ou 
investimentos errados: eita, que é melhor não se arriscar. 

SEX - Sextou e mudanças ou imprevistos no trabalho 
devem agitar seu dia logo pela manhã. Tensão entre 
a Lua e Vênus sugere que não vai gostar muito disso, 
mas respire fundo e aceita que dói menos, minha 
consagrada. 

SEX - Você pode ganhar uma boa grana numa parceria 
com parentes, mas vai precisar de muito jogo de cintura 
para trabalhar em sociedade sem tretar, especialmente 
no início da manhã. Nada de pagar de doida e procure 
separar o pessoal do profi ssional, ok? 

SEX - Foco, força e café, meu cristalzinho! No começo 
da manhã, você pode ter alguma difi culdade para se 
concentrar nas tarefas ou para aprender algo novo. 
Persista, que você consegue. Também pode ter alguma 
preocupação com alguém que está longe: faça contato.

SEX - Eita, Caprica, os astros tão querendo te ferrar, viu? 
Por conta disso, podem rolar alguns desentendimentos 
no seu emprego nas primeiras horas do dia. #DicadoBidu: 
por mais que queira ajudar, evite expor demais as suas 
opiniões neste período. 

SEX - Segura o forninho, Leão, porque seu dia começa 
tenso e com promessa de tretas, com risco de rompimento 
numa amizade, associação ou parceria de trabalho. Encare 
as mudanças com serenidade e maneire no bicarbonato de 
ódio, ainda que isso magoe seu coração. 

SEX - É bom ter cuidado com os gastos nesta manhã, 
pois pode se enrolar numa dívida e levar uma surra dos 
boletos. Resista às tentações, nada de comprar mais 
‘brusinhas’ nem de fi car pedindo bons drinks e lancho 
por delivery. 

SEX - Virgem, você pode enfrentar divergências 
com sócio(a) ou chefe no início do dia. Não se deixe 
levar por orgulho ou vaidade, é importante saber 
ceder para encontrar um meio-termo que agrade 
a todos. 

SEX - Peixes, meu cristalzinho, a Lua vai se estranhar com 
Vênus no início do dia e isso pode complicar o convívio 
com a família. Controle suas reações e sua impulsividade 
para reduzir os riscos de brigar com os parentes e terminar 
arrumando treta no grupo da família no WhatsApp. 

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)

A velha e boa televisão já 
está deixando saudades

Nesses tempos de pandemia, 
com os cuidados que devem 
ser tomados, a televisão 
passou a se valer do celular e 
de outros meios, Skype e Zoom 
entre eles, como ferramentas 
essenciais e indispensáveis no 
dia a dia do jornalismo e até no 
entretenimento.

Natural esperar que esses 
recursos, mesmo depois que 
tudo passar e de necessários 

aprimoramentos, sejam ainda 
mais incorporados no cotidiano de 
todas as TVs.

Além da agilidade e facilidade 
oferecidas, há ainda a questão dos 
custos, a redução deles.

Avanços que serão assimilados, 
aperfeiçoados, mas que devem ser 
utilizados com parcimônia e em 
situações bem especí� cas.

Mas nada que substitua a 
imagem com responsabilidade, 

qualidade e informação, 
como exigências que tornam 
imprescindível o trabalho do 
repórter cinematográ� co.

Aliás, com as restrições 
que ainda são impostas, está 
começando a bater saudades 
da boa e velha televisão, aquela 
mais tradicional, com capricho 
na captação, luz bem feita, da 
operação de câmeras e preciso 
corte de imagens.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

COMBINADO ASSIM
A Globo ainda não confi rma nada, 
mas a exibição do “Que História é 
Essa, Porchat?”, do Fábio Porchat 
já está programada para outubro.
Assim como acontece com o “Lady 
Night”, em se tratando da aberta, 
serão programas da temporada 
passada.

 Globo ainda não tem 
título defi nitivo para a novela 

do Mauro Wilson...  ... 
“A Morte Pode Esperar” foi 

defi nitivamente descartado...   
... Só que ainda não existe um 

novo.  E o novo coronavírus 
não será abordado na trama...  
... Estava decidido que sim, mas 

depois a equipe voltou atrás.
 A cantora Lexa será a 

primeira apresentadora fi xa do 
“TVZ”, anunciou o Multishow. 
 Hoje, a partir das 15h, com 

a volta da “Liga dos Campeões”, 
a TNT transmite, diretamente 
de Lisboa, o confronto entre 

Manchester City e Real 
Madrid...  ...Narração de 

André Henning e comentários 
de Vitor Sérgio Rodrigues...  
...Taynah Espinoza apresentará 

o pré-jogo e intervalo. 
 Um editor do “Conexão 

Repórter” testou positivo para a 
Covid-19...    ...A equipe do 
programa aguarda instruções do 

SBT sobre bateria de testes.   

DIVULGAÇÃO

COMPASSO DE ESPERA
Era esperado para este mês de 

agosto um posicionamento da Disney 
sobre o futuro dos canais ESPN e Fox 
Sports, na parte que toca os seus con-
tratados.

A informação de agora é que essas 
decisões � caram para ser tomadas en-
tre dezembro e janeiro próximos.

DURAÇÃO DA “FAZENDA”
A estreia da “Fazenda” deve acon-

tecer no dia 8 de setembro, com a pro-
messa de ser a sua edição com a maior 
duração.

De acordo com o planejado, deve 
� car no ar até uma semana antes do 
Natal.

CUIDADOS
Até o con� namento, marcado ini-

cialmente para o � nal de semana dos 
dias 22 e 23 próximos, todos os parti-
cipantes da “Fazenda” e os reservas, 
além da avaliação dos médicos, serão 
testados para a Covid-19.

E também no período de isola-
mento no hotel, esses exames serão 
repetidos.

TUDO CERTO
A pandemia acabou complican-

do um pouco, mas está tudo certo 
para a segunda temporada da série 
“As Five”, do Cao Hamburger, para o 
Globoplay.

Gravações no ano que vem, com 
Fabrício Mamberti substituindo José 
Eduardo Belmonte na direção.

NOVA PERSONAGEM
Camila Santanioni será uma das 

novidades de “Amor Sem Igual”, que 
volta a ser gravada segunda-feira. Le-
na, sua personagem, é uma garota de 
programa de luxo que seduz os clien-
tes do “Mademoiselle Olympia Night 
Club” com suas danças aéreas.

A atriz vem de trabalhos como “Os 
Dez Mandamentos”, da própria Record 
e “O Negócio”, na HBO. 

A PROPÓSITO
A produtora Casablanca está com 

tudo pronto para receber o elenco de 
“Amor Sem Igual” a partir de segunda-
-feira.

O pessoal de caracterização retor-
nou ao trabalho na terça-feira.  



Depois de uma temporada conturbada 
em 2019, o Força e Luz retornou mais forte 
para a elite do Campeonato Potiguar deste 
ano. Prova deste progresso é a posição do 
clube na classi� cação geral da competição. 
O time elétrico ocupa a terceira colocação, 
com 16 pontos, atrás apenas de ABC e 
América. 

Rebaixado para a série B e campeão da 
segunda divisão no ano passado, a equipe 
havia estabelecido como meta evitar a que-
da este ano. O time já fez 12 jogos em 2020, 
sendo 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 

Este retrospecto garantiu a permanên-
cia do time na elite para a próxima tempo-
rada e fez com que as metas aumentassem. 
De acordo com o treinador do clube, João 
Paulo, agora o Força e Luz espera ao menos 
se manter na terceira colocação geral.  

“Tínhamos um planejamento traçado 
para não cair. Agora iremos nos manter 
na terceira posição geral e cumprir nossa 
meta da temporada. Perdemos apenas dois 
jogadores dos que já estavam nos nossos 
planos. Sabíamos que não retornaríamos 
como todos”, contou. 

Apenas dois atletas considerados essen-
ciais deixaram a equipe. O goleiro Ferreira, 
que se destacou após um gol de falta contra 

o América, e o atacante Diego. Além deles, 
outros atletas deixaram o time, como Cas-
cata, mas já não eram indispensáveis para 
estes dois últimos jogos do Estadual. 

O Força e Luz tinha um amistoso mar-
cado com o América para a última quin-
ta-feira (6), mas o confronto teve que ser 
cancelado devido a dois jogadores do time 
elétrico testarem positivo para o coronaví-
rus, na quarta (5). 

 ELENCO ATUAL: Goleiros: Arthur e 
Odair;  Laterais: Juninho, Gustavo e Marcílio;  
Zagueiros: Manoel, Rone, Edson e Sorato;  
Meio-campistas: Val, Marquinhos, Erick, 
Rivaldo e Hestone;  Atacantes: André, Cleyton, 
Diego, Evandro e Anderson;  Técnico: João 
Paulo.

Em busca de garantir uma vaga na � nal do 
estadual e a participação na Série D do Brasileiro 
de 2021, o Globo retornou aos treinos presenciais 
em 18 de julho. Como ainda disputa a quarta 
divisão do brasileiro nesta temporada, o time se 
reforçou para essa reta � nal com os objetivos de 
garantir calendário completo no ano que vem. 

Seis atletas foram contratados pelo departa-
mento de futebol: o goleiro Rodrigo Carvalho, o 
volante Ramon Santos, os meias Aurélio e Beleu 
e os atacantes Edson Lapa e Júlio. Nove foram 
dispensados: os zagueiros Marcelo e Geone, 
o lateral Andrei, os volantes Ko�   e Batata, os 
meias Diego e Matheus e os atacantes Netinho e 
Jonathas. 

O clube também conseguiu manter o Técni-
co Renatinho Potiguar. “Foi uma partida muito 
produtiva para a equipe, foi bom para voltar a 
atuar em uma partida pro� ssional depois de 
quase 4 meses. A gente espera que na segunda-
-feira os atletas estejam em um nível bom para 
nós fazermos um jogo competitivo. Sabemos 
das di� culdades que vamos encontrar, principal-
mente porque o adversário (América) também 
teve mais tempo para treinar do que o Globo. 
Mas, estou muito con� ante na equipe pelo que 
pude perceber e esperamos reestreiar no campe-
onato estadual, já encarando como uma decisão 
e fazer um bom jogo”, disse o treinador.  

Assim como os outros clubes potiguares, a 
Águia de Ceará-mirim também realizou os testes 
no elenco e membros da comissão técnica em 
parceria com um laboratório de análises clínicas 
e a Federação Norte-rio-grandense de Futebol.  
Na 2ª colocação com 9 pontos, a equipe precisa 
de duas vitórias nas duas rodadas restantes para 
buscar a classi� cação para a � nal do returno. Se 
vencer esta etapa do certame, também garante 
vaga na Copa do Brasil e Nordeste de 2021. 

ELENCO ATUAL:  Goleiros: Rodrigo 
Carvalho, Pedro Paulo, Mizael e Luiz;  Zagueiros: 
Gabriel Recife, Alexandre, Gravatá e Ranieri; 
Laterais: Leozinho, Felipinho, Fernando Ceará 
e Léo Bruno;  Meio-campistas: Ramon, Álvaro, 
Allef, Vitor, Jamaica, Hitalo, Jacaré, Erick, Beleu 
e Aurélio;  Atacantes: Gedson, Gabriel Silva, 
Alan James, Alyson, Geraldo, Edson Kapa e Júlio 
Carioca. Técnico: Renatinho Potiguar.

LUTA PELA 
CLASSIFICAÇÃO
FUTEBOL | Reportagem do Agora RN mostra a preparação dos 
elencos dos oito clubes potiguares para retorno do Campeonato 
Estadual.  Muita coisa mudou nas equipes da primeira divisão 
após quase cinco meses de inatividade  

JUNIOR LINS E KEVIN MUNIZ 

Os times da primeira divisão do Rio Grande do Norte estão 
na fase � nal de preparação para o retorno do Campeonato 
Potiguar. A reportagem do Agora RN, com a colaboração 

especial do produtor do projeto Universidade do Esporte, Kevin 
Muniz, procurou os representantes dos oito clubes potiguares 
para trazer como estão os elencos neste período de retorno do 
Estadual. A edição desta sexta-feira (7) mostra os preparativos 
para o retorno do Globo FC e do Força e Luz aos gramados.

FORÇA E LUZ GLOBO FC

JOGOS RESTANTES 

10/08 - Arena das Dunas - 20h15 
América x Globo 

 16/08 - Barrettão - 16h 
Globo x Força e Luz 

JOGOS RESTANTES:

13/08 - Frasqueirão - 15h30 
Força e Luz x Assu 

16/08 - Barrettão - 16h 
Globo FC x Força e Luz 
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