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LUCIANO SANTOS LIDERA 
INTENÇÕES DE VOTO PARA 
A PREFEITURA DE LAGOA 
NOVA, MOSTRA PESQUISA

PREFEITA DE MOSSORÓ, 
ROSALBA CIARLINI É
UMA ENGANADORA,
DIZ DEPUTADA ISOLDA

NATAL JÁ TEM 15
PRÉ-CANDIDATOS A 
PREFEITO; 1º TURNO
SERÁ EM NOVEMBRO

EX-PREFEITO CARLOS 
EDUARDO MISTURA 
POLÍTICA COM PROJETO 
FAMILIAR, DIZ VEREADOR

ANORC CANCELA EDIÇÃO 
PRESENCIAL DA FESTA
DO BOI 2020; EVENTO
PODE SER VIRTUAL

ELEIÇÕES 2020. 5 | Com vantagem de 
25 pontos percentuais sobre o principal 
adversário, atual prefeito de Lagoa 
Nova seria reeleito para o cargo caso 
as eleições municipais fossem hoje, 
segundo pesquisa do Instituto Exatus 
encomendada pelo Jornal Agora RN. 

ENTREVISTA. 4 | Deputada estadual e pré-
candidata a prefeita de Mossoró critica 
a atual gestora por manter, segundo ela, 
cerca de 1,5 mil cargos comissionados. 
Na campanha de 2016, promessa de 
Rosalba era cortar número de auxiliares 
para, no máximo, 250

DISPUTA. 6 | No início do mês passado, 
o Congresso Nacional promulgou uma 
emenda constitucional que altera datas 
do calendário eleitoral deste ano. De 31 
de agosto a 16 de setembro, é o período 
destinado às convenções partidárias e à 
definição sobre coligações

CRÍTICA. 6 | Na avaliação de Raniere 
Barbosa, em que pese ser uma boa 
pessoa, Aíla Ramalho - indicada pelo 
ex-prefeito para ser vice na chapa 
de Álvaro Dias - não tem experiência 
administrativa para ocupar o cargo de 
vice-prefeita de Natal

PANDEMIA. 12 | Entidade responsável 
pela feira agropecuária de Parnamirim, 
que atraiu 350 mil pessoas em 2019, 
avalia que perigo de contágio pela 
Covid-19 é muito alto. Será a primeira 
vez que o evento não acontecerá em 
58 anos

GESTÃO ÁLVARO DIAS
EIVADA DE VÍCIOS

Pré-candidato a prefeito de Natal denuncia “contratos escusos” da atual gestão
ELEIÇÕES 2020. 3 | Uma gestão pública municipal completamente contaminada. É assim que o pré-candidato a prefeito de Natal Carlos Alberto Medeiros (PV) define a atual administração 
a cargo do prefeito Álvaro Dias (PSDB). “Natal tem graves problemas de gestão. São contratos escusos, que nós vamos apurar, todos eles”, afirma.Segundo Carlos Alberto, atual prefeito 
administra sob forte influência do ex-ministro Henrique Eduardo Alves: “Henrique é quem governa Natal através de Álvaro Dias. É ele quem está por trás dos contratos.”

Prefeito Álvaro Dias tem “contratos escusos” na gestão, diz adversário Ex-ministro Henrique Alves é guru político de Álvaro, analisa Carlos Alberto Pré-candidato do PV à Prefeitura do Natal, Carlos Alberto Medeiros faz denúncias



A aprovação de um projeto de lei 
que torna obrigatórias aulas sobre o 
Holocausto do Povo Judeu na rede 
municipal de ensino de Natal é uma 
dessas inutilidades em si.

Não porque o tema não seja 
relevante e relevantes sejam as 
atrocidades cometidas por Adolf 
Hitler e sua trupe de psicopatas.

É que ditar a obrigatoriedade 
de algo tão notoriamente abordado 
nas aulas de História das últimas 
gerações é algo que agride a 
inteligência de qualquer professor 
minimamente dedicado à sua 
disciplina.

Justamente o Holocausto, o 
assassinato em massa de cerca de seis 
milhões de judeus durante a Segunda 
Guerra Mundial, considerado o maior 
genocídio do século XX, dispensa 
obrigatoriedades.

Mas, ao contrário, denota uma 
interferência do Poder Legislativo em 
algo que caberia mais aos professores 
resolver por ocasião do planejamento 
anual das escolas.

Baixar normativas desse tipo, por 
mais bem-intencionadas que sejam, 
cheira a coisa do período militar de 
1964 ou, antes disso, ao período do 
Estado Novo de Getúlio Vargas.

Fases da história em que o aluno 
era obrigado a jurar a bandeira, sendo 
forçado a se per� lar em ordem unida 
sob o sol das primeiras horas da 
manhã e encarar aulas de Educação 
Moral e Cívica.

O Holocausto não precisa 
dessa mãozinha para ser lembrado 
para todo o sempre como um dos 
espetáculos mais escabrosos do 
século XX.

O argumento defendido para tal 
desiderato também é chulo: honrar a 
presença marcante da comunidade 
judaica em Natal, aproveitando a 
iniciativa para incentivar o respeito e 
a tolerância entre os povos.

É mais ou menos como se 
uma entidade da sociedade civil 
começasse a pressionar a Câmara 
para se submeter a ritos anuais.

A Alemanha, enquanto país, 
pagou um preço alto pelas loucuras 
de seu doido herói popular, os 
judeus pagaram em milhões de 
vidas e, não obstante, são nações 
hoje tremendamente respeitadas, 
que convivem em harmonia para o 
progresso do mundo.

Como tantos genocídios que 
marcaram a história, lembrá-los a 
todo o momento é uma obrigação 
e não fruto de uma imposição 
legislativa.

Ponto � nal.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta quarta-feira (5) que 
o horário de votação das eleições municipais deste ano deve ser 

estendido em pelo menos uma hora, das 8h às 18h, em razão da pandemia 
de Covid-19.
“E nós estamos igualmente definindo, com base em cálculos estatísticos 
e demográficos, a conveniência, ou não, de recomendarmos, não seria 
vinculante, que cada grupo de faixa etária votasse em um determinado 
horário”, disse o ministro, em entrevista coletiva virtual.
De acordo com Barroso, a ideia é que ao menos sejam reservados os 
primeiros horários de votação para quem tem mais de 60 anos ou é 
considerado do grupo de risco para a doença provocada pelo novo 
coronavírus. O objetivo das medidas é impedir a formação de filas e 
aglomerações que aumentam o risco de transmissão dos vírus.
O pleito está marcado, em primeiro turno, para 15 de novembro e, em 
segundo turno, para 29 de novembro.
Baseado na experiência de eleições anteriores, em que se verifica a 
concentração de eleitores no início dos trabalhos, às 8h, e ao final, às 17h 
(horário padrão de encerramento), o ministro fez um apelo para que as 
pessoas se espalhem mais ao longo do dia. “Evitar a concentração é uma 
das nossas principais preocupações em termos de saúde pública”, disse.
A expectativa é que, nas próximas semanas, o TSE chegue à definição de 
horário e fluxo de votação por faixa etária, a partir de estudos que estão 
sendo feitos pelo Setor de Estatística do tribunal e por uma consultoria 
externa do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).
No mês passado, o tribunal já havia anunciado que vai excluir a 
necessidade de identificação biométrica, por meio de impressão digital, 
tendo em vista o risco de contágio por Covid-19. Uma consultoria sanitária 
também está trabalhando na elaboração de um protocolo de segurança 
para a realização das eleições municipais em novembro.
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MAIS TEMPO 
PARA VOTAÇÃO

HOLOCAUSTO E 
SUA LEMBRANÇA

RÁPIDAS
>> Hoje, 6 de agosto, é Dia de São 

Salvador do Mundo, Dia Nacional 
dos Profissionais da Educação e Dia 
Interamericano do Escotista.

>> Nesta data, em 1855, o 
município de Santana do Matos/
RN conquistava sua emancipação 
política. Parabéns santanenses pelos 
165 anos!

>> O YouTube da Assembleia 

uma bomba atômica em Hiroshima, 
no Japão. Cerca de 70 mil pessoas 
morreram na hora e dezenas de 
milhares ao longo dos anos por 
consequência da radiação.

>> O Instagram da vereadora 
Julia Arruda (PCdoB) exibe hoje, 
às 17h, diálogo com Tázia Melo 
sobre estratégias e dicas para uma 
amamentação de sucesso.

RN transmite nesta quinta, às 9h, o 
lançamento de campanha contra a 
violência doméstica.

>> O Departamento de 
Comunicação (Decom) da UFRN 
promove nesta hoje, às 16h, oficina 
com o tema “Técnica e estéticas 
sonoras: elementos aliados do 
realizador”. A inscrição pode ser feita 

no site do CCHLA UFRN.
>> Nesta quinta, às 16h30, tem 

fórum sobre o balanço sobre os 
10 anos dos IFs. Será no Facebook 
do Instituto Federal em Luta, com 
participação da governadora do RN, 
Fátima Bezerra.

>> Nesta data, em 1945 – há 75 
anos –, os Estados Unidos lançaram 

Notas&Informes
ENTREVISTA DE FLÁVIO I

O senador Flávio Bolsonaro 
admitiu pela primeira vez que seu 
ex-assessor Fabrício Queiroz pagava 
suas contas pessoais, conforme 
mostrou investigação do Ministério 
Público do Rio. Segundo ele, contudo, 
a origem dos recursos é lícita, sem 
relação com os possíveis desvios 
investigados em seu antigo gabinete 
na Alerj.

ENTREVISTA DE FLÁVIO II
Em entrevista ao jornal O Globo, 

o � lho do presidente Jair Bolsonaro 
defendeu ainda um aumento dos 
gastos do governo, a criação de um 
novo “imposto digital” e a nomeação 
de indicados do Centrão para cargos 
na administração federal — desde 
que não tenham condenações em 
segunda instância.

ENTREVISTA DE FLÁVIO III
Flávio fez também críticas 

ao ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro e à Lava Jato: a� rmou que a 
operação tenta fazer “gol de mão” nas 
investigações e que a Polícia Federal 
tem sido mais produtiva após o ex-
ministro da Justiça deixar o governo.

LEI KANDIR I
O Senado adiou a votação do 

projeto que transfere recursos da 
União a estados e municípios para 
compensar perdas de arrecadação 
provocadas pela Lei Kandir.

LEI KANDIR II
Relatado pelo senador Antonio 

Anastasia (PSD-MG), o texto 
transfere R$ 65,5 bilhões da União 
aos entes federados. Deste total, 
R$ 58 bilhões seriam transferidos 
no período de 2020 a 2037 e 
estão previstos na Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
188/2019, que trata do novo Pacto 
Federativo.

A PEC, apresentada no � m de 
2019 e capitaneada pelo governo, está 
aguardando análise na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), mas 
ainda não foi analisada porque as 
comissões estão sem se reunir desde 
o início da pandemia.
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Não existe diferença de ladrão, 
seja ele de direita ou de 
esquerda”“SENADOR MAJOR OLÍMPIO (PSL-SP),

EM ARTIGO NO JORNAL FOLHA DE S. PAULO

HAVAN EM NATAL I
O empresário Luciano Hang, 

da Havan, esteve em Natal nesta 
quarta-feira (5) para anunciar a 
construção da primeira loja do grupo 
no Rio Grande do Norte. A unidade vai 
funcionar na antiga concessionária da 
Mercedes-Benz na BR-101, quase em 
frente à Leroy Merlin.

HAVAN EM NATAL II
Ao visitar o local da futura 

loja, Luciano Hang recebeu das 
mãos do secretário municipal 
de Meio Ambiente e Urbanismo, 
� iago Mesquita, o alvará que 
autoriza a demolição do prédio da 
concessionária e a construção da 
nova loja. Segundo a Havan, a loja de 
Natal terá 20 mil metros quadrados, 
estacionamento e, claro, a famosa 
Estátua da Liberdade que é montada 
na frente de todas as lojas do grupo.

HAVAN EM NATAL III
“Essa é a primeira de muitas 

lojas que vamos fazer no Estado e 
na cidade de Natal. Quando a gente 
vem para uma cidade, vem para 
somar”, disse o empresário, elogiando 
a rapidez da Prefeitura do Natal na 
emissão do alvará.

OZÔNIO
O ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, recebeu defensores do uso 
do ozônio como forma de tratamento 
para o novo coronavírus. A prática já 
é usada em hospitais do sul do país e 
ganhou notoriedade após o prefeito de 
Itajaí (SC), Volnei Morastoni, defender 
a aplicação do gás pelo ânus.

NOME FORTE
O presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), a� rmou que o ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública Sergio 
Moro será um nome forte para as 
eleições de 2022, caso decida disputar 
a Presidência da República. “Moro, 
se for candidato, e acho que ele está 
começando a se preparar para isso, 
certamente será um candidato forte 
nas eleições de 2022”, declarou, em 
entrevista ontem a uma rádio de 
Curitiba.

ACORDOS TRABALHISTAS
Mais de 15,3 milhões de trabalhadores foram atingidos pelo programa do 

governo que autoriza a redução proporcional de salários e jornadas de trabalho, ou 
a suspensão dos contratos, como forma de preservar empregos no País durante a 
pandemia da Covid-19. Só no Rio Grande do Norte, de acordo com o Ministério da 
Economia, foram fechados 215 mil acordos.
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REPRODUÇÃO

Uma gestão pública municipal 
completamente contamina-
da. É assim que o pré-candi-

dato a prefeito de Natal Carlos Al-
berto Medeiros (PV) define a atual 
administração a cargo do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB). “Natal tem gra-
ves problemas de gestão: transporte 
público sem licitação, caixa preta do 
lixo, aterro sanitário em Ceará-Mi-
rim, compra de insumos para hospi-
tais. São contratos escusos, que nós 
vamos apurar, todos eles”, afirma.

Tendo por guru político o ex-de-
putado Henrique Eduardo Alves, 
investigado e preso por corrupção, 
considerado um dos chefes da qua-
drilha que recentemente assaltou o 
País, Álvaro Dias seria apenas uma 
marionete nas mãos de Henrique, 
na visão do professor Carlos Alberto 
Medeiros. “Henrique é quem gover-
na Natal através de Álvaro Dias. É 
ele quem está por trás dos contratos. 
Henrique está vivíssimo. É ele quem 
comanda a prefeitura, através de Ál-
varo Dias”, enfatiza Carlos Alberto 
Medeiros.

Ao fazer a denúncia contra a ges-
tão municipal, o pré-candidato do 
PV diz ainda que, caso eleito, abrirá 
a “caixa preta” das contas públicas 
municipais. “Nós vivemos em Natal 
uma situação das mais vexatórias. 
Nessas eleições, vamos colocar nos-

sas propostas e, caso eleito, fazer 
uma gestão correta e com transpa-
rência, com observação da socie-
dade, abrindo as contas públicas. 
Porque existem muitos problemas: 
vamos investigar todos os contratos 
vigentes”, afirmou ele, abrindo a sé-
rie de entrevistas que o Agora RN 
fará com os pré-candidatos a prefei-
to nas eleições deste ano.

ASSÉDIO MORAL
Ao citar os problemas de gestão 

municipal, Carlos Alberto Medeiros 
salienta um problema que afeta o 
funcionalismo. Trata-se do assédio 
moral que muitos servidores são 
obrigados a sofrer, devido às práti-
cas mantidas na gestão de Álvaro 
Dias. “Essa história de apadrinha-
mento e assédio moral precisa aca-

bar. Vamos mostrar que a cidade 
precisa se desenvolver com gestão 
de qualidade e transparência, sem 
apadrinhamento e sem assédio mo-
ral, que é uma coisa grave que acon-
tece na prefeitura”.

Carlos Alberto explica que hoje a 
Prefeitura de Natal é um instrumento 
de política e não de gestão. “Servido-
res são obrigados a colocar a função 

Na prática, segundo o pro-
fessor Carlos Alberto Medeiros, 
a Prefeitura de Natal se utiliza 
de contratos com empresas que 
fornecem serviço de mão de 
obra terceirizada para assediar 
trabalhadores eleitoralmente. 
Para tanto, o professor soli-
cita que o Ministério Público 
averigue. “Essas empresas con-
tratam pessoas por indicações 
políticas. Isso é um caso para 
o qual o Ministério Público 
eleitoral devia abrir os olhos. 
Vereadores da base aliada são 
contemplados com dezenas e 
até centenas de indicações. E 
essas pessoas são coagidas a 
virarem cabo eleitoral para a 
base aliada”, aponta Medeiros. 

Diante da constatação, Car-
los Alberto frisa que os vereado-
res de Natal perderam completa-
mente a capacidade de fiscalizar 
e legislar. “Nossa campanha vai 
ser pautada para pedir ao eleitor 
que não vote em vereadores que 
já possuem mandato, porque 
eles perderam completamen-
te a capacidade de fiscalizar a 

Pré-candidato afirma que atual gestão
da Prefeitura tem “contratos escusos”

MP deve abrir os olhos para a gestão Álvaro, diz Carlos Alberto

ELEIÇÕES 2020 | Pré-candidato do PV à Prefeitura do Natal, Carlos Alberto Medeiros cita que problemas na gestão de Álvaro Dias acontecem em vários setores, como transporte 
público, coleta de lixo, aterro sanitário e compra de insumos hospitalares. Pré-candidato promete “apurar tudo” caso seja eleito prefeito da capital potiguar nas eleições deste ano

Na análise de Carlos Alberto Medeiros, prefeito Álvaro Dias (esq.) é marionete do ex-ministro Henrique Alves, investigado por corrupção

Professor Carlos Alberto Medeiros é pré-candidato do PV à Prefeitura do Natal em 2020

prefeitura. Não fiscalizam mais, 
perderam a capacidade de legis-
lar. Aprovam tudo que o prefeito 
manda sem modificações na 
Câmara Municipal. Temos uma 
gestão pública municipal com-
pletamente contaminada”.

PROJETO
O professor Carlos Alberto 

Medeiros conclui lembrando 
que o projeto de se tornar pre-
feito iniciou há dois anos, nos 
diálogos com a população da 
cidade a respeito dos desafios de 
Natal.

“Conversamos com lideran-
ças comunitárias, com pré-can-
didatos a vereador, com outros 
partidos, e a gente foi juntando 
pessoas ao nosso lado, as que 
têm inserção nas comunidades 
e conhecem Natal a fundo, a 
Natal verdadeira, não a cidade 
maquiada que está aí, mas a 
que tem muitas deficiências 
para quem vive nela. Somos 
um grupo que reúne mais de 
120 pré-candidatos a vereador 
em Natal. Nós formamos um 
bloco de 4 partidos e estamos 
conversando com outros três 
partidos para integrar esse blo-
co de centro, tanto de centro 
esquerda quanto de centro di-
reita. Vamos mostrar a eleitor 
que existem outras dimensões 
a considerar na política além 
da ideologia de esquerda e di-
reita”, frisou.

(Vereadores) perderam 
completamente a 
capacidade de fiscalizar a 
prefeitura. Não fiscalizam 
mais, perderam a 
capacidade de legislar. 
Aprovam tudo que o prefeito 
manda (...)”

“
CARLOS ALBERTO MEDEIROS
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

Henrique é quem governa 
Natal através de Álvaro 
Dias. É ele quem está por 
trás dos contratos. Henrique 
está vivíssimo. É ele quem 
comanda a prefeitura, 
através de Álvaro Dias”

“
CARLOS ALBERTO MEDEIROS
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE NATAL

pública a serviço de prefeitos e vere-
adores que compõem a base aliada 
do prefeito. É constrangimento que 
passam e pressão que recebem para 
apoiar prefeitos e vereadores. Inúme-
ros casos foram relatados de pessoas 
que se fazem que estão apoiando o 
prefeito, mas que se sentem asse-
diadas moralmente para fingir que 
votam no prefeito”, denuncia.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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‘PEC DO FRALDÃO’ AMPLIA 
IDADE-LIMITE PARA O STF

RONALDINHO COMPLETA 
150 DIAS PRESO NO PARAGUAI 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

TCU MANDOU MAL
A solidariedade passa longe 

do Tribunal de Contas da União 
(TCU), cujos. Ministros levaram 
9 dias para abrir processo 
disciplinar contra o servidor que 
ofendeu e destratou a ministra 
Ana Arraes. Que vergonha.

OLHA O NÍVEL, SENHORES
Durante sessão de 

julgamento por videoconferência 
do Tribunal de Justiça de Sergipe, 
o desembargador gente boa Ruy 
Pinheiro não gostou do cafezinho 
frio servido por um funcionário, e 
reclamou: “Puta merda!” 

MICROFONES REVELADORES
As sessões virtuais de 

julgamento têm exposto a Justiça 
brasileira. Do desembargador do 
Amapá que apareceu sem camisa 
àquele catarinense que viu na 
colega, durante julgamento, “essa 
carinha de puta”. Que nível!

CIDADÃO COMUM
Usando gravata do tipo 

‘arranca elogios’ e sem aparato 
de segurança, o general 
Augusto Heleno (GSI) almoçou 

nesta quarta (5), cedo, em um 
restaurante no Lago Norte, 
em Brasília. Preferiu salada e 
grelhados.

REFORMA IMPOSSÍVEL
O desequilíbrio nas contas 

públicas, despesas emergenciais, 
contas � xas e “privilégios 
intocáveis” inviabilizam a 
reforma tributária neste 
momento, na opinião do 
especialista Antonio Carlos 
Rodrigues do Amaral.

DOMICILIAR É LOTERIA
Para o especialista em 

Direito Penal Felipe de Almeida, 
a politização das matérias 
jurídicas cria uma espécie de 
“loteria” na concessão de prisão 
domiciliar a encarcerados em 
grupos de risco do coronavírus.

AMÉRICA CONTRA O COVID
O Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura 
identi� cou 215 medidas 
(macroeconômicas, comerciais, 
cadeias alimentícias, crédito 
etc.) em vigor nas Américas para 
mitigar efeitos da pandemia.

O ex-craque Ronaldinho Gaúcho completa nesta sexta-feira (6) 
exatos 150 dias preso em Assunção, no Paraguai. Há evidências de 
que ele pode estar sendo usado como retaliação ao Brasil pelo fato de 
a Justiça Federal brasileira haver decretado a prisão do ex-presidente 
paraguaio Horácio Cartes, poderoso empresário local, dono da Tabesa, 
fabricante de cigarros que há anos inunda ilegalmente o mercado 
brasileiro. 

SEM SOLIDARIEDADE
Nesse tempo, Gaúcho não 

tem recebido a solidariedade 
do governo do Brasil e nem de 
ex-colegas, inclusive de clubes 
como PSG e Barcelona.

ELE DIZ QUE NÃO SABIA
A defesa alega que o 

ex-jogador não saberia da 

ilegalidade do passaporte que 
foi apreendido em seu poder. 

PARAGUAI EXAGERA
A Justiça paraguaia 

não incomoda o poderoso 
ex-presidente, mas acusa 
Gaúcho até de formação de 
quadrilha, lavagem e outros 
crimes.

Movimenta os bastidores de Brasília um conchavo ousado, que oscila 
entre o “sonho” e o golpe institucional, para aprovação de uma 
“PEC do Fraldão”, ampliando de 75 para 80 anos a idade-limite de 

aposentadoria no setor público, a fim de estender por mais cinco anos a 
permanência dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O 
objetivo seria impedir que o presidente Jair Bolsonaro de nomear ministros na 
Corte. No mesmo pacote, seria aprovada a regra que é sonho de consumo 
de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, permitindo a reeleição da dupla.  O 
conchavo ocorre cinco anos após a aprovação casuísta da PEC da Bengala, 
que ampliou a idade-limite de 70 para 75 anos. O deputado Arthur Lira (AL), 
líder do PP e do Centrão, já avisou que a PEC do Fraldão não tem chance 
de ser aprovada no Congresso. O líder do Governo no Congresso, senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO), não acredita que a PEC do Fraldão prospere: 
“Acho improvável”. 

ELEIÇÕES 2020 |  Deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Mossoró critica a atual gestora por manter, 
segundo ela, cerca de 1,5 mil cargos comissionados. Na campanha de 2016, promessa de Rosalba era cortar

A deputada estadual Isolda 
Dantas (PT) acusou a prefeita 
Rosalba Ciarlini de “enganar 

Mossoró”, por ter prometido, na cam-
panha eleitoral passada, cortar cargos 
comissionados da Prefeitura. Segundo 
a petista, que é pré-candidata a prefeita 
na cidade, Mossoró tem hoje cerca de 
1,5 mil cargos comissionados. Segundo 
a deputada, a promessa era diminuir o 
número de cargos para 250.

“Mas ela enganou Mossoró, di-
zendo que ia só contratar metade dos 
comissionados e hoje quase triplica”, 
disse Isolda, apontando a prática da 
mentira como uma das mais usadas 
por políticos tradicionais no Rio Gran-
de do Norte. “Ela prometeu cortar os 
comissionados em 50%, o equivaleria 
a deixar 250 cargos em comissão. Hoje, 
Mossoró deve ter entorno de 1.500 co-
missionados”, declarou, em entrevista 
a uma emissora de TV.

Isolda Dantas também criticou o 
uso da máquina pública nas eleições 
municipais em Mossoró. De acordo 
com a deputada, porém, as pessoas 
estão cada vez mais conscientes e fu-
gindo à prática de irregularidades elei-
torais. “Eleição não se ganha só com 
a máquina. Se fosse assim, Robinson 
Faria teria sido reeleito em 2018 e Ro-

salba Ciarlini também, que nem candi-
data à reeleição, quando governadora, 
foi”, disse, numa referência ao fato de 
que, quando governadora, Rosalba não 
conseguiu viabilizar sua candidatura à 
reeleição, em 2014.

Para a deputada petista, Mossoró 
deverá mudar de direção a partir das 
eleições de 2020, quando uma nova 
gestão deverá assumir a condução po-
lítica da cidade. “Acredito que Mossoró 
tem dado demonstrações de que está 

mudando, não tem dono e tem que ser 
para todo mundo”.

Na visão de Isolda, a eleição de dois 
deputados estaduais da cidade – além 
dela, o deputado estadual e também 
pré-candidato a prefeito Allyson Bezer-
ra (Solidariedade) –, juntamente com 
a eleição da governadora Fátima Be-
zerra (PT), e a votação dos deputados 
federais, “mostram que Mossoró está 
mudando e a página será virada agora, 
em 2020”.

Deputada estadual Isolda Dantas é pré-candidata a prefeita de Mossoró nas eleições de 2020

Mossoró: Rosalba Ciarlini é uma 
enganadora, diz deputada Isolda

JOÃO GILBERTO / ALRN

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a� rmou nesta quar-
ta-feira (5) que não é possível 

prorrogar o auxílio emergencial com 
valor de R$ 600 mais do que o previs-
to atualmente. “O Brasil não aguenta 
muito tempo”, disse.

Ele a� rmou, durante audiência vir-
tual sobre reforma tributária promo-
vida pelo Congresso, que a pressão de 
parlamentares pela ampliação do pro-
grama limitou a duração da medida.

A proposta original de Guedes era 
conceder um valor de R$ 200 para traba-
lhadores informais, mas depois o Con-
gresso pressionou por uma quantia de R$ 
500 a ser estendida também a beneficiá-
rios do Bolsa Família. No fim, o governo 
elevou a quantia para R$ 600 para man-
ter a paternidade do valor concedido.

“Houve ampliação da base e do 
nível de auxílio. Se fosse R$ 200, ou R$ 
300, dava para segurar por seis meses, 
um ano. Sendo R$ 600, não consegui-
mos estender mais do que estamos 
fazendo até agora”, disse Guedes.

Também nesta quarta, o presiden-
te Jair Bolsonaro disse que o auxílio não 
pode durar muito. “Não dá para conti-
nuar muito porque, por mês, custa R$ 
50 bi. A economia tem que funcionar. E 

alguns governadores teimam ainda em 
manter tudo fechado”, disse Bolsonaro 
na área interna do Palácio da Alvorada.

No domingo (2), Bolsonaro já havia 
criticado a ideia de tornar a medida 
permanente. “Por mês, são R$ 50 bi-
lhões. Vão arrebentar com a economia 
do Brasil”, disse o presidente.

Nos bastidores, o Ministério da 
Economia avalia que o auxílio emer-
gencial pode acabar sendo estendido 
até dezembro. Membros da pasta men-
cionam preocupação com o impacto 
� scal da medida, mas há o entendi-
mento que pressões políticas podem 

levar à prorrogação (embora defendam 
um valor menor, de R$ 200).

Guedes defende um valor de R$ 
200 porque esse valor representa apro-
ximadamente a média recebida no 
Bolsa Família. Portanto, segundo essa 
visão, o auxílio não poderia ser maior 
do que isso.

O auxílio emergencial já demanda 
R$ 254,2 bilhões e representa a medida 
mais cara do pacote anticrise. O pro-
grama foi criado para durar apenas 
três meses, com valores concedidos em 
abril, maio e junho. Depois, foi prorro-
gado por dois meses (até agosto).

Brasil não aguenta muito tempo de 
auxílio emergencial, afirma Guedes

ECONOMIA

Ministro da Economia, Paulo Guedes, defende que auxílio emergencial seja de R$ 200

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA
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O atual prefeito de Lagoa Nova, 
Luciano Santos, seria reeleito 
para o cargo caso as eleições 

municipais fossem hoje. É o que 
mostra a mais recente pesquisa do 
Instituto Exatus, encomendada pelo 
Jornal Agora RN para medir o cenário 
de pré-campanha no município, que 
fica localizado na região Seridó Poti-
guar, a 150 quilômetros de Natal.

Segundo o levantamento, o pre-
feito Luciano Santos lidera a pre-
ferência do eleitorado em todos os 
cenários testados, com margem de 
pelo menos 25 pontos percentuais 
para o segundo mais citado.

No primeiro cenário da pesquisa 
estimulada – quando são apresen-
tados nomes de possíveis candida-
tos –, Luciano Santos aparece com 
49,5% das intenções de voto. Ele é 
seguido pelo ex-secretário de Obras 
Hélio Costa, que tem 24,5%. Depois 
deles, estão o vereador Val Araújo, 
com 5,3%, e o sargento Jean Carlos, 
com 2,7% das citações.

Nesse cenário, 11% dos entrevis-
tados disseram não saber em quem 
votar ou não quiseram responder à 
pesquisa e 7% afirmaram que pre-
tendem votar em branco, nulo ou 
em nenhum dos possíveis candida-
tos apresentados.

Considerando apenas os votos 
válidos (isto é, sem indecisos, bran-
cos e nulos), Luciano Santos tem 
60,4% das intenções de voto, seguido 
por Hélio Costa (29,9%), Val Araújo 
(6,4%) e Sargento Jean Carlos (3,3%).

Em outro cenário, a pesquisa 
Exatus/Agora RN mediu a prefe-
rência do eleitorado de Lagoa Nova 
considerando apenas um confronto 
direto entre Luciano Santos e Hélio 
Costa. Neste duelo, o prefeito apare-
ce com 52,3% das intenções de voto 
contra 27,3% do ex-secretário.

11,4% disseram não saber em 
quem votar ou não quiseram res-
ponder à pesquisa e 9% afirmaram 
que pretendem votar em branco, 
nulo ou em nenhum dos possíveis 
candidatos apresentados.

Considerando apenas os votos 
válidos, neste segundo cenário, Lu-
ciano Santos tem 65,7% das citações 

Luciano Santos lidera intenções de 
voto para a Prefeitura de Lagoa Nova
ELEIÇÕES 2020| Levantamento do Instituto Exatus, encomendado pelo Jornal Agora RN, mede a preferência do eleitorado no formato espontâneo e em dois cenários de pesquisa 
estimulada, além de identificar lideranças do município, índices de rejeição e avaliação das gestões municipal, estadual e federal. Atual prefeito lidera em todos os cenários testados

Atual prefeito, Luciano Santos, tem a preferência do eleitorado e deve ser reeleito em 15 de novembro, mostra pesquisa Exatus/Agora RN

e Hélio Costa tem 34,3%.
A pesquisa Exatus/Agora RN ou-

viu 400 eleitores de Lagoa Nova en-
tre os dias 27 e 28 de julho de 2020. O 
levantamento tem margem de erro 
de 4,5%, para mais ou para menos, e 
índice de confiança de 95%. A son-
dagem está registrada no Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do 
Norte sob o código RN-03165/2020.

ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, quan-

do os entrevistados podem citar 
qualquer nome, Luciano Santos 
aparece com 44,3% das intenções de 
voto. Ele é seguido por Hélio Costa, 
que foi citado por 19,8% dos entre-
vistados; pelo ex-prefeito Erivan 
Costa, com 4,8%, por Val Araújo, 
com 3,5%, e pelo sargento Jean Car-
los, com 2,5%.

Na espontânea, 21% dos entre-
vistados declararam que não sabem 
em quem votar ou não quiseram 
responder à pesquisa. Outros 4,1% 

pretendem votar nulo ou em branco.
Considerando apenas os votos 

válidos, Luciano Santos lidera com 
59,2%. Em seguida, estão Hélio Cos-
ta (26,4%), Erivan Costa (6,4%), Val 
Araújo (4,7%) e Sargento Jean Carlos 
(3,3%).

LIDERANÇA POLÍTICA E REJEIÇÃO
A pesquisa Exatus/Agora RN 

também mediu o apreço do eleito-
rado de Lagoa Nova pelas lideranças 
políticas da cidade. Neste quesito, 
Luciano Santos também está à fren-
te. Segundo o levantamento, 44% 
dos entrevistados gostam mais do 
prefeito do que de outras lideranças.

O ex-prefeito Erivan Costa foi o 
mais lembrado por 18,5%. Já Hélio 
Costa tem o apreço de 13% da popu-
lação. Por fim, Val Araújo é preferido 
por 3,8% da população, enquanto 
que o sargento Jean Carlos foi citado 
por 1,5% dos entrevistados. Outros 
19,2% não souberam ou não quise-
ram responder à pesquisa.

No quesito rejeição, a situação 
se inverte. De acordo com a pes-
quisa Exatus/Agora RN, Sargento 
Jean Carlos é o mais rejeitado pelo 
eleitorado de Lagoa Nova. Segundo 
o levantamento, 28,8% disseram que 
jamais votariam nele.

Em segundo lugar, está Val 
Araújo, rejeitado por 14%. Na sequ-
ência, aparecem Luciano Santos, 
com 13,3%; Hélio Costa, com 8,3%; 
e Erivan, com 1%. O PMDB – antigo 
nome do MDB – também foi citado, 
sendo rejeitado 0,5% dos entrevis-
tados. 34,1% não souberam ou não 
quiseram responder à pesquisa.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
O levantamento encomendado 

pelo Jornal Agora RN também per-
guntou aos entrevistados como eles 
avaliam as gestões municipal, esta-
dual e federal.

Segundo o Instituto Exatus, 
74,5% disseram aprovar a gestão 
do prefeito Luciano Santos. Outros 
17,5% desaprovam o trabalho da 
gestão municipal e 8% não soube-
ram ou não quiseram responder.

No âmbito estadual, a governa-
dora Fátima Bezerra também tem a 
aprovação da maioria dos eleitores 
de Lagoa Nova. Segundo a pesquisa, 
a governadora é aprovada por 52,5% 
e reprovada por 32,3%. Outros 15,2% 
não souberam ou não quiseram res-
ponder à pesquisa.

Apesar do resultado, a maioria 
dos entrevistados disse que não 
votaria em um candidato apoiado 
por Fátima Bezerra em Lagoa Nova. 
Segundo a Exatus/Agora RN, 39,3% 
não votariam em alguém apoiado 
pela governadora e 1% não votaria 
“de maneira nenhuma”. Já 26,8% 
disseram que votariam e 6,5% vo-
tariam “com certeza”. Outros 24,3% 
disseram que “talvez” votariam. Por 
fim, 2,1% não souberam ou não qui-
seram responder.

Já a gestão federal tem a reprova-
ção da maioria dos entrevistados. Se-
gundo a pesquisa, 47% desaprovam o 
presidente Jair Bolsonaro, enquanto 
45% aprovam. Outros 8% não soube-
ram ou não quiseram responder.

PESQUISA ESTIMULADA

Cenário 1

Luciano Santos ....................49,5%

Hélio Costa ...........................24,5%

Val Araújo ................................5,3%

Sgt Jean Carlos ......................2,7%

Não sabe/não respondeu ......11%

Nenhum/Branco/Nulo ...............7%

DADOS DA PESQUISA

Entrevistados: ........................... 400

Margem de erro: ....................4,5%

Índice de confiança: ...............95%

Registro: ................RN-03165/2020

Data:......................27 e 28 de julho
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O número de candidatos à Prefei-
to do Natal nas eleições deste 
ano só será definido durante 

as convenções, que ocorrem até 16 
de setembro. Até lá, vigoram as pré-
-candidaturas. Atualmente, Natal so-
ma 15 lideranças na lista de políticos 
interessados em ocupar a vaga que 
hoje pertence ao prefeito Álvaro Dias, 
pré-candidato do PSDB à reeleição. 
Além de Álvaro, 14 nomes despontam 
como pré-candidatos. São nomes dos 
mais diversos espectros da política, de 
variadas matizes ideológicas e históri-
cos políticos.

A maioria se posta no campo 
mais à esquerda ou à extrema es-
querda, como Rosália Fernandes, do 
PSTU, ou mais à direita, como Hélio 
Oliveira, do PRTB. Entre um polo e 
outro, emergem nomes como Sandro 
Pimentel, do PSOL, Jean Paul Prates, 
do PT, Fernando Freitas, do PCdoB, 
Hermano Morais, do PSB, Carlos Al-
berto Medeiros, do PV, Kelps Lima, 
do Solidariedade, Pastora Jayde, do 
Democracia Cristã, Afrânio Miranda, 
do Podemos, Fernando Pinto, do No-
vo, Coronel Azevedo, do PSC, Sérgio 
Leocádio, do PSL, e Freitas Junior, da 
Rede Sustentabilidade.

“São 15 candidaturas colocadas 

até agora. É um cenário extrema-
mente interessante para o eleitor, 
que vai poder escolher um novo no-
me para liderar a cidade. O eleitor 
vai conseguir enxergar que tem uma 
possibilidade de avanço e de mudan-
ça para a Prefeitura do Natal”, diz o 

pré-candidato do PV a prefeito, pro-
fessor Carlos Alberto Medeiros.

PRAZOS ELEITORAIS
No início do mês passado, o Con-

gresso Nacional promulgou uma 
emenda constitucional que altera da-

tas do calendário eleitoral deste ano. A 
partir de 11 de agosto, as emissoras fi-
cam proibidas de transmitir programa 
apresentado ou comentado por pré-
-candidato, sob pena de cancelamento 
do registro do beneficiário. De 31 de 
agosto a 16 de setembro, é o período 

destinado às convenções partidárias e 
à definição sobre coligações.

Dia 26 de setembro é o prazo pa-
ra registro das candidaturas. A partir 
dessa data, abre-se prazo para que a 
Justiça Eleitoral convoque partidos e 
representação das emissoras de rádio 
e TV para elaborarem plano de mídia. 
Após o dia 26 de setembro, ocorre o iní-
cio da propaganda eleitoral, também 
na internet.

No dia 27 de outubro, começa a con-
tar o prazo para partidos políticos, coli-
gações e candidatos divulgarem relató-
rio discriminando as transferências do 
Fundo Partidário e do Fundo Especial 
de Financiamento de Campanha (Fun-
do Eleitoral), os recursos em dinheiro 
e os estimáveis em dinheiro recebidos, 
bem como os gastos realizados.

No dia 15 de novembro, ocorre o 
primeiro turno da eleição. No dia 29 
do mesmo mês, o segundo turno nas 
cidades onde houver. Até 15 de dezem-
bro, segue o encaminhamento à Justiça 
Eleitoral do conjunto das prestações de 
contas de campanha dos candidatos e 
dos partidos políticos, relativamente 
ao primeiro turno e, onde houver, ao 
segundo turno das eleições. Até 18 de 
dezembro será realizada a diplomação 
dos candidatos eleitos em todo País.

Natal já tem 15 pré-candidatos a 
prefeito; 1º turno será em novembro
ELEIÇÕES 2020 | No início do mês passado, o Congresso Nacional promulgou uma emenda constitucional que altera datas do calendário eleitoral deste ano. De 31 de agosto a 16 de 
setembro, é o período destinado às convenções partidárias e à definição sobre coligações. Primeiro turno será realizado em 15 de novembro, com segundo turno dia 29, onde houver

Principal cadeira do Palácio Felipe Camarão, sede da Prefeitura do Natal, é disputada por ao menos 15 pré-candidatos

O vereador de Natal Raniere 
Barbosa (Avante) lamentou a 
indicação feita pelo ex-prefeito 

Carlos Eduardo Alves (PDT) para o 
cargo de vice na chapa do atual chefe 
do executivo municipal, Álvaro Dias 
(PSDB), que vai concorrer à releei-
ção. De acordo com informações de 
bastidores, Carlos Eduardo indicou a 
advogada Aíla Ramalho, prima de sua 
esposa, Andréia Ramalho, para vice 
na chapa. “É lamentável ter político 
que ainda pense em projeto familiar”, 
disse Raniere Barbosa.

Na avaliação do parlamentar, em 
que pese ser uma boa pessoa, Aíla 
não tem experiência administrativa 
para ocupar o cargo de vice-prefeita. 
“Acredito que Natal precisa de bons 
gestores. Ela não tem experiência ne-
nhuma para se qualificar para um car-
go de vice-prefeita. Lamento que, num 
período como o atual, Carlos Eduardo 
ainda esteja num projeto familiar, e 
não num projeto para Natal”, reforçou 
o vereador. 

Indagado sobre movimento da 

base governista para indicação do 
vice de Álvaro, Raniere frisou que não 
compete a ele fazer nenhuma indi-
cação, visto que, na condição de pre-
sidente municipal do Avante, ainda 
não definiu em que palanque vai estar 
nas eleições deste ano. Entretanto, 

afirmou que “o Poder Legislativo Mu-
nicipal tem nomes com qualificação 
e capital eleitoral” para indicar para 
vice, citando como exemplo os nomes 
de Luiz Almir (PSDB), Nina Souza 
(PDT) e Sueldo Medeiros (Pros), den-
tre outros.

“Mas não compete a mim fazer 
nenhuma indicação. Eu quero me 
eximir de participação desse debate 
porque o Avante ainda não definiu o 
seu palanque”, frisou.

Sobre a gestão de Álvaro, destacou 
que o prefeito faz uma boa adminis-
tração da cidade e está bem avaliado. 
Mas pondera que, para dar continui-
dade a esse trabalho, é importante a 
escolha de um bom vice. “Um vice que 
agregue qualificação à administra-
ção”, frisou.

AVANTE
Como presidente do Avante, Ra-

niere ressalta que o partido está pre-
parado para vencer as eleições deste 
ano, com importantes nominatas em 
todos os municípios do Rio Grande do 
Norte. “Temos 57 nomes apenas em 
Natal para fazer de 2 a 3 vereadores. 
No Estado, teremos sete candidatos 
a prefeito, três candidatos a vice e 242 
candidatos a vereador. Qualificamos 
e fortalecemos o partido com muita 
independência”, finalizou.

Vereador de Natal Raniere Barbosa é presidente do diretório do Avante na capital potiguar

Ex-prefeito Carlos Eduardo mistura política com 
projeto familiar, diz vereador Raniere Barbosa

ANÁLISE

VERÔNICA MACEDO /  CMN

JUROS

O Comitê de Política Mone-
tária (Copom) do Banco Central 
decidiu nesta quarta-feira (5), por 
unanimidade, reduzir a Selic, a 
taxa básica juros, em 0,25 ponto 
porcentual, de 2,25% para 2% ao 
ano. Este é o nono corte consecu-
tivo da taxa no atual ciclo. Com is-
so, a Selic está agora em um novo 
piso da série histórica do Copom, 
iniciada em junho de 1996.

A redução era esperada pela 
maioria dos economistas do mer-
cado financeiro. Isso porque, com 
a pandemia do novo coronavírus, 
a atividade econômica despencou 
no Brasil, assim como a inflação. 
A avaliação majoritária era de 
que o BC seria levado a reduzir 
novamente a Selic para estimular 
a economia.

De um total de 50 instituições 
consultadas pelo Projeções Broa-
dcast, 43 esperavam por um corte 
de 0,25 ponto, para 2% ao ano.

COPOM REDUZ SELIC 
DE 2,25% PARA 2% 
AO ANO, NO MENOR 
PATAMAR DA HISTÓRIA
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PEDRO TRINDADE

O cuidado com a saúde bucal tem 
relação íntima com a saúde 
geral e, por isso, não manter os 

dentes e gengivas limpos e saudáveis 
podem agravar, e até levar, à enfermi-
dades, como doenças cardiovasculares 
e diabetes - patologias que integram o 
grupo de risco do novo coronavírus - 
segundo estudos científicos apontados 
por dentistas.

A necessidade de ficar em casa 
para evitar contaminação pelo vírus 
causador da Covid-19 fez com que 
muitos pacientes cancelassem as con-
sultas agendadas previamente com os 
odontologistas, que viram suas receitas 
financeiras despencarem desde março, 
quando a pandemia atingiu o Rio Gran-
de do Norte. No entanto, ao longo das 
últimas semanas, o cenário já é diferen-
te. Alguns profissionais estão hoje com 
a agenda lotada de clientes.

A dentista potiguar Cecília Aguiar 
revela que a quantidade de atendi-
mentos realizados por ela reduziu pela 
metade, caindo de quatro pacientes 
por turno para dois. A diminuição foi 
resultado do alinhamento das pessoas 
em quarentena com as recomendações 
das autoridades de saúde, como a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), que 
indicaram restrição dos atendimentos 
aos casos de urgência e emergência.

“Tenho atendido presencialmente 
no consultório pacientes que estão 
tendo algum problema que precisa de 
solução imediata, como uma prótese 
machucando, uma hemorragia ou al-
guma danificação no dente. Mas o tra-
tamentos estéticos e as limpezas pre-
ventivas, por exemplo, foram suspensos 

temporariamente“, explica.
Cecília pontua que a decisão visa 

proteger o paciente de uma possível 
transmissão cruzada, dado que os pro-
cedimentos odontológicos tem contato 
direto com a saliva - um dos meios de 
contaminação da Covid-19.

Para reduzir o risco de contágio na 
clínica que atende em Candelária, Zo-
na Sul de Natal, a profissional implan-
tou um protocolo sanitário que inclui 
intervalo entre uma consulta e outra 
para que seja realizada a desinfecção 
do espaço, atendimento em horário 
previamente agendado a fim de evitar 
aglomeração na recepção, instalação 
de tapetes sanitizante e uso de álcool 
em gel e máscara por clientes e funcio-
nários.

Apesar das dificuldades inerente 
do período vigente, a dentista teve cres-
cimento de 1500% nos atendimentos 
domiciliares. Cecília Aguiar conta que 
realizava apenas uma consulta residen-
cial por mês, mas que, em virtude da 
pandemia, passou a atender de três a 
quatro pacientes por semana. “Antes da 
pandemia, o atendimento domiciliar 
tinha como foco pessoas com dificul-
dades de locomoção e que estavam em 
tratamentos, como o do câncer, visto 
que é um atendimento mais caro. Ago-
ra há uma procura por este serviço de 
pacientes que não possuem limitações, 
mas preferem a segurança do lar”, con-
fidencia.

O receio dos pacientes de saírem de 
casa também foi sentido pela dentista 
natalense Cabita Torres, que comenta 
ter tido atendimentos cancelados por 
pacientes que estavam com receio de 
sair nas ruas. Atualmente, a demanda 
voltou a crescer.

Atendendo presencialmente em 
horário reduzido na clínica localizada 
em Petrópolis, Zona Leste da capital, a 
agenda da profissional só tem vaga pa-
ra consulta a partir do dia 14 de agosto. 
Até pouco tempo atrás, a realidade era 
diferente. “Há um mês, mais ou menos, 
os atendimentos voltaram a crescer, 
tanto que estou com horário disponível 
para daqui a mais de uma semana. Lo-
go no começo da pandemia, tinha uns 
dois dias na semana que eu não atendia 
ninguém em um dos turnos. Acredito 

SAÚDE  | Medo de contaminação 
pela Covid-19 fez pacientes 
cancelassem as consultas 
agendadas, mas a retomada das 
atividades econômicas já começa 
a fazer com que os consultórios 
voltem à normalidade

Procura por 
serviços 

odontológicos 
volta a crescer 

em Natal

que a melhoria no serviço de saúde, 
com o aumento das Unidades de Te-
rapia Intensiva, aumentou a confiança 
dos clientes”, reflete.

PANDEMIA AFETOU ESTUDOS
A crise sanitária que atingiu todo o 

mundo de forma inesperada também 
modificou o planejamento do estudan-
te de odontologia, Alex Xavier. Gradu-
ando em uma universidade privada em 
Natal, o jovem concluiu o 9º período do 
curso nesta semana, como consequên-
cia das aulas interrompidas no final de 
março serem retornadas apenas em 1º 
de julho. A expectativa é que o curso 
seja concluído ainda em dezembro de 
2020.

Alex Xavier, que atende no Centro 
Integrado de Saúde da universidade 
que estuda, notou queda na procura 
por atendimentos odontológicos. Ela 
costumava consultar seis pessoas, em 
média, por semana. Atualmente, o 
quantitativo chega a quatro pessoas 
semanais.

“No início da pandemia os serviços 
odontológicos eletivos tiveram uma 
grande baixa na procura. Não foram 
iniciados novos tratamentos nesse pe-
ríodo, pois os atendimentos foram des-
tinados para tratamentos previamente 
iniciados e atendimentos de urgência e 
emergência”, destaca.

Os atendimentos voltaram 
a crescer, tanto que estou 
com horário disponível 
para daqui a mais de uma 
semana. Logo no começo 
da pandemia, tinha dias na 
semana que eu não atendia 
ninguém em um dos turnos”

“
CABITA TORRES
ODONTÓLOGA 

As consultas odontológicas na 
universidade foram interrompidas nos 
meses de abril, maio e junho, tendo 
retorno apenas em julho. Para o estu-
dante, tal suspensão gerou um grande 
déficit no aprendizado e prática ma-
nual que é tão necessário para a rotina 
clínica. “Após o retorno foi criada toda 
uma nova estratégia de prevenção de 
contaminação na rotina acadêmica, 
que afetou, consequentemente, o tem-
po e a quantidade de atendimentos por 
dia”, expõe.

O protocolo desenvolvido contém 
um conjunto de ações de biossegu-
rança voltadas para a prevenção e 
proteção dos profissionais, estudantes 
e pacientes, como a incrementação de 
jalecos descartáveis, pijamas cirúrgi-
cos, máscaras de proteção adequadas, 
face-shields e a constante desinfecção 
das mãos. “A limpeza das mãos, por 
exemplo, são feitas sempre de forma 
bem expostas para que o paciente 
tenha acesso visual ao protocolo reali-
zado para que se aumentasse, assim, a 
confiança dele”, apresenta. 

A adoção de protocolos fez com que 
o número de profissionais da Odonto-
logia infectados esteja abaixo da média 
nacional da população, de acordo re-
latório nacional concedido pelo Minis-

tério da Saúde, a pedido do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO).

O documento destaca, ainda, que 
os Cirurgiões-Dentistas, Auxiliares e 
Técnicos em Saúde Bucal representam 
o menor índice de contaminados entre 
os profissionais da saúde que estão na 
linha de frente contra a Covid-19. No 
total de pessoas infectadas no Brasil até 
8 de julho - quando a pesquisa foi divul-
gada - 0,17% são Cirurgiões-Dentistas, 
o que representa 2.737 de profissionais 
contaminados

O conselho acredita que a rápida 
atuação foi decisiva para esse cenário, 
em virtude da suspensão do atendi-
mento eletivo na rede pública de saúde 
e do fortalecimento no rigor da biosse-
gurança em procedimentos odontoló-
gicos. Segundo o Presidente do CFO, 
Juliano do Vale, as medidas adotadas 
refletem no baixo contágio à categoria 
e, consequentemente, aos pacientes 
nesse período. 

“A estatística do Ministério da Saú-
de revela a capacidade e o preparo do 
Cirurgião-Dentista com a biossegu-
rança. A Odontologia brasileira está 
dando exemplo de como continuar os 
atendimentos e proteger a população, 
ainda que em tempos de pandemia”, 
completa.
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O Rio Grande do Norte possui 
milhares de ações que deba-
tem sobre as indenizações dos 

mutuários em processo do seguro ha-
bitacional. Mais de 40 mil mutuários 
ajuizaram ações, muitos já receberam, 
e mais de 27 mil famílias ainda espe-
ram os desdobramentos dos processos 
junto as Varas e Tribunais.

A questão é complexa e muitas nu-
ances processuais surgiram nas ações, 
desde a competência até responsa-
bilidades contratuais. Fato e é que o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) con-
cluiu que a quitação do contrato para 
a aquisição de imóvel não extingue a 
obrigação da seguradora de indenizar 
os compradores por vícios de constru-
ção ocultos que impliquem ameaça de 
desabamento.

Com esse entendimento, a Tercei-
ra Turma do STJ deu provimento ao 
recurso de uma proprietária de imóvel 
para que, superada a preliminar de au-
sência de interesse processual, o juízo 
de primeira instância prossiga no jul-
gamento da demanda.

A mulher havia comprado o imó-

vel com financiamento da Caixa Eco-
nômica Federal e seguro obrigatório. 
Alegando ter constatado risco de de-

sabamento, ela acionou o seguro, mas 
a cobertura foi negada e o caso foi pa-
rar na Justiça. Em primeira e segunda 

instância, o pedido da proprietária foi 
negado ante a quitação do contrato.

Segundo a ministra relatora do 

recurso no STJ, Nancy Andrighi, segun-
dos os entendimentos relacionados 
com a proteção contratual do consu-
midor, os vícios estruturais de cons-
trução estão acobertados pelo seguro 
habitacional.

Ela explicou que os efeitos do segu-
ro devem se prolongar no tempo, ainda 
que os defeitos só se revelem após o fim 
do contrato.

Nancy Andrighi destacou as carac-
terísticas desse tipo de seguro – uma 
obrigação para que o consumidor con-
siga o financiamento.

“O seguro habitacional tem confor-
mação diferenciada, uma vez que in-
tegra a política nacional de habitação, 
destinada a facilitar a aquisição da casa 
própria, especialmente pelas classes de 
menor renda da população”.

De acordo com a relatora, é um 
contrato obrigatório. “Visa à proteção 
da família, em caso de morte ou in-
validez do segurado, e à salvaguarda 
do imóvel que garante o respectivo 
financiamento, resguardando, assim, 
os recursos públicos direcionados à 
manutenção do sistema”, disse.

Vícios da construção serão cobertos 
pelo seguro habitacional, define STJ
JURISPRUDÊNCIA | Ministros do Superior Tribunal de Justiça concluíram que a quitação do contrato para aquisição de imóvel não desobriga que a seguradora pague a indenização aos 
compradores por possíveis vícios estruturais da construção que possam implicar em ameaça de desabamento; medida foi comemorada por mutuários no Rio Grande do Norte

No Rio Grande do Norte, mais de 27 mil famílias ainda esperam os desdobramentos dos processos de seguro habitacional na Justiça Potiguar

No entendimento da ministra, 
a ótica do interesse público reforça 
a importância da garantia do segu-
ro, na medida em que a integrida-
de estrutural do imóvel é condição 
essencial para que o bem se mostre 
apto a acautelar o financiamento 
e, consequentemente, assegure a 
continuidade da política habita-
cional. “Assim como a entrega da 
obra não extingue a obrigação do 
construtor pela solidez e segu-
rança da edificação, a conclusão 
do contrato de seguro não afasta 
a responsabilidade da segurado-
ra quanto ao risco coberto que 
nasceu durante a sua vigência, o 
qual, nos termos do artigo 779 do 
Código Civil de 2002, compreen-
de todos os prejuízos resultantes 
ou consequentes dos vícios de 
construção”, afirmou.

A relatora Nancy Andrighi 
destacou que, se não fosse esse 
o entendimento, o segurado que 
antecipasse a quitação do finan-
ciamento teria menor proteção 
em comparação com aquele que 
fizesse os pagamentos apenas nos 
prazos acordados.

Nancy citou informações re-
tiradas do próprio site da Caixa 
Econômica Federal, em consulta 
realizada, no sentido de que o se-
guro habitacional é garantia funda-

mental e obrigatória para crédito 
imobiliário com benefícios para to-
das as partes envolvidas, e garante 
a indenização ou reconstrução do 
imóvel.

 Assim, prosseguiu ainda de 
acordo com a relatora, o seguro 

obrigatório ganha função diferen-
ciada dentro da política habitacio-
nal, visando a proteção da família 
em caso de morte ou invalidez do 
segurado e salvaguarda do imóvel 
que garante o respectivo financia-
mento imobiliário.

Para o Advogado Luiz Gomes, 
do Escritório L Gomes Advogados 
Associados “A grande expectativa 
dos mutuários segurados era a de 
receber o imóvel próprio e adequa-
do ao uso, que diante da compro-
vada omissão e dos defeitos insa-
náveis da construção, corresponde 
que devem ser devidamente inde-
nizados por prejuízos suportados 
em decorrência de danos origina-
dos na vigência do contrato, como 
os vícios estruturais de construção. 
O STJ deve consolidar este enten-
dimento e determinar o processa-
mento e indenização de quem teve 
danos demonstrados e unificar a 
jurisprudência neste sentido fazer 
valer as regras contratuais securi-
tárias. ”

O advogado Guilherme Veiga 
Chaves, do escriório Gamborgi, 
Bruno e Camisão Associados Ad-
vocacia, é um dos causídicos em 
atuação pelos recorrentes. O ad-
vogado destacou do julgado o voto 
do ministro Raul Araújo, acompa-
nhando a relatora, que “foi preciso 
ao reconhecer que há uma norma 
expressa que reconhece a cober-
tura para vícios de construção na 
resolução BNH 114”.  

“O STJ ao confirmar a jurispru-
dência tradicional de cobertura se-
curitária para vícios de construção, 

assegurou a preservação do direito 
à vida, à dignidade e à moradia. A 
reafirmação da jurisprudência do 
STJ sobre a matéria abre um im-
portante caminho para os acordos 
nesse tipo de demanda, abrevian-
do o sofrimento dessas pessoas ca-
rentes e diminuindo os custos en-
volvidos na solução do problema.”

Os Escritórios Luiz Gomes Ad-
vogados Associados e  Gamborgi, 
Bruno e Camisão Associados Ad-
vocacia, iniciaram uma parceria 
em 2006 e ajuizaram milhares de 
ações em defesa dos mutuários do 
Rio Grande do Norte.

Ministra Nancy Andrighi avalia que vícios estruturais estão acobertados pelo seguro habitacional

Advogado Luiz Gomes: segurança jurídica

Entendimento é de interesse público 
e social, diz ministra relatora do caso

Medida faz valer as regras 
contratuais, diz advogado

STJ
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FLEXIBILIZAÇÃO | Com as portas fechadas desde março, estabelecimentos localizados na orla urbana de Natal 
voltaram a funcionar após regulamentação do novo decreto de reabertura das atividades econômicas no RN

Os quiosques de praia voltaram a 
funcionar nesta quarta-feira (5) 
em Natal. A medida foi regula-

mentada pelo novo decreto estadual que 
estabelece a reabertura das atividades 
econômicas no Rio Grande do Norte.  

Os estabelecimentos estavam 
fechados por conta do decreto es-
tadual 29.742, de 4 de junho, que 
determinou o fechamento das orlas 
marítimas de todo o Rio Grande do 
Norte. Com isso, a medida impedia a 
retorno dos comerciantes aos locais 
de trabalho nas praias urbanas de 
Natal. O segmento estava com as por-
tas fechadas desde março por conta 
das restrições.

Com o novo decreto publicado 
nesta quarta-feira, os estabeleci-
mentos comerciais localizados na 
orla puderam retomar os serviços. A 
permissão também libera a venda de 
bebidas alcoólicas pelos estabeleci-
mentos. 

Além dos quiosques de praia, a 
terceira e última fração do plano es-
tadual da retomada das atividades 
econômicas do Governo do Estado 
também autorizou a reabertura de 
shoppings centers, bares, restauran-
tes e food parks acima de 300 metros, 
desde que sigam as recomendações 
e cumpram as medidas para evitar o 
contágio pelo novo coronavírus.

A reabertura dos estabelecimen-
tos localizados nas orlas marítimas 
estava previsto para acontecer no dia 
29 de julho, mas o Governo do Estado 
adiou a liberação em razão dos da-
dos epidemiológicos e dos indíces de 
ocupação hospitalar para os casos de 
Covid-19. Hoje, a taxa geral de ocupa-
ção de leitos é de 59%.

O secretário de Tributação, Car-
los Eduardo Xavier, alertou que os 
estabelecimentos devem reforçar 
ações para garantir a segurança para 
clientes e trabalhadores. “Os esta-
belecimentos têm que reforçar os 
cuidados para não haver retrocesso”, 
pontuou.

Além de permitir a abertura das unidades comerciais nas praias da capital potiguar, decreto também libera a venda de bebidas alcoólicas 

Quiosques da orla urbana de Natal 
são autorizados a retomar serviços

APolícia Civil do Rio Grande do 
Norte deflagrou nesta quarta-
-feira (5) a “Operação Arapon-

ga”. A investigação apura as ações de 
um suposto grupo criminoso que é 
apontado como responsável pela re-
alização de interceptações telefôni-
cas clandestinas e clonagem de redes 
sociais de autoridades e políticos da 
região Agreste potiguar.

As investigações descobriram a 
existência de uma central clandes-
tina de interceptações telefônicas 
que funcionava na praia da Pipa, de 
onde números de agentes públicos 
eram grampeados de forma ilegal e 
desviados para um núcleo existente 
na cidade de Goianinha, onde pos-
teriormente as informações eram 
processadas e repassadas para os 
contratantes dos serviços de espio-
nagem. 

Ainda segundo as investigações, 
os alvos de mandados de busca e 
apreensão teriam contratado os ser-
viços da organização criminosa para 

acompanhar os passos e articulações 
dos adversários políticos e possíveis 
autoridades.

Durante a operação, a políca 
prendeu, por força de mandado ju-
dicial, um profissional de Tecnologia 
da Informação e foram alvos de man-

dados de busca e apreensão um vere-
ador e dois secretários municipais de 
Goianinha, além de um ex-prestador 
de serviços do Fórum de Justiça da 
cidade. Os nomes dos envolvidos não 
podem ser revelados porque o caso 
está em segredo de Justiça.

Grupo fazia interceptações telefônicas clandestinas e clonagem de redes sociais de políticos

Vereador e secretários são suspeitos 
de grampos telefônicos e clonagem

GOIANINHA

REPRODUÇÃO
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ: 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com 
prazo de validade até 26/06/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO ACAUÃ III, composto por 04 (quatro) 
aerogeradores com potência nominal de 4,20 MW, com 16,80 MW de potência a ser instalada, em uma área de 37,55 ha., 
localizada na Zona Rural dos municípios de Santana do Matos, Lagoa Nova e São Vicente/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EOLICA ACAUA I S.A., CNPJ: 35.842.703/0001-41, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, com prazo de 
validade até 26/06/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓLICO ACAUÃ I, composto por 06 (seis) aerogerado-
res com potência nominal de 4,20 MW, com 25,20 MW de potência a ser instalada em uma área de intervenção de 27,85 
ha., localizada na Zona Rural do município de Santana do Matos/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

BFR IND. & COMÉRCIO LTDA, 37.142.698/0001-90, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a operação de indústria, localizado na 
RUA BIANOR DO LAGO CÂMARA, 110. Nova Betânia. Mossoró/RN. 

Fausto Piedorná Guzen
Sócio-Diretor 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Imunizadora Potyguar e Serviços LTDA, CNPJ nº 32.873.455/0001-08, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a concessão da Renovação da Licença 
de Operação (RLO nº 2020-149907/TEC/RLO-0289, validade: 29/07/2026) para Sistema de tratamento de esgotos sani-
tários com capacidade para tratar 328,57 m³ de esgoto dia, incluindo serviços de coleta/sucção e transporte de esgotos 
sanitários, aluguel, transporte e manutenção de banheiros químicos, localizado na Rua Ranieri Mazzili, s/n, Rodovia BR 
226, Felipe Camarão, Natal RN.

Edson Bezerra de Oliveira
DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JAILSON GOMES DE ANDRADE, inscrita no CNPJ nº 28.941.335/0001-23, torna público, que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, 
a Licença de Regularização de Operação – LRO, para o comércio de madeiras em geral, situada no município 
de Nova Cruz/RN.

Jaílson Gomes de Andrade
Empreendedor

Pedido de Licença Simplificada
 
Phoenix Tower Participações S.A, CNPJ 20.228.158.0001-20, torna público que está requerendo ao 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças:

LS - Licença Simplificada para a estrutura da Estação Rádio Base RNP-BFN-001 localizada na Rua 
Paulo Nicacio Nunes, 82, Alto do Rondon, Bento Fernandes/RN.

Erasmo José Morais da Silva
Licenciador. 

Pedido de Licença Simplificada
 
Phoenix Tower Participações S.A, CNPJ 20.228.158.0001-20, torna público que está requerendo ao 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes 
licenças:

LS - Licença Simplificada para a estrutura da Estação Rádio Base RNP-ESO-001 localizada na Rua 
Projetada, n° 38, Conjunto Bela Vista, Espírito Santo/RN.

Erasmo José Morais da Silva
Licenciador. 
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A reabertura das escolas de 
forma segura em meio a processos 
de flexibilização da quarentena e 
retomada das atividades econômi-
cas deve ser combinada com uma 
estratégia de alta cobertura em 
testagem, rastreamento de casos 
do novo coronavírus e isolamento. 
Essas medidas seriam essenciais 
para evitar uma segunda onda 
da covid-19, conforme indica um 
estudo de modelagem publicado 
anteontem pela University College 
London.

Embora a análise tenha sido 
feita para o Reino Unido, o trabalho 
pode ajudar outros países. A ques-
tão é se o local estará apto a cumprir 
todas as orientações necessárias. 
Um segundo estudo, desta vez ob-
servacional, analisou dados reais 
da primeira onda de covid-19 em 
Nova Gales do Sul, na Austrália, e 
encontrou baixos níveis de trans-
missão do vírus em escolas e cre-
ches. A Austrália, diferentemente 
de muitos outros países, manteve as 
instituições de ensino abertas, com 
orientação para distanciamento 
físico e higiene.

Os dois estudos foram publi-

cados pela revista científica The 
Lancet Child & Adolescent Health 
e demonstram a necessidade do 
rastreamento de contatos para o 
gerenciamento da epidemia.

“Nossa modelagem sugere 
que, com uma estratégia de teste e 
rastreamento altamente eficaz em 
vigor no Reino Unido, é possível que 
as escolas reabram com segurança 
em setembro. No entanto, sem uma 
estratégia de teste-rastreamento-i-
solamento, o Reino Unido arrisca 
um sério segundo pico epidêmico 
em dezembro ou fevereiro”, disse 

Jasmina Panovska-Griffiths, líder do 
estudo britânico.

Os resultados sugerem que, pa-
ra evitar uma segunda onda, é pre-
ciso aumentar os testes entre 59% e 
87% nas pessoas sintomáticas. Ro-
berto Kraenkel, professor da Unesp, 
avalia que esse tipo de estratégia é 
difícil. “O Brasil não tem nenhum 
esquema de rastreio e isolamento 
eficiente. Algumas cidades com 
poucos casos conseguiram fazer 
rastreio, como Florianópolis, mas 
falta de tudo, até insumos para fazer 
teste”, adverte.

Reabertura das escolas só pode 
ser feita com testagem, diz estudo

PREVENÇÃO | Secretarias de Educação de Natal e do Estado planejam incorporar testagens para alunos e 
professores em protocolos biossanitários antes de iniciarem a reabertura das escolas para aulas presenciais

O Governo do Estado e a Prefei-
tura do Natal estudam incluir plano 
de testagem da Covid-19 para alunos 
e professores dentro dos respectivos 
protocolos sanitários para a reabertu-
ra de escolas. As duas gestões, tanto 
a estadual quanto a municipal, ainda 
não definiram a data de retomadas 
das redes de ensino, mas seguem com 
o planejamento para reiniciar calendá-
rio acadêmico ainda este ano.

Segundo a Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura (Seec), que iniciou 
ao longo das últimas duas semanas o 
protocolo sanitário para a reabertura 
escolar, a adoção de testes para alu-
nos e professores já foi incluída nas 
discussões diárias. A rede estadual de 
ensino tem 216 mil alunos e 14 mil pro-
fessores.“Na elaboração dos protocolos 
de retomada, a testagem está sendo 
discutida. Esse protocolo está sendo 
feito por todas as entidades e órgãos 
representativos do Estado na área da 
educação. O texto do plano será apre-
sentado ainda neste mês”, pontuou a 
assessoria de imprensa da Seec.

O plano de testagem também é 
discutido pela Secretaria Municipal 
de Educação (SME). A pasta já discute 
o assunto com a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), mas não houve, até 
o momento, uma definição sobre o 
tema. O corpo gestor da educação 
em Natal segue com os trabalhos de 

elaboração dos protocolos de bios-
segurança, bem como os critérios 
técnicos para o retorno das aulas, a 
partir da orientação do comitê cien-
tífico da Prefeitura do Natal. “[A SMS] 
está dialogando sobre as questões de 
testagem com a Secretaria Municipal 
de Saúde. Nesse momento estamos no 
processo de construção desses proto-
colos. Quando os protocolos forem 
finalizados, serão publicados no Diá-
rio Oficial do Município (DOM), com 
todas as medidas para a retomada das 
aulas”, informou a pasta municipal.

O Estado previa retomar as ativi-
dades presenciais nas escolas do Rio 

Grande do Norte no dia 17. No entanto, 
após recomendação do Comitê Cien-
tífico de Enfrentamento à Covid-19, a 
governadora Fátima Bezerra (PT) de-
cidiu por cancelar a data de reabertura 
das salas de aula na semana passada. 
Ainda não previsão de quando o calen-
dário estadual será retomado.

No caso de Natal, o prefeito Álvaro 
Dias (PSDB) permitiu a reabertura das 
escolas particulares a partir do dia 10 
de agosto. Entretanto, após forte pres-
são popular, ele foi demovido da ideia. 
O Município também não definiu da-
tas para reabrir a escolas da capital. A 
rede municipal tem 58 mil alunos.

Escolas no Rio Grande do Norte estão fechadas desde o dia 18 de março

Estado e Prefeitura avaliam adotar 
testes para Covid-19 na educação 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Pedido de Licença Simplificada
 
Phoenix Tower Participações S.A, CNPJ 20.228.158.0001-20, torna público que está requerendo 

ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as 
seguintes licenças:

LS - Licença Simplificada para a estrutura da Estação Rádio Base RNP-VRZ-001 localizada na 
Rua Nova Jerusalém, S/n, Centro Vera Cruz/RN

 
Erasmo José Morais da Silva

Licenciador.    

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE ALTERAÇÃO

SRM SOCIEDADE RIOGRANDENSE DE MOAGEM S.A, CNPJ: 05.587.143/0001-65, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a LICENÇA DE ALTERAÇÃO Nº 2018-126556/TEC/LA-0020 com validade: 
03/08/2024, referente a Implantação de uma de Lagoa de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 
localizada nas  coordenadas em UTM (Zona 24M): 772.923,92 mE; 9.305.470,55 mN, Datum SIR-
GAS 2000, na Indústria de Beneficiamento de Minérios Industriais.

CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA

CENTRAL EOLICA ACAUA III S.A., CNPJ: 35.842.711/0001-98, torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a LICENÇA PRÉVIA, com prazo de validade até 03/08/2022, em favor do empreendimento SU-
BESTAÇÃO ACAUÃ, com pátio de 34,5/230 kV, potência instalada de 140 MVA, através de um 
transformador elevador de 100/140 MVA, a ser instalada em uma área de 11,5 há, localizada na 
Zona Rural do município de São Vicente/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente

RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob 
o CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está recebendo do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada (LS) para 
a Estrada de Acesso do poço de Extração de Combustível Fóssil 7-PML-0034-RN, localizado no 
Campo de Redonda, Município de Areia Branca/RN.

Harvey D. Gardiner
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CENTRAL RESOURCES DO BRASIL PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LTDA, inscrita sob o 
CNPJ 52.127.214/0003-99, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Opera-
ção (RLO) para Poço de Extração de Combustível Fóssil 7-RE-0042-RN, localizado no Campo de 
Redonda, Município de Areia Branca/RN. 

Harvey David Gardner
Diretor

RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

 MIASSABA CENTRAL GERADORA EÓLICA S.A., CNPJ 08.664.111/0001-04, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte – IDEMA, a seguinte licença:

- Renovação de Licença Simplificada – RLS da Central Geradora Eólica Miassaba 2. Localiza-
da na zona rural do município de Guamaré/RN.

ANDRÉ JÚLIO PIMENTEL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Diretor Executivo

PROCESSO LICITATORIO Nº 040/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEI-

RIZADO DE MÃO DE OBRA.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
AVISO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
A Pregoeira do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna pública a análise e 

julgamento das impugnações apresentadas por HGA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 
08.220.864/0001-20 e JMF SERVIÇOS EIRELI – CNPJ Nº 22.120.334/0001-31 ao edital do processo em co-
mento. Considerando o a análise das impugnações e os Pareceres Jurídicos emitidos pela Consultoria Jurídica, 
a Pregoeira decidiu pelo conhecimento e provimento parcial das referidas impugnações para: (A) tornar sem 
efeito o item 7.1.4.1 do Edital, suprimindo a exigência de registro no Conselho Regional de Administração – 
CRA-RN, ou Registro Secundário caso a licitante seja sediada fora do Estado do Rio Grande do Norte e vence-
dora do certame, nos termos do Acórdão nº 299/2016 - Plenário do TCU; (B) tornar sem efeito o item 7.1.4.2.2 
do Edital, suprimindo a exigência de comprovação de experiência mínima de 03 (três) anos, ininterruptos ou não, 
na prestação destes serviços terceirizados até a data da sessão pública de abertura deste Pregão, nos termos 
da alínea “b”, item 10.6, do anexo VII-A, da Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, 
nos termos do Acórdão nº 7164/2020 – Plenário do TCU; (C) manter o item 6.6.1.1.1 do Edital, uma vez que 
há vinculação direta entre o objeto da licitação e o objeto da Convenção Coletiva firmada entre o SINDICATO 
DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE - SINDLIMP e SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO E 
LIMPEZA URBANA PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SEAC/RN, podendo a 
licitante apresentar sua proposta com salário base de algum trabalhador com base em outra convenção coletiva, 
desde que comprove a vinculação, conforme Acórdãos do TCU de nº 1097/2019 e 859/2016.  Diante do exposto, 
permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital e seus anexos e também a sessão de abertura das 
propostas, por não haver interferência na formulação das propostas, nos termos do § 4º do art. 21, da Lei n.º 
8.666/1993. Os autos do processo encontram-se à disposição dos interessados na sala de licitações, na sede do 
Executivo Municipal. Macaíba/RN, 05/08/2020. Ilana Chiarelli de A. Albuquerque. Pregoeira/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

S   SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDERNE ASSEM-
BLEIA LA Presidente Interina do SINDERN Monica Marques da Silva, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o poder de dever corrigir erros materiais, RETIFICA o edital veiculado no jornal AGORARN no dia 14 de 
julho de 2020, nos seguintes termos: onde lê-se no dia 13 de julho de 2013, leia-se 13 de julho de 2020.

Natal 06 de agosto de 2020.
Monica Marques da Silva

Presidente Interina do sindicato SINDERN

ERRATA AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL



O Índice de Preços ao Consumi-
dor – Classe 1 (IPC-C1), que 
mede a variação da cesta de 

consumo de famílias brasileiras com 
renda até 2,5 salários mínimos, regis-
trou inflação de 0,50%. A taxa ficou 
acima do 0,33% de junho. Segundo os 
dados, divulgados nesta quarta-feira 
(5) pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), o IPC-C1 acumula taxa de in-
flação de 3,08% em 12 meses.

O IPC-C1 também ficou acima 
das taxas registradas pelo Índice de 
Preços ao Consumidor – Brasil (IP-
C-BR), que mede a variação da cesta 
de consumo para todas as faixas de 
renda, e que teve inflações de 0,49% 
em julho e de 2,40% em 12 meses.

De junho para julho, quatro das 
oito classes de despesa componentes 
do índice registraram alta em suas ta-
xas de variação: habitação (de 0,07% 
em junho para 0,90% em julho), saú-
de e cuidados pessoais (de 0,11% pa-
ra 0,54%), transportes (de 1,03% para 
1,12%) e despesas diversas (de 0,10% 
para 0,25%).

Por outro lado, quatro grupos 
tiveram queda na taxa de junho pa-

ra julho: alimentação (de 0,53% para 
0,13%), comunicação (de 0,72% para 
0,40%), educação, leitura e recreação 
(de -0,37% para -0,61%) e vestuário 
(de -0,10% para -0,25%).

O IPC-C1 é calculado com base 
em preços coletados em sete capitais 
brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Brasília, Porto Ale-
gre, Recife e Salvador.

As reclamações da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel) no primeiro semestre 

de 2020 caíram 7,5% em comparação 
com o segundo semestre de 2019. Ao 
todo, foram registradas 10.967 quei-
xas contra as prestadoras de serviço 
neste ano.

Segundo a Anatel, a principal re-
clamação é com relação os serviços 
de telefonia – pré e pós-pagos. Nesta 
categoria, foram registradas, ao todo, 
mais de 7,1 mil queixas ao longo dos 
seis primeiros meses de 2020, o que 
representa 64% do total de reclama-
ções registradas no Estado.

A empresa mais reclamada no Rio 
Grande do Norte é a TIM. A companhia 
teve 3.716 registros até junho deste 
ano. A segunda colocada é a Claro, que 
somou 2.716. Ainda de acordo com a 
Anatel, o serviço de telefonia pós-pago 
teve 3,7 mil reclamações. Já o modelo 
pré-pago somou outras 3,4 mil.

Ainda de acordo com a agência, o 
Rio Grande do Norte tem hoje 3,03 mi-
lhões de pessoas acessando a telefonia 
móvel. O número é 5,1% menor que no 
mesmo período de 2019, quando havia 
3,18 milhões. Outro dado é que há 462 
mil potiguares com acesso à rede de in-
ternet e há, ainda, outros 219 mil com 
plano de TV por assinatura.  

No Brasil, ainda segundo a Anatel, 
as reclamações aumentaram 6,6% em 

comparação com o segundo semestre 
de 2019. Foram registradas 1,52 mi-
lhão de queixas contra as prestadoras 
neste ano. O aumento de reclama-
ções em relação ao último semestre 
é consequência, principalmente, do 
aumento de queixas de consumido-
res de banda larga fixa. A principal 
reclamação é em relação à qualidade. 
Nesta categoria, foram registradas, ao 
todo, cerca de 394 mil reclamações so-
bre o serviço no primeiro semestre de 
2020, o que  representa um aumento 
de 40% em relação ao segundo semes-
tre do ano passado.
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RN registra queda de 7,5% nas queixas 
de serviços de telefonia, internet e TV 
DADOS | Registros feitos pela Agência Nacional de Telecomunicações no primeiro semestre de 2020 caíram 
7,5% em comparação com o segundo semestre de 2019. Ao todo, foram 10.967 reclamações protocoladas 

Rio Grande do Norte tem hoje 3,03 milhões de pessoas acessando a telefonia móvel

Taxa ficou acima do 0,33% de junho, segundo os dados a Fundação Getulio Vargas

Inflação para famílias de renda 
mais baixa fica em 0,50% em julho

CUSTO

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

TELEFONIA MÓVEL (LINHAS) 
3,03 MILHÕES

TELEFONIA FIXA (LINHAS) 
173 MIL

INTERNET (ACESSOS)
462 MIL

TV POR ASSINATURA (ACESSOS)
219 MIL

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS O DOUTOR JOSÉ CONRADO FILHO, 
Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, F A Z S 
A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos 
de nº 0826580-15.2015.8.20.5001, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em que é Autor BANCO 
BANKPAR S.A. e Réu EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS, que pelo presente Edital, CITA 
EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 008.048.066-75, brasileiro, portador do CPF nº 804806675, 
tendo como último endereço conhecido na RUA ERIVAN FRANÇA, 199, PONTA NEGRA, NATAL, 
CEP: 59.090-100, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, integrar a relação processual, e, 
caso queira, contestar os termos da inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Em caso 
de revelia, será nomeado curador especial junto à Defensoria Pública do Estado. E para que chegue 
ao conhecimento de todos mandou expedir o presente Edital, que será afixado no lugar de costume 
desta Secretaria e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Natal, aos 18 de março 
de 2020, Eu, CLELIA RODRIGUES FELIX, Auxiliar Técnica, sendo conferido pela Chefe de Secretaria, 
Dinara Câmara da Silva e Paiva, e assinado pelo MM Juiz que abaixo subscreve. 

JORNAL AGORA (RN) 05 e 06/08/2020 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

22ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 
 

EDITAL DE CITAÇÃO ( 30 dias) 
PROCESSO Nº 0027511-26.2009.8.20.0001 AÇÃO: USUCAPIÃO (49) REQUERENTE: José Zilmar da Silva e outra 
REQUERIDO: Nome: Espólio de Sandoval Cavalcanti de Albuquerque Filho IMÓVEL: imóvel urbano, situado na Rua 
Francisco Ferreira de Lima, n.281, Lagoa Nova, Natal/RN, lado ímpar, distante em 123m da esquina mais próxima, formada 
pela Av. Romualdo Galvão, com área total de 198,00m², , confinando ao Norte com a Rua Francisco Ferreira de Lima, 
medindo 6,60m; ao sul com Manoel Lourenço Medeiros, medindo 6,60m; ao leste com Cristina Fernandes Fonseca, medindo 
30,00m e ao oeste com Janete da Conceição, medindo 30,00m. Sendo o terreno parte dos Lotes 73 e 74 e parte da antiga 
Rua João professor da Mata, do Loteamento 14, registrado no Livro Auxiliar, 08, às fls. 8v/09, proveniente da Carta de 
Aforamento n. 5006, concedida pelo Município de Natal à Sandoval Cavalcanti de Albuquerque e sua esposa Lydia Cavalcanti 
de Albuquerque. OBJETO: CITAÇÃO de Sandoval Cavalcanti de Albuquerque e sua esposa Lydia Cavalcanti de Albuquerque 
ou seus herdeiros se falecidos com seus respectivos cônjuges, se casados forem, para, querendo, CONTESTAREM, a 
presente Ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da fluência do prazo previsto neste Edital (30 dias), tudo 
conforme Petição inicial que se encontra em Cartório à disposição dos interessados, no endereço supra. ADVERTÊNCIA: 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC); 
e, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital, por ele devidamente assinado, 
e que será afixado no lugar de costume do Fórum local, além de publicado na forma da lei. CUMPRA-SE, na forma e sob as 
penas da lei. Eu,Jane Dalvi, Técnica Judiciária, digitei e eu(_____) Helaine Cristina da Cunha, Chefe de Secretaria, conferi.   

Natal/RN, 13 de abril de 2020 
LUIS FELIPE LÜCK MARROQUIM 

Juiz(a) de Direito 

 
 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes de 
TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, de acordo com o artigo 2º, incisos 
II, VI, artigo 19º, inciso VIII, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais vigentes, c/c artigo 611 e seguintes da CLT, 
convoca todos os associados e não associados das empresas prestadoras de serviços de Telecomunicações, 
instalação, manutenção, sistemas, cessão de infraestrutura e capacidade para SCM, SVA, STFC, SEAC, 
empresas prestadoras de serviços de construção e implantação de infraestrutura e/ou torres para 
Telecomunicações, prestadoras de serviços, manutenção e reparos em equipamentos de comunicação, 
redes DWDM e instrumentos ópticos do Estado do RN, para a Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 18 de agosto de 2020 às 14h00 em primeira convocação, e, em segunda convocação, às 
14h15 com qualquer número dos presentes, através de videoconferência no link: https://us02web.zoom.
us/j/82501439025, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da 
Assembleia; II - Debates e deliberações sobre a pauta de Negociações Coletivas 2020/2021 dos setores 
profissionais que prestam serviços aos nossos representados no Estado do RN, data-base 1º de junho; III - 
Eleição da Comissão de Negociações Coletivas para o ano de 2020/2021; IV - Fixação da Contribuição 
Assistencial patronal, e/ou outras taxas de serviços para a categoria. 

Natal, 06 de agosto de 2020. Vivien Mello Suruagy - Presidente.

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CENTRAL EOLICA ACAUA I S.A., CNPJ: 35.842.703/0001-41, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO, com prazo de validade até 26/06/2024, em favor do empreendimento PARQUE EÓ-
LICO ACAUÃ II, composto por 05 (cinco) aerogeradores com potência nominal de 4,20 MW, com 21,00 
MW de potência a ser instalada em uma área de 22,64 ha., localizada na Zona Rural do município de 
Santana do Matos/RN.

LEONARDO ESTEVÃO DOS SANTOS BARREIROS
Gerente de Meio Ambiente
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A Associação Norte-Riogran-
dense de Criadores (Anorc) 
descartou a realização pre-

sencial da Festa do Boi em 2020. A 
medida decorre do temor quanto ao 
controle nos contágios da doença 
durante o evento. Em nota, a Anorc 
afirmou que há a possibilidade de 
o evento acontecer virtualmente. É 
a primeira vez que a ativadade não 

ocorre em 58 anos.
Segundo a entidade, a realização 

neste ano, nos moldes tradicionais, 
não seria possível sem uma vacina 
para a Covid-19. Em 2019, o eventou 
atraiu um público total de 350 mil 
pessoas. A feira movimento mais 
de R$ 50 milhões em negócios.  “No 
entendimento da diretoria da Anorc, 
a realização do evento este ano, nos 

moldes tradicionais, está totalmente 
descartada visto que, sem a existên-
cia de uma vacina para a Covid-19, 
tal atitude poderia ser comparada a 
um genocídio, que colocaria em ris-
co as vidas de milhares de pessoas e, 
ainda, se traduziria em uma severa 
ameaça às curvas de redução dos nú-
meros de infectados e de mortos que 
felizmente começamos a registrar 

em nosso estado”, traz a nota
As medidas tomadas pela As-

sociação irão ser apresentadas à 
governadora Fátima Bezerra (PT). O 
modelo virtual de evento deve ser es-
tudado e pode ser adotado para que 
a Festa do Boi não seja cancelada. O 
evento agropecuário deve seguir os 
moldes de outras feiras do País que 
adotaram transmissões online. 

Anorc cancela edição presencial da 
Festa do Boi; evento pode ser virtual
MEDIDA | Entidade responsável 
pela feira agropecuária, que atraiu 
350 mil pessoas em 2019, avalia 
que perigo de contágio é muito 
alto; é a primeira vez que o evento 
não acontece em 58 anos

Em 2019, a Festa do 
Boi movimentou R$ 50 
milhões em negócios 

O Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) será impresso este ano na 
gráfica onde a prova foi roubada 

em 2009. Depois de disputa na Justiça, a 
Gráfica Plural acabou assinando na sex-
ta-feira o contrato com o Instituto Nacio-
nal de Pesquisas e Estudos Educacionais 
(Inep) do Ministério da Educação (MEC). 
O processo de licitação estava parado por 
causa de questionamentos sobre requisi-
tos de segurança.

O roubo do Enem em 2009 causou 
o adiamento da prova. As pessoas que 
roubaram haviam sido contratadas 
pelo consórcio responsável pelo exa-
me na época e trabalhavam dentro da 
gráfica. Um deles saiu com o Enem na 
cueca. Em seguida, o MEC cancelou a 
prova. A Plural - que faz parte do Grupo 
Folha - afirma que foi modernizada e 
adequou seus requisitos de segurança. 
A empresa não foi considerada culpa-
da no processo que investigou o roubo 
do Enem porque não foi ela que contra-
tou os responsáveis pelo crime e, sim, 
o consórcio contratado pelo Inep. Até 
hoje, porém, ela nunca havia consegui-

do imprimir o Enem.
O Enem de 2020 será apenas em 

17 e 24 de janeiro de 2021 por causa da 
pandemia. Foram inscritos 5,8 milhões 
de candidatos. Uma versão digital será 
em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Em junho, o juiz federal da 14ª Vara 
do Distrito Federal Waldemar Cláudio 
de Carvalho havia decidido que o Inep 
não poderia assinar contrato com a 

Plural, que havia ganho o pregão neste 
ano, até que fossem prestadas infor-
mações. Ele atendeu a uma limitar 
preventiva pedida pela Valid S.A., que 
tinha ficado em segundo lugar.

A liminar foi derrubada em julho. A 
contratação da Plural foi publicada no 
Diário Oficial da União. A direção da 
empresa foi procurada, mas preferiu 
não dar entrevista. 

Exnem de 2020 será apenas em 17 e 24 de janeiro de 2021 por causa da pandemia

Enem será impresso em gráfica 
onde vazaram questões em 2009

EDUCAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O prazo limite para a consulta 
pública da revisão do plano 
diretor de São Gonçalo do 

Amarante se encerra em dia 12 de 
agosto. O formulário pode ser acessa-
do no site oficial pode obtido no site 
oficial da prefeitura ou em versão fí-
sica na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo.

“Qualquer cidadão pode acessar o 
formulário de consulta pública e formu-
lar propostas de mudança, acréscimo ou 

supressão na minuta do atual Plano Dire-
tor municipal. Além podem ser feitas su-
gestões, críticas e propostas em relação a 
temas complementares”, observou Paulo 
Dantas, secretário da Semurb.

Já para o Quadro de Contribui-
ções, que contém todos os artigos do 
atual Plano Diretor de São Gonçalo 
do Amarante, serão feitas observa-
ções necessárias a fim de identificar 
o que precisa ser acrescentado ou 
retirado da minuta.

Formulário pode ser acessado no site oficial pode obtido no site oficial da prefeitura

Consulta do Plano Diretor de 
São Gonçalo termina dia 12

MEIO AMBIENTE 
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NATHALLYA MACEDO 

Em tempos de pandemia, 
viajar virou saudade. As re-
des sociais estão recheadas 

de “#TBT” (sigla para Throwback 
Thursday, que em tradução livre 
significa quinta-feira da nostalgia, 
usada em legendas de fotos anti-
gas) e os relatos são de esperança 
por dias melhores para que novas 
viagens sejam possíveis. O que 
muitos potiguares aguardam an-
siosamente é a oportunidade de 
partir em aventuras pela própria 
terra. O Rio Grande do Norte está 
cheio de lugares espetaculares, 
de belezas naturais admiráveis e 
lotado de personagens que reco-
nhecem a importância do local e 
do sentimento de pertencimento. 
O Agora RN conversou com uma 
dessas pessoas: Joilson Garcia.   

Nascido em Caicó, Joilson se 
considera apaixonado pelo próprio 
estado. “Como minha família era 
de origem humilde, eu não conse-
guia viajar para fora do RN. Sempre 
gostei da natureza, de admirar as 
paisagens, os açudes... e, em cada 
ocasião, observava um detalhe 
diferente ao longo dos percursos”, 
relembrou. Foi por isso que ele 
decidiu criar o RNatural. O projeto 
nasceu em 2015 no Instagram e 
agora já domina o TikTok. Confira 
a entrevista:  

AGORA RN - Por que você de-
cidiu criar o perfil no Instagram @
RNatural? 

JOILSON GARCIA - Em 2015, 
vi que o Instagram estava come-
çando a crescer. Na época, não 
existia um perfil que divulgasse as 
belezas naturais de todo o Estado 
e que levasse dicas do que fazer 

nos lugares. Fomos pioneiros nesse 
quesito. Só existiam alguns perfis 
que divulgavam Natal ou Mossoró, 
mas não o RN como um todo. Em 
apenas um mês de criação do @
RNatural, o perfil alcançou a mar-
ca dos 10 mil seguidores. No início, 
até os potiguares não acreditavam 
que existiam tantos lugares fantás-
ticos no Estado. Foi um sucesso e, 
atualmente, o @RNatural tem uma 
média de 1 milhão de visualizações 
por semana com mais de 290 mil 
seguidores. 

AGORA - Qual é seu lugar favo-
rito no RN? 

JG - Costumo dizer que tenho 
momentos preferidos. Vi o céu 
estrelado em Galinhos, o pôr do 
sol em São Miguel do Gostoso e 
vivi dias ensolarados no rio Catolé, 
nos parrachos de Rio do Fogo e em 
Baía Formosa – o mar mais azul do 
Estado.   

AGORA - Como você classifica o 
turismo no RN antes da pandemia?  

JG - O turismo potiguar estava 
em ascensão. Acredito que isso se 
deve, em parte, à grande divulga-
ção que o RN está tendo nas redes 
sociais. Mas o Estado ainda peca 
em divulgação nas grandes mídias 
tradicionais a nível nacional, como 
faz o Ceará, por exemplo. Antes 
da pandemia, quando viajava por 
aqui, sempre via muitos turistas 
por onde passava. Acredito que 
temos muito potencial, mas faltam 
melhores estruturas para receber 
os turistas. Acho que podemos 
melhorar os acessos a alguns luga-
res, como às lagoas. Sem falar das 
estradas... muitas são esburacadas, 
principalmente as do interior, por 
onde mais viajo. Sempre acreditei 
que o Rio Grande do Norte pode 
ser um dia um destaque nacional. 
Só precisamos de maiores inves-
timentos em infraestrutura e em 
divulgação. 

AGORA - A pandemia afetou 
fortemente o setor. Como você vê a 

atual situação? 
JG - O momento da pandemia 

é de muita incerteza e requer cau-
tela nas decisões. O impacto no tu-
rismo foi enorme, principalmente 
quando notamos que as pessoas 
não pretendem voltar a viajar 
tão cedo. Depois que o problema 
da saúde for solucionado, virá o 
problema econômico. Portanto, 
será uma longa jornada para que o 
setor se recupere. Acredito que aju-
dar a recuperação é uma missão 
das mídias digitais, com a divulga-
ção dos pontos turísticos para um 
retorno gradual e com segurança. 
Pipa foi reaberta no mês de julho 
e fomos até lá para mostrar co-
mo está sendo o processo. Nosso 
representante Rodolfo Lucena 
mostrou os procedimentos que 

estão sendo adotados pelos hotéis 
e restaurantes. Houve uma mu-
dança de protocolos. Percebo que, 
mesmo aqueles que ainda não se 
sentem seguros para viajar, estão 
remarcando a viagem ao invés de 
cancelar – o que é ótimo.  

AGORA - O TikTok é o novo fe-
nômeno das redes sociais. Você 
tem muitos seguidores e muitas 
curtidas por lá. Por que você deci-
diu criar o perfil? 

JG - Vi que esse aplicativo está 
crescendo no mundo inteiro. Criei 
o meu perfil lá e passei 1 mês estu-
dando a plataforma para ver como 
eu poderia abordar o turismo do 
RN da melhor forma. Percebi que 
quase não existia conteúdo sobre 
o turismo do estado e do Nordeste 

em geral, então, comecei a divulgar 
os vídeos que já tinha e de alguns 
amigos/parceiros (com autoriza-
ção deles, claro!) e foi um sucesso. 
Todos os vídeos que posto lá são 
editados por mim de acordo com 
o que a plataforma exige. Em 1 
mês de criação do perfil no TikTok 
(assim como aconteceu com o Ins-
tagram do @RNatural), alcancei a 
marca de 10 mil seguidores e mais 
de 100 mil curtidas. Já tenho vídeos 
lá com mais de 600 mil visualiza-
ções. No total, os vídeos que publi-
quei têm mais de 2,5 milhões de vi-
sualizações em menos de 2 meses. 

AGORA - Vários vídeos mos-
tram pontos incríveis do RN, e você 
aponta alguns lugares para serem 
visitados quando tudo estiver me-
lhor. Como surgiu essa ideia? 

JG - Assim que começou a 
pandemia, dei uma pausa nas 
postagens no @RNatural pois o 
momento não era de incentivar 
as pessoas a viajarem. Depois de 
um tempo, diante de tanta notí-
cia ruim, decidi voltar a postar no 
Instagram dando dicas de viagens 
para o pós-pandemia, como forma 
de dar esperança para as pessoas 
de que elas poderão viajar para os 
lindos pontos que temos quando 
tudo isso passar. Deu super certo! 
Muita gente já está salvando os 
posts e se programando para viajar 
depois da quarentena, inclusive, já 
fazendo reservas nos hotéis e pou-
sadas. 

AGORA - Qual é o conselho que 
você deixa? 

JG - É um momento de cautela 
e cuidado! Proteger-se e pensar em 
todos! É preciso que a gente conti-
nue observando as regras de conví-
vio e distanciamento social, além 
de melhores práticas de higiene. 
Evitar grandes concentrações de 
pessoas. Usar a máscara é um ato 
simples, mas que em conjunto com 
as demais práticas, faz toda a dife-
rença. Para não a gente não veja o 
turismo cair novamente.

BELEZAS NATURAIS   
PAISAGENS | Criador de um dos 
maiores canais de divulgação do 
turismo potiguar, Joilson Garcia 
relembra viagens e conta o que 
espera do futuro pós-pandemia 

CEDIDA

Joilson Garcia ganhou notoriedade com perfil para divulgar o que o RN tem de melhor
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NO OSCAR DA POLÍTICA 
A votação foi encerrada na 

última sexta (31), entretanto, 
é destaque a indicação do 
deputado federal Rafael Motta 
(PSB) nas três categorias do 
Prêmio Congresso em Foco, 
considerado o Oscar da política 
nacional. 

SUPERINDICADO 
O parlamentar potiguar 

concorre nas categorias: 
Melhor Deputado, Clima e 
Sustentabilidade e Defesa da 
Educação. O resultado sai no 
próximo dia 20 de agosto. 

CONTRA NÚMEROS... 
O deputado estadual Vivaldo 

Costa, que é médico, aproveitou 
a sessão remota de terça-feira 
na Assembleia Legislativa para 
apresentar dados estatísticos 
sobre a pandemia do novo 
coronavírus no RN que revelam 
como o uso da ivermectina não 
altera número de casos ou de 
mortos por Covid-19. 

...NÃO HÁ ARGUMENTO 
Na ocasião, Vivaldo contou 

que, no município de Caicó, 
o índice de mortalidade dos 
infectados por coronavírus 
é baixo, de apenas 0,87%, 
ressaltando que lá “nunca ouviu 
falar que se toma a ivermectina”.  

TEM MAIS 
Já em Serra Negra do Norte, 

cidade vizinha a Caicó, o índice 
de mortalidade é alto mesmo 
com as pessoas tomando a 
ivermectina preventivamente. 
Da mesma forma como a 
mortalidade por Covid não 
diminuiu aqui em Natal, onde 
muitos também fazem uso do 
vermífugo. 

VALENDO 
A Câmara Municipal de 

Natal derrubou na terça-feira 
(4) o veto do Poder Executivo ao 
Projeto de Lei Complementar 
09/2018, de autoria da vereadora 
Nina (PDT), que deixa isentos 
do pagamento do IPTU 
proprietários de imóveis na 
capital potiguar acometidos 
por doenças como HIV, câncer, 
nefropatias e problemas 
neurológicos graves, ou que 
tenham em sua família cônjuge 
ou � lho diagnosticado com uma 
dessas doenças residindo no 
imóvel.  

CONDIÇÕES 
O direito será concedido aos 

cidadãos com renda familiar não 
superior a dois salários mínimos, 
no período em que estiverem 
acometidos pela enfermidade. 
Em caso de morte ou ao cessar 
a necessidade, a isenção é 
revogada.

APOIO 
Vítima de compartilhamento 

maciço de fake News, a governadora 
Fátima Bezerr contou com a defesa 
do seu vice-governador, Antenor 
Roberto, que em suas redes sociais 
manifestou solidariedade à chefe. 

AOS AUTORES 
Para Antenor, “os autores das 

fake news e pseudo pro� ssionais, 
que atacam a honra e a imagem 
da governadora Fátima Bezerra, 
são os arautos do falso evangelho, 
praticantes de instintos primitivos, 
violadores de direitos e defensores de 
retrocessos civilizatórios”. 

CONSTITUCIONAL 
Falando no vice-governador, ele 

também comentou o dossiê do MP 
do RN contra integrantes potiguares 
do Movimento Antifascista que 
teve repercussão nacional: “Temos 
concordância com Reinaldo 
Azevedo: ‘A Constituição Brasileira 
é antifascista! A Constitução, do 
artigo 1 ao artigo 11 é um manifesto 
antifascista’. Portanto, ser antifascista 
tem status constitucional”. 

MOVIMENTO 
O vereador Dickson Júnior 

recebeu esta semana uma comissão 
de motoristas de aplicativos 
insatisfeitos com os aumentos 
sucessivos do preço do Gás Natural 
Veicular (GNV). O parlamentar 
municipal se comprometeu a tentar 
discutir melhorias para a questão 
junto ao Estado e ao Sindicatos dos 
Postos do RN.  

AUMENTO SEM LÓGICA 
Segundo os trabalhadores, 

mesmo com reduções sequentes 
de valor da Potigás para postos, os 
consumidores estão se deparando, 
semana a semana, com o 
combustível mais caro.  

CIRO GOMES 
“Hoje tem outro escândalo! O 

governo vendeu três plataformas da 
Petrobras pela metade do valor que 
o Eike Batista vendeu o iate dele. O 
iate custou 14 milhões de reais e as 3 
plataformas, que devem ter custado 
para o país pelo menos 600 milhões, 
eles venderam por 7 milhões de 
reais”, comentou o pedetista ex-
candidato a presidente da República. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> As voltas que o mundo 

dá: STF aponta parcialidade de 
Moro e exclui delação de Palocci 
de ação contra Lula. O ato do ex-
juiz foi considerado calculado 
para interferir no primeiro 
turno das eleições de 2018. 

>> Aumentar a renda 
mensal do trabalhador isento 

no Congresso. 
>> Ministério da Saúde 

diz que vai adquirir ‘primeira 
vacina que chegar ao mercado’. 
A aposta do governo federal 
é no modelo desenvolvido 
pela farmacêutica britânica 
AstraZeneca e a universidade 
de Oxford. 

de pagar Imposto de Renda 
(para R$ 3 mil) custaria R$ 
22 bilhões ao ano aos cofres 
públicos, afirmou o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
durante audiência pública da 
comissão da reforma tributária 

Prefeito Álvaro Dias recebendo 
das mãos do deputado federal 
Benes Leocádio emenda no 
valor de R$ 1 milhão para 
investimentos em Natal, 
incluindo recursos para o 
combate à Covid-19. O ato foi 
testemunhado pela deputada 
estadual Eudiane Macedo 
e por Tárcio, presidente do 
Republicanos em Natal

O empresário Luciano Hang anunciou 
nesta quarta-feira, em Natal, a 
instalação da primeira loja do Grupo 
Havan no RN. Na foto, o empresário 
posa ao lado do secretário de Meio 
Ambiente e Urbanismo de Natal, Thiago 
Mesquita, da secretária adjunta de 
Licenciamento da Semurb, Alessandra 
Marinho, e do empresário Agnelo 
Cândido, agora ex-proprietário do 
prédio onde será instalada a nova loja 
da Havan, às margens da BR-101
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua troca likes com Marte, que segue brilhando em 
seu signo, indicando um ótimo momento para realizar 
mudanças e batalhar por seus interesses. Você terá 
coragem, iniciativa e ousadia de sobra para conquistar 
o que deseja. 

Pela manhã, você vai contar com disposição extra e muito 
otimismo para realizar suas atividades e receberá carta 
branca da Lua e de Marte para resolver tudo o que for 
preciso. Terá boa lábia, iniciativa e vai conquistar adesão 
alheia em torno das suas ideias e dos seus projetos.

O dia começa bem para o seu lado e você terá um 
instinto muito apurado para lidar com os interesses 
fi nanceiros. Lua e Marte dão impulso e incentivo para 
negociações e acordos ligados a juros, dívidas, taxas ou 
impostos, mas encaminhe as coisas com toda discrição.

 Lua e Marte trocam likes e mandam um belo incentivo 
para os seus interesses fi nanceiros e profi ssionais no 
período da manhã. Aproveite sua garra, confi ança e força 
de vontade para pegar fi rme no serviço e batalhar por 
melhorias, pois há boas chances de ampliar seus ganhos.

Além de se movimentar em sua Casa 7, a Lua troca likes 
com Marte e garante um período muito favorável para 
acelerar seus panos, projetos e objetivos. Contatos com 
pessoas com as quais tem afi nidades e interesses devem 
fl uir como espera na parte da manhã. 

Além de passar mais um dia em companhia do seu 
signo, hoje a Lua troca ótimas energias com Marte, que 
segue em seu paraíso, anunciando uma manhã perfeita 
sem defeitos para fazer tudo o que tem vontade. Seu 
lado dinâmico e criativo vem à tona no trabalho.

Você terá mais coragem para agir, mexer seus pauzinhos 
e fazer as coisas acontecerem. A Lua sagitariana forma 
ótimo aspecto com Marte, convidando a valorizar suas 
habilidades, seus talentos e reforçar sua confi ança. A 
manhã será oportuna para mostrar suas competências.

A Lua segue o baile em seu inferno astral, mas vai passar 
a parte da manhã de boas com Marte, impulsionando 
os assuntos da sua intimidade e da sua vida familiar. 
Aproveite a ocasião para resolver lances com as pessoas 
próximas e agilizar as coisas em seu lar. 

 Lua e Marte dão sinal verde para suas conquistas e 
revelam que o período da manhã será perfeito para você 
ir atrás do que quer. Vai contar com mais disposição, 
sorte, audácia e dinamismo para se dar bem no que 
fi zer. Já à tarde, nem tudo pode rolar de acordo.

Originalidade é um dos traços mais marcantes do 
seu signo e hoje você pode exercitar esse seu dom, 
especialmente na parte da manhã. Lua e Marte trocam 
likes, ativam sua criatividade e convidam a pensar fora da 
caixa: você pode ter ideias bem inventivas.

Graças às boas vibes da Lua sagitariana, a parte da 
manhã será animada e positiva para você cuidar de 
assuntos domésticos e com parentes. Em sintonia com 
Marte, ela promete um período estimulante para colocar 
tudo em ordem.

Aproveite intensamente o período da manhã, que vai 
reunir as melhores promessas das estrelas. Lua e Marte 
formam excelente aspecto e indicam bons resultados 
para suas iniciativas profi ssionais, podendo, inclusive, 
ampliar seus ganhos. 

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)

Programa de Angélica já tem período 
de exibição defi nido na Globo 

O novo programa de Angélica 
na Globo será exibido de 10 
de outubro a 26 de dezembro, 
com a proposta de mostrar os 
“diferentes caminhos que levam 
à felicidade”. Promete  um olhar 
positivo e inspirador sobre o que 
importa de verdade na vida.

Em 12 episódios, temas 
diferentes irão “inspirar, engajar 

e elevar o astral das tardes de 
sábados”.

É descrito também como “um 
programa leve, que apostará em 
informação e entretenimento 
para tratar de uma busca 
universal que está em todos nós: 
a da felicidade”.

Todas as semanas, anônimos 
e famosos serão chamados a 

participar de debates, conduzidos 
pela própria Angélica, sobre 
temas do cotidiano.

E em seu encerramento, 
sempre � cará um 
questionamento direto ao 
telespectador. O projeto vai 
possibilitar, ainda, que a 
apresentadora volte a trabalhar 
como atriz.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

PRESTA ATENÇÃO
CNN Brasil, na cobertura da 

explosão no Líbano, madrugada 
de ontem, entrou com GC, letras 
maiúsculas, preto no branco, 
apresentando “entrevista exclusiva 
com repórter da CNN em Beirute”.

Da BBC ou Fox News não seria, 
claro.

NOVES FORA
O letreiro da CNN Brasil, exagero 

e escorregão à parte, mostra como 
determinadas expressões estão 
sendo vulgarizadas no jornalismo do 
dia a dia.

Tudo é “exclusivo”. Tudo é 
“urgente”. Daqui a pouco ninguém 
vai levar a sério. 

COMENTARISTAS
Reforços do Esporte da Globo, 

as comentaristas Nadine Basttos 
e Renata Mendonça estreiam 
domingo, às 19h, no jogo Grêmio x 
Fluminense, pela primeira rodada do 
Brasileirão. Transmissão do SporTV 
e do Premiere.

 EXEMPLO
Fernanda Montenegro continua 

se dividindo entre TV, cinema, teatro 
e campanhas.

Até na quarentena, com seus 
90 anos, ela gravou uma nova série, 
“Amor e Sorte”, que a Globo exibirá 
às terças-feiras, em 4 episódios, a 
partir de 8 de setembro.

ENTREVISTA
O “TV Fama”, da Rede TV!, exibe 

no programa desta quinta, uma 
entrevista com Arlindinho, � lho de 
Arlindo Cruz, vítima de um AVC em 
2017. 

Neste trabalho da repórter 
Andrea Corazza, o músico ressalta a 
evolução do estado de saúde do pai 
graças aos tratamentos que tem feito 
e também presta uma homenagem 
a ele: “agradeço muito o pai que eu 
tenho”.

FUTEBOL NA BAND
Já a partir deste sábado, a 

Band passa a transmitir jogos do 
campeonato russo.

REALITY MUSICAL
A atriz e cantora Sara Sarres, 
também conhecida pelo trabalho 
em espetáculos musicais, vai 
compor o júri do programa 
“Talentos”, ao lado do ator Diego 
Montez e dos maestros Miguel 
Briamonte e Natan Bádue.
É a estreia deste sábado, às 20h, 
na Cultura, com apresentação de 
Jarbas Homem de Mello.

 O “Altas Horas, do Serginho 
Groisman, neste sábado, na Globo, 
será dedicado ao “Dia dos Pais”...
  ... Gravado remotamente, terá as 
participações de Zezé Di Camargo 
e Luciano.  O conhecimento e a 

sensibilidade de Guga Chacra foram 
fundamentais para a GloboNews na 
cobertura da explosão do Líbano.
 Vivi Romanelli, lembra dela?, 
é vovó mais uma vez...   ... O 

problema é que o netinho, Nicholas, 
nasceu nos Estados Unidos, na 

Flórida, e não está sendo possível 
viajar para lá.   É hoje, 22h30, o 

“Repórter Record Investigação”, com 
a Adriana Araújo na apresentação 

e reportagem do programa.  
“Escrava Isaura”, em reprise na 
Record, encerrou o mês de julho 

também com resultados muito bons... 
 ... E em praças como Salvador, 
Goiânia e Belo Horizonte foi líder 

de audiência...  ... No dia 18 
estreia “Escrava Mãe”.  Daniela 

Albuquerque entrevista nesta quinta, 
por vídeo, a atriz Samara Felippo no 

“Sensacional”(Rede TV!).
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O Santa Cruz de Natal retorna aos 
gramados em busca de consistência nos 
resultados. Quarto colocado na classi� ca-
ção geral, o Santinha tem um retrospecto 
intercalado entre bons e maus resultados 
no Campeonato Potiguar.  

Prova desta irregularidade são os 
números da equipe na competição. O clube 
venceu 4 jogos, perdeu 5 e empatou 3. 
Tendo marcado 13 gols e sofrido 16.  

Para sair desta situação de meio de 
tabela, o clube apostou na juventude do 
treinador Eugênio Gomes Filho, que tem 
longa caminhada na base do clube. No mo-
mento de reconstrução, a utilização da base 
é uma das escapatórias utilizadas pelas 
equipes potiguares para superar as perdas 
dos atletas durante a pandemia. 

Eugenio contou que teve que se 
reinventar durante a pandemia, por conta 
da proibição dos treinamentos no estado, 
que vigorou por quatro meses. O treinador 
explica que apesar do pouco tempo para 
treinar, o time tem a expectativa de jogar 
bem as partidas restantes.  

“Teremos pouquíssimo tempo para pre-
parar a equipe. Devido à realidade ocorrida 
através da pandemia, tivemos di� culdades 
que acabam sendo re� etidas no campo. 

Estamos tentando minimizar os problemas 
com treinamentos em ‘home o�  ce’ para 
os atletas, com acompanhamentos diários. 
Nestes dias restantes, vamos trabalhar em 
cima dos possíveis erros para que possamos 
fazer duas boas partidas”, explicou. 

O elenco do Santa Cruz sofreu uma 
grande reformulação. Apenas o goleiro 
Eugenio, o defensor Ítalo e o meia Niel 
são remanescentes do time que iniciou o 
Campeonato Potiguar. 

ELENCO ATUAL: Goleiros: Magayver 
e Eugenio; Laterais: Cosme e Leandro 
Mendes;  Zagueiros: Jadson, Ítalo e Ítalo 
Macaíba; Meio-campistas: Marquinhos, 
Niel, João Paulo, Hendhersonn, Eugenio, 
Marquinhos Taipu, Luquinhas, Jobinho e Ju-
ninho; Atacantes: Elisson, Talisson, Vitinho 
e Junior Bala. 

Tendo iniciado os treinamentos no dia 31 
de julho, a equipe do Potiguar de Mossoró ainda 
briga por uma vaga na � nal do segundo turno 
do Campeonato Potiguar. Na 7ª colocação com 
04 pontos, o Time Macho encara o Palmeira de 
Goininha na retomada do estadual. Como ainda 
irá disputar a Série D do Brasileiro, o Potiguar se 
reforçou para a volta do futebol. A diretoria reno-
vou o contrato de 13 jogadores que permanece-
ram no clube durante a pandemia, trouxe atletas 
para todas as posições e aproveitou jogadores da 
base para compor o elenco nessa retomada da 
competição. Mas talvez a principal novidade seja 
a volta do meia Radamés, destaque do time no 
título potiguar de 2013. Além da contratação do 
técnico Everton Goiano. 

Com o aporte � nanceiro enviado pela Confe-
deração Brasileira de Futebol (CBF) e a parceria 
com a Federação Norte-riograndense de Futebol 
(FNF), os testes foram realizados no último dia 
29 de julho, nos jogadores, membros da comis-
são técnica e funcionários do clube. Oito pro� s-
sionais testaram positivo, dois jogadores tiveram 
que permanecer em isolamento social, além de 
um membro da comissão técnica.  “A retomada 
foi complicada, a situação bem atípica exige toda 
uma demanda no processo de sanitização. Com 
o recurso enviado pela CBF foi feita a higieniza-
ção na casa do atleta, no estádio e espaços em 

comuns de todos no clube. A Federação então 
colaborou conosco na realização dos exames na 
última semana, e após o dia seguinte dos resulta-
dos divulgados, o departamento médico liberou 
os atletas aptos para as atividades”, informou o 
clube, através da sua assessoria.  

A equipe pretende nos três jogos restantes 
realizar uma intertemporada de luxo para iniciar 
entrosada na Série D.

ELENCO ATUAL: Goleiros: Wadson, 
Ferreira e Enzo;  Laterais: Ketson (D), Otávio (E) 
e Apodi (D);  Zagueiros: Nildo Souza, Dão e Ma-
theus (Base); Meio-campistas: Judson, Hudson, 
Alesson (Base), Eduardo (Base), Fagner, Vinicíus, 
Mikael, Radames, André Beleza, Diego Viana, 
Eduardo Souza, Luís Henrique (Base); Atacantes: 
Palominha, Val Paraíba, Hudson, Madson (Base)

BUSCA PELA 
REGULARIDADE 
FUTEBOL | Os times da primeira divisão do Rio Grande do Norte estão em fase de preparação para o retorno 
do Campeonato Potiguar de 2020. A segunda reportagem do Agora RN sobre a retomada do estadual, que 
foi feita com a colaboração especial do produtor do projeto Universidade do Esporte, Kevin Muniz, mostra a 
situação atual dos elencos do Santa Cruz de Natal e do Potiguar de Mossoró.

JUNIOR LINS E KEVIN MUNIZ 

A briga pela regularidade no Cam-
peonato Potiguar é o desa� o 
maior de Santa Cruz e Potiguar 

de Mossoró. As duas equipes precisam 
superar a inconsistência na competição 
se quiserem brigar por uma vaga na de-
cisão do Estadual e, com isso, repetir as 
boas campanhas  de anos anteriores. 

SANTA CRUZ POTIGUAR DE MOSSORÓ 

JOGOS RESTANTES 

12/08 - Nazarenão - 15h30 
PALMEIRA X POTIGUAR 

15/08 - Nogueirão - 16h00 
POTIGUAR X AMÉRICA  

22/08 - Nogueirão - 16h00 
POTIGUAR X ABC

JOGOS RESTANTES:

12/08 - Arena das Dunas – 20h15 
SANTA CRUZ X ABC 

15/08 - Nazarenão - 15h30 
PALMEIRA X SANTA CRUZ


