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FREITAS JÚNIOR DESISTE 
DE SER CANDIDATO À 
PREFEITURA DO NATAL
PARA APOIAR JEAN PAUL

COMISSÃO DA ALRN 
APROVA FUNDO DE 
AMPARO ÀS MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

RN SOMA 2.019 MIL 
MORTES PELO NOVO 
CORONAVÍRUS; BRASIL 
PASSA DAS 104 MIL

ASSOCIAÇÃO CRITICA 
AFASTAMENTO DE 
POLICIAL MILITAR
DE AÇÃO NO IFRN

SÉRIES A, B E C DO 
BRASILEIRÃO TÊM MAIS 
DE 50 CASOS DE COVID-19 
ENTRE JOGADORES

ELEIÇÕES 2020. 4 | Consultor na área 
de gestão ambiental, Freitas Júnior 
disse que escolheu apoiar Jean Paul 
Prates para prefeito de Natal porque viu 
no pré-candidato do PT um defensor 
do desenvolvimento sustentável – a 
principal bandeira da Rede

ASSISTÊNCIA. 2 | Segundo o 
projeto, dinheiro será destinado 
ao financiamento de treinamentos 
profissionais e reinserção no mercado 
de trabalho de mulheres vítimas de 
violência doméstica. Além disso, fundo 
vai manter e apoiar o “Casa Abrigo”

PANDEMIA. 7 | Rio Grande do Norte tem 
56.572 casos confirmados de infecções 
pela Covid-19 e 347 pessoas internadas 
em razão da doença até esta quarta-
feira (12), de acordo com a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública; 3.170.474 
brasileiros se infectaram no País todo

REPERCUSSÃO. 9 |  Entidade que 
representa cabos e soldados do Rio 
Grande do Norte criticou  afastamento 
do PM que liderou a operação na reitoria 
do IFRN no dia 11. Deputado federal 
pediu ao Ministério da Justiça envio de 
tropas federais para o RN

FUTEBOL. 16 | Casos mais recentes de 
contaminação aconteceram no Atlético 
Goianiense e no Corinthians. Clube 
clube paulista registrou dois testes 
positivos: do zagueiro Gil e o do atacante 
Léo. Casos de coronavírus já levaram a 
adiamento de partidas

DINHEIRO PÚBLICO. 8 | Ministério 
Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) tem 13 inquéritos civis 
em andamento para apurar 

a administração de receitas 
e possíveis irregularidades 
nos contratos de serviços, 
equipamentos ou insumos 

firmados para o enfrentamento 
da Covid-19 por municípios 
potiguares e pelo Governo do 
Estado.

Levantamento feito pelo Agora 
RN no sistema de consulta 
pública do Ministério Público 
Estadual descobriu que 

investigações analisam R$ 67,7 
milhões em contratos firmados 
desde o início das ações para o 
combate da pandemia.

MPRN TEM 13 INVESTIGAÇÕES 
SOBRE GASTOS NA PANDEMIA

“QUANDO NUVEM”:
NATALENSE DÁ DICAS 
DE LIVROS NA WEB

INFLAÇÃO E CESTA 
BÁSICA EM NATAL 
APRESENTAM ALTA

ISOLAMENTO. 13 | Laura Santos, 
de 22 anos, criou blog para dividir 
com o mundo pensamentos e 
indicações de livros, séries e filmes

PANDEMIA. 6 | Mulher dele 
também está contaminada. ““Só 
tomo aquilo que os médicos 
recomendaram”, disse Doria

CONSUMO. 11 | Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC) em Natal 
registrou alta de 0,42% em julho, 
segundo dados do Idema

JOÃO DORIA PEGA
COVID-19 E NÃO TOMA 
HIDROXICLOROQUINA

VICTOR SANTOS / CEDIDA

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

DISCURSO ALINHADO
POLÍTICA. 3 | Com os presidentes da Câmara e do Senado, e 
de ministros, Jair Bolsonaro reiterou que tem compromisso com 
teto de gastos, mesmo com pressão para aumentar despesas



Secretários estaduais de Fazenda 
defenderam nesta quarta-feira 
(12) que a reforma tributária 

seja ampla, envolvendo todos os 
tributos sobre consumo e os entes 
da Federação – estados, Distrito 
Federal, municípios e União. Em au-
diência pública virtual, o presidente 
do Comitê Nacional de Secretários 
de Fazenda, Finanças, Receita ou 
Tributação dos Estados e do Distrito 
Federal (Comsefaz), Rafael Fonteles, 
a� rmou que o sistema tributário só 
será aprimorado com reforma ampla.

“Não achamos que seja possível 
melhorar, de fato, o sistema tribu-
tário se não se envolverem todos os 
tributos sobre consumo de uma só 
vez. Até a questão da transição pode 
ser discutida, mas, se não pensar de 
forma global, certamente trará mais 
problemas do que soluções. Por isso 
é que o Comsefaz defende uma re-
forma ampla, envolvendo todos os 
tributos sobre consumo, para poder 
equacionar, de fato, as distorções que 
há no nosso sistema”, disse Fonteles.

O secretário da Fazenda e Pla-
nejamento do Estado de São Paulo, 
Henrique Meirelles, defendeu que o 
Imposto sobre Serviços (ISS), arre-
cadado pelos municípios, faça parte 
da reforma, assim como o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e os tributos fede-
rais. “A inclusão do ISS é fundamen-

tal para efeito desta simpli� cação 
[do sistema tributário], bem como os 
impostos federais. É absolutamente, 
na minha visão, negativo para o país 
esse fatiamento; portanto é abso-
lutamente necessária uma reforma 
única, ampla, incluindo o ICMS, os 
impostos federais e o ISS e mantendo 
a base”, disse Meirelles.

O secretário de Estado de Fa-
zenda do Mato Grosso, Rogério Luiz 
Gallo, também defendeu uma refor-
ma abrangente. “Vemos com muita 
preocupação a fragmentação de pro-
postas que visem manter o atual ce-
nário de tributos separados por entes 

federados sobre o consumo”, disse. 
Para o secretário, a retirada no ISS da 
reforma di� cultaria o aproveitamen-
to de créditos tributários.

“Isso nos preocupa sobrema-
neira, porque nós manteríamos um 
tributo que seria da União e dos es-
tados sobre o consumo e teríamos 
outro tributo sobre os serviços com 
os municípios. Isso daria proble-
mas de cumulatividade, quer dizer, 
a indústria consome serviços e não 
poderia aproveitar os créditos desses 
serviços. E também a mesma coisa 
ocorreria com aqueles que prestam 
serviços: não poderiam aproveitar-se 

dos créditos”, a� rmou Gallo.

ISS FORA DA REFORMA
Na última sexta-feira (7), durante 

a reunião com o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, representantes 
da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
defenderam que o ISS � que de fora 
da reforma tributária em andamento 
no Legislativo.

“Nossa posição é favorável à 
uni� cação, mas temos muita di� -
culdade na uni� cação do ISS em 
um único imposto de valor agre-
gado”, disse o prefeito de Teresina, 
Firmino Filho, no dia 7 deste mês. 
Segundo Firmino Filho, o ministro 
Paulo Guedes demonstrou apoio à 
manutenção do ISS.

“Ele foi muito explícito, disse que 
apoia a nossa tese de manter o ISS. 
É um imposto de potencial fantás-
tico no futuro, tendo em vista que 
os serviços serão mais so� sticados, 
de maior valor agregado. Seria uma 
irresponsabilidade dos municípios 
abrirem mão, ainda mais sabendo 
que a União não vai compensar os 
entes federativos por eventuais per-
das se houver uma uni� cação”, acres-
centou.

No � nal do mês passado, o gover-
no federal apresentou a primeira par-
te da sua proposta de reforma, que 
prevê a uni� cação do Programa de 
Integração Social e da Contribuição 

para Financiamento da Seguridade 
Social (PIS/Co� ns) dando lugar à 
Contribuição Social sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS), com alí-
quota de 12%. Outras duas propostas 
de emenda constitucional também 
tramitam no Congresso e preveem a 
uni� cação dos demais tributos, in-
cluindo o ISS (municipal) e o ICMS 
(estadual).

REGRESSIVIDADE
Fonteles a� rmou que para redu-

zir o peso dos impostos regressivos e 
indiretos, que todos pagam – inclu-
sive os mais pobres – quando com-
pram uma mercadoria ou pagam 
um serviço, é preciso devolver parte 
do tributo para as pessoas mais po-
bres. “A tributação sobre consumo 
normalmente é regressiva, e a me-
lhor maneira de fazer esse combate 
à regressividade é devolvendo o tri-
buto para as pessoas de menor po-
der aquisitivo. Isso, de certa forma, é 
simples de ser feito atualmente com 
a tecnologia que temos. Alguns Esta-
dos já fazem isso de forma regular”.

“Ainda que a gente não evolua 
para uma tributação maior da renda 
e menor do consumo, que é o ideal 
também, dentro do próprio consumo 
é possível torná-lo mais progressivo 
devolvendo o tributo ou parte do 
tributo para a população de menor 
poder aquisitivo”, acrescentou.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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Secretários defendem reforma 
tributária ampla sobre consumo
UNIDADE | No final do mês passado, governo federal apresentou a primeira parte da sua proposta de reforma, que prevê a unificação do Programa de Integração Social e da 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (PIS/Cofins) dando lugar à Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 12%

Secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, quer ISS e ICMS também na reforma

A Câmara Municipal de Na-
tal aprovou um projeto de lei, de 
autoria do vereador Ney Lopes Jú-
nior (PDT), que dá prioridade no 
atendimento e/ou agendamento 
de exames para pessoas com cân-
cer em Natal. O projeto agora vai 
à sanção do prefeito Álvaro Dias.

“A medida evita que os pa-
cientes com diagnóstico de cân-
cer � quem em extensas listas de 
espera”, justi� ca o vereador.

SAÚDE

PROJETO DÁ 
PRIORIDADE NO 
ATENDIMENTO A 
PESSOAS COM CÂNCER

JOÃO GILBERTO / ALRN

A Comissão de Finanças e Fisca-
lização da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte 

aprovou, em sessão realizada na tarde 
desta quarta-feira (12), uma proposta 
que cria o Fundo Estadual de Amparo 
às Mulheres Vítimas de Violência no 
Estado. O projeto foi aprovado com 
votos favoráveis de todos os deputados 
presentes.

A matéria é de autoria da deputa-
da Cristiane Dantas (Solidariedade). 
Pela proposta, o Fundo deverá ser cria-
do e gerido pelo Poder Executivo, que 

terá recursos que serão destinados ao 
� nanciamento de treinamentos pro� s-
sionais e reinserção no mercado de tra-
balho de mulheres vítimas de violência 
doméstica. Entre as ações previstas, o 
Fundo deverá � nanciar ações para im-
plementação, manutenção e apoio ao 
Projeto Casa Abrigo no Estado.

De acordo com a deputada, as me-
didas protetivas da Lei Maria da Penha 
aparecem como principais meios de 
cessar a agressão e criar um ambiente 
protegido para a mulher em situação 
de risco, mas muitas mulheres se man-

têm em relacionamentos abusivos por 
não terem perspectivas pro� ssionais e 
entendem que são dependentes � nan-
ceiramente de seus companheiros. 

“A violência doméstica e familiar 
contra a mulher é uma dura realidade 
no seio da sociedade em que vivemos. 
Casos de agressões físicas, psicológicas 
ou verbais no  contexto doméstico são 
noticiados diariamente, e obrigam o 
poder público a utilizar de instrumen-
tos legais para coibir abusos e proteger 
as vítimas”, justi� cou a deputada.

O projeto segue tramitando. Carlos Decotelli pediu demissão do cargo

Comissão aprova fundo de amparo 
às mulheres vítimas de violência

ASSEMBLEIA



O deputado federal Major Vitor 
Hugo (PSL-GO) afirmou nesta 
terça-feira (12) que vai deixar 

a liderança do governo Jair Bolsona-
ro na Câmara. Ele será substituído 
pelo deputado federal Ricardo Barros 
(Progressistas-PR), ex-ministro da 
Saúde, que integra o Centrão, gru-
po de partidos do qual o Palácio do 
Planalto se aproximou nos últimos 
meses.

O líder afirmou que foi comu-
nicado pelo presidente na semana 
passada. A troca será oficializada na 
próxima terça-feira (18). “Desde a 
semana passada, o presidente vinha 
sinalizando para mim que gostaria 
de fazer uma mudança na liderança. 
Ele fez uma nova avaliação de cenário 
em função dos novos desafios que 
vão ser colocados agora, como as re-
formas que terão que ser aprovadas, 
e ele decidiu  fazer a mudança”, disse 
Vitor Hugo.

O cargo de líder do governo na 
Câmara é importante por ser a ponte 
entre o Palácio do Planalto e os par-
lamentares. É o líder, por exemplo, 
quem orienta a base aliada durante as 
votações, dizendo se o governo apoia 
ou rejeita os projetos em discussão.

Apesar de deixar o posto, Vitor 
Hugo afirmou que segue na base do 
governo. “Eu vou continuar sendo um 
apoiador do presidente na Câmara e 
vou estar à disposição do presidente 
para novos desafios se eles surgirem”, 
disse o deputado do PSL.

Os micro e pequenos empresá-
rios do Rio Grande do Norte es-
tão próximos de aproveitar um 

ambiente mais favorável aos negócios 
no Estado. Na tarde desta quarta-feira 
(12), o presidente da Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte, deputa-
do Ezequiel Ferreira (PSDB), recebeu 
representantes do setor produtivo 
potiguar para discutir o projeto de lei 
que institui e disciplina a Lei Geral da 
Micro e Pequenas Empresas no Esta-
do e garantiu total apoio à proposta. 
O presidente do Legislativo, inclusive, 
anunciou que vai formar um grupo 
de parlamentares para acompanhar e 
debater junto ao empresariado o aper-
feiçoamento da proposta.

Ezequiel Ferreira conversou com 
o representantes da Federação das 
Indústrias (Fiern), Federação do Co-
mércio (Fecomércio), Federação das 
Associações Comerciais (Facern), 

Federação da Agricultura e Pecuária 
(Faern) e Associação Comercial do 
Rio Grande do Norte (ACRN), além da 
Federação das Câmara de Dirigentes 
Lojistas (FCDL), Confederação dos 
Dirigentes Lojistas de Natal (CDL 
Natal) e do Sebrae/RN. No encontro, 
o presidente da Assembleia disse que 
estava à disposição do setor produtivo 
para ajudar na tramitação e na dis-
cussão da proposta. Para o deputado, 
o projeto é fundamental para a econo-
mia potiguar.

“A classe política é sabedora que o 
projeto de lei que chega ao Legislativo 
Estadual tomou por base as melhores 
práticas que existem no País em ter-
mos de legislação para construir essa 
minuta”, disse Ezequiel Ferreira.

A minuta da proposta, enviada 
à Assembleia pela governadora Fáti-
ma Bezerra após diálogo com o setor 
produtivo, propõe uma série de ins-

trumentos normativos nas áreas de 
políticas de desenvolvimento, desbu-
rocratização, assim como compras go-
vernamentais e incentivos tributários 
para empresas de pequeno porte, mi-
croempresas, microempreendedores 
individuais (MEI) e empreendimentos 
econômicos solidários. A expectativa 
é que a nova lei amplie a geração de 
emprego e renda, principalmente após 
as perdas econômicas decorrentes da 
pandemia do coronavírus.

Um dos pleitos que seriam apre-
sentados pelo setor ao deputado Eze-
quiel Ferreira seria com a formação de 
grupo de trabalho para analisar a pro-
posta junto aos empresários. Contudo, 
o presidente do Legislativo já havia se 
antecipado e logo no início da reunião 
informou aos representantes do setor 
produtivo que o grupo já estava em 
sendo constituído e que faria a ponte 
entre os empresários e a Casa.
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“Nós respeitamos o teto de gastos”, 
diz Bolsonaro, com Maia e Alcolumbre
FINANÇAS | Presidente da República reforçou compromisso em respeitar a regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação e que está sob pressão dentro do 
próprio governo. Ministros dos setores da infraestrutura, como o potiguar Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), defendem aumento de gastos para estimular retomada econômica

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolsonaro fez 
uma declaração à imprensa na 
área externa do Palácio da Al-

vorada, nesta quarta-feira (12), ao lado 
dos presidentes do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), e de ministros, para 
defender o teto de gastos, mecanismo 
que proíbe que as despesas cresçam 
em ritmo superior à inflação.

“Nós respeitamos o teto de gastos. 
Queremos a responsabilidade fiscal. 
O Brasil tem como realmente ser um 
daqueles países que melhor reagirá à 
questão da crise”, afirmou Bolsonaro 
no início do pronunciamento.

Entre os ministros, estava presen-
te Paulo Guedes, da Economia, que 
acaba de enfrentar uma “debandada” 
de secretários de sua pasta. Além dele, 
participaram os ministros da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e 
do Desenvolvimento Regional, o poti-
guar Rogério Marinho.

O líder do Governo no Congresso, 
senador Eduardo Gomes (Solidarieda-
de-TO), o líder do Progressistas, Arthur 
Lira (AL), um dos principais nomes do 
Centrão, e o recém anunciado líder do 
governo na Câmara, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), também estavam pre-
sentes no discurso.

“A economia está reagindo e nós 
aqui resolvemos então com essa reu-
nião direcionar mais as nossas forças 
para o bem comum daquilo que todos 

nós defendemos”, disse Bolsonaro, 
antes de passar a palavra para Maia 
e Alcolumbre. O ministro Paulo Gue-
des não falou. Na terça (11), Guedes 
criticou auxiliares do presidente que, 
segundo ele, aconselham Bolsonaro 
a “furar” o teto de gastos como forma 
de se fortalecer na disputa pela reelei-
ção. De acordo com o ministro, se fizer 
isso, Bolsonaro aproximará de uma 
“zona de impeachment”. A mensagem 
foi um recado para os ministros do 
governo que defendem a ampliação 
dos gastos no pós-pandemia, para exe-
cutar obras estruturantes. O potiguar 
Rogério Marinho é um deles.

“Reafirmamos nosso compromis-
so com o teto e com a boa alocação 
do gasto público. Reafirmar esse te-
ma é reafirmar o compromisso com 
nosso País. Dentro dessa realidade, 
temos muito ainda a fazer e acho que 
de fato, reafirmar o teto de gastos e a 
regulamentação dos seus gatilhos, vai 
nos dar as condições de melhorar a 
administração do nosso Orçamento”, 
declarou Maia.

De acordo com Alcolumbre, a reu-
nião serviu para alinhar as questões 
sobre o teto. “A agenda e a reunião 
proposta pelo presidente Bolsonaro 
é para nivelar as informações dessa 

agenda de responsabilidade fiscal. A 
gente tem uma emenda constitucional 
(do teto de gastos) que foi construída 
a várias mãos, limitando os gastos pú-
blicos. Precisamos formar o conven-
cimento da sociedade dessa agenda”, 
afirmou.

A emenda constitucional do teto 
de gastos foi promulgada no governo 
do ex-presidente Michel Temer, vale 
por 20 anos e prevê que os gastos da 
União (Executivo, Legislativo e Judi-
ciário) não podem crescer acima da 
inflação do ano anterior. O Congresso 
e setores do próprio governo tentam 
driblar as amarras impostas pelo me-
canismo para ampliarem os gastos 
públicos, principalmente em obras.

A equipe econômica prepara uma 
força-tarefa no Congresso em defesa 
da regra. A ideia é apresentar aos de-
putados e senadores números e dados 
que mostrem a atual situação fiscal do 
País e quais consequências do aban-
dono do mecanismo neste momento. 

Entre os dados que serão apresen-
tados pela equipe econômica aos con-
gressistas, está a previsão de alta da 
dívida bruta do governo para 98,2% do 
Produto Interno Bruto em 2020, com o 
aumento do rombo nas contas públi-
cas diante dos gastos maiores para o 
enfrentamento da Covid-19. A previ-
são pré-pandemia era que a dívida, 
que teve em 2019 o primeiro recuo em 
seis anos, fechasse este ano em 77,9% 

do PIB. O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, e sua equipe veem o teto 
como uma ferramenta importante de 
âncora da política econômica. A sua 
retirada é considerada por eles um 
caminho certo para o aumento dos 
juros e da desconfiança com o futuro 
do País.  

A ofensiva ocorre num momento 
em que a pressão por dribles no teto, 
até mesmo por parte do governo, co-
locou em estado de alerta os investido-
res do mercado financeiro. A atenção 
se volta para o comportamento de 
integrantes do governo, depois que 
reportagem do jornal O Estado de S. 
Paulo revelou uma tentativa dos mi-
nistros da Casa Civil, Braga Netto, e do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, de fazer uma consulta ao 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
para bancar investimentos em obras 
de infraestrutura com créditos extra-
ordinários, que ficam fora do limite do 
teto. Outros movimentos foram feitos 
com o mesmo objetivo.

Na Câmara e no Senado, parla-
mentares de diversos partidos têm 
apresentado propostas para flexibili-
zar o teto e até mesmo estender o es-
tado de calamidade da pandemia, que 
termina em dezembro, até 2021. Com 
a calamidade, as regras fiscais, como a 
necessidade de cumprimento da meta 
fiscal (com limite para o rombo das 
contas públicas), ficam suspensas.

Alcolumbre, Bolsonaro e Rodrigo Maia durante pronunciamento na noite desta quarta-feira (12)

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ricardo Barros já foi ministro da Saúde

Presidente da Assembleia garante 
apoio a lei das pequenas empresas

“LEI GERAL”

Novo líder do governo na 
Câmara será do Centrão

ARTICULAÇÃO
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PRIVATIZAÇÃO É SÓ DA BOCA 
PARA FORA, NO CONGRESSO

CNJ AFASTARÁ DESEMBARGADOR 
BOÇAL DE SP DIA 25

redacaoch@gmail.com
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COMO SE FAZ POLÍTICA
Após culpar Edson Fachin, 

relator da Lava Jato, pela morte 
do ex-deputado Nelson Meurer de 
covid na prisão, o deputado Ricardo 
Barros (PP-PR) se cacifou para 
virar líder do governo na Câmara. 
Agradou também ao Planalto sua 
coragem de criticar o “lava-jatismo”.

NOVA LOROTA 
Os “desinformados”, como o 

general e ministro Augusto Heleno 
chama alguns jornalistas criativos 
que atuam em Brasília, agora 
atribuem aos “ministros generais” a 
defesa do � m do teto de gastos. É só 
outra lorota.

PAPO FOI ANIMADOR
O ex-secretário de Privatizações 

Salim Mattar contou ontem 
a orientação que recebeu do 
presidente Jair Bolsonaro, no 
começo do governo: “à exceção de 
Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, 
pode privatizar tudo.”

SONHO SONHADO
A venda das estatais renderia 

ao Tesouro Nacional mais de R$1 
trilhão, su� cientes por exemplo 

para cobrir toda a despesa com 
a pandemia de covid-19. Mas os 
políticos amam estatais, seus cargos 
e seus negócios.

DE OLHO
Está na pauta de sexta (14) 

do STF ação que pode garantir 
economia de R$6,54 bilhões a 
empresas, caso os ministros votem 
por retirar o ISS do PIS/Co� ns, 
como aconteceu com o ICMS. Mas 
suas excelências adoram impostos. 
É o que sustenta as regalias e 
privilégios do setor público.

DIRETO PARA O CONSUMO
Levantamento da Fecomercio-

SP mostra que do total de R$190 
bilhões liberados pelo auxílio 
emergencial contra os efeitos da 
pandemia no Brasil, R$151 bilhões 
tiveram como destino o consumo 
varejista.

QUASE 100% MAIS
De acordo com uma pesquisa 

Neotrust/Compre&Con� e, o Dia 
dos Pais movimentou R$5,4 bilhões 
para o comércio digital no País, 
crescimento de 95,4% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) marcou para o dia 25 a sessão de 
julgamento do caso do desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que se recusou a usar máscara, ao caminhar na orla de 
Santos, e ainda humilhou o guarda civil que o abordou. Integrantes do CNJ 
con� rmaram ao jornalista Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes, que será 
aberto procedimento contra o desembargador.

SERÁ AFASTADO
Conselheiros do CNJ 

também apostam que o 
colegiado promoverá o 
afastamento imediato de 
Siqueira de suas atividades no 
TJSP.

AGORA É CRIME
O corregedor nacional, 

ministro Humberto Martins, 

avalia se Siqueira cometeu 
crime de “carteirada”, 
previsto na Lei de Abuso de 
Autoridade.

CORPORATIVISMO
Enquanto o Tribunal de 

Justiça mantém constrangedor 
silêncio sobre o caso, o 
Ministério Público de São Paulo 
também denunciou Siqueira.

Empresário de sucesso, habituado a ver suas decisões cumpridas sem 
demora, Salim Mattar fez um intensivão de política e sobre “a vida como 
ela é” na gestão pública, quando chefiou a Secretaria de Desestatização e 

Privatização do governo Bolsonaro. Há mais de 30 anos ele é privatista militante, 
em defesa do extermínio das estatais, mas agora Mattar sabe que, em governo, 
não basta querer. Precisa combinar com os “russos” do Congresso, da Justiça, 
da pelegada, dos lobistas, dos fornecedores... Mattar agora sabe: Rodrigo Maia 
elogia privatizações em palestras para empresários paulistas, mas é quem as 
inviabiliza na Câmara. Mattar agora sabe: quando se trata de estatais, políticos 
só pensam na melhor maneira de ocupar as diretorias com apadrinhados 
subornáveis. Mattar agora sabe: o governo não nos obriga a sustentar “apenas” 
134 estatais, como se dizia, mas 698, quase todas imprestáveis e deficitárias. 
Mattar agora sabe: empresa privada tem seus encantos. Mas ele não retomará a 
gestão da sua Localiza. Vai se dedicar ao Instituto Liberal.

ELEIÇÕES 2020 | Consultor na área de gestão ambiental, Freitas Júnior disse ao Agora RN que escolheu apoiar 
Jean Paul para prefeito de Natal porque viu no pré-candidato do PT um defensor do desenvolvimento sustentável

O pré-candidato da Rede Sus-
tentabilidade à Prefeitura do 
Natal, Freitas Júnior, anunciou 

nesta quarta-feira (12) que desistiu de 
concorrer ao cargo e que vai apoiar o 
pré-candidato do PT, Jean Paul Pra-
tes. Agora, Freitas Júnior pretende ser 
candidato a vereador nas eleições de 
2020. Em convenção, a Rede vai de� -
nir se terá outro candidato ou se vai 
se coligar ao PT.

Consultor na área de gestão 
ambiental, Freitas Júnior disse ao 
Agora RN que escolheu apoiar Jean 
Paul Prates para prefeito de Natal 
porque viu no pré-candidato do PT 
um defensor do desenvolvimento 
sustentável – a principal bandeira 
da Rede. Pesou na decisão o fato de 
a Rede não ter alcançado nas últimas 
eleições a cláusula de barreira, o que 
di� cultaria a campanha este ano, já 
que o partido não terá, por exemplo, 
tempo na propaganda eleitoral na TV 
e no rádio.

Também ambientalista, Jean Paul 
Prates liderou na década passada um 
projeto para estimular a produção, 
no Rio Grande do Norte, de energia 
limpa. Hoje, o Estado é líder nacional 
na produção de energia eólica. “Te-
mos uma identi� cação muito forte 
nas pautas de energias renováveis 
e demais questões ambientais. Esse 
gesto representa uma preocupação 
com o desenvolvimento sustentável”, 
disse Freitas.

Freitas Júnior defendeu a união 
de projetos políticos de cunho pro-
gressista em torno da temática am-
biental. Ele criticou a atual gestão, 
do prefeito Álvaro Dias, por defender 
a aprovação rápida do novo Plano 
Diretor de Natal – que vai modi� car 
regras para a ocupação do solo e para 

construções na cidade.
“A tendência, pela discussão atual, 

é que a gente tenha atrasos em ques-
tões muito caras aos ambientalistas, 
como a verticalização, o adensamen-
to de áreas próximas ao Parque das 
Dunas, a verticalização da Praia do 
Meio, a ausência de regulamentação 
das zonas de proteção ambiental... A 
gente entende que Jean Paul tem essa 
sensibilidade ambiental, esses com-
promissos”, a� rmou Freitas.

O membro da Rede Sustenta-
bilidade no RN disse também que 
a retirada de sua pré-candidatura a 
prefeito é uma forma de fortalecer 
um projeto que “vá na contramão do 
obscurantismo” representado, segun-
do ele, por Álvaro Dias. “Entendemos 
que Jean Paul é uma candidatura 
progressista e que tem preocupação 
com questões sociais e com educa-
ção pública, como têm sido as pautas 
históricas nossas”, complementou.

Em sua convenção – que terá de 
acontecer em alguma data entre 31 
de agosto e 16 de setembro –, a Rede 
vai de� nir se o partido como um to-
do vai apoiar Jean Paul Prates ou se 
seguirá outro caminho. “Essa decisão 
de hoje foi uma decisão minha e de 
alguns pré-candidatos. A de� nição 
da Rede ainda está sendo amadu-
recida internamente. E ainda tem 
o prazo das convenções”, ressaltou. 
A tendência, contudo, é que a Rede 
apoie o PT.

Em 2016, Freitas Júnior foi candi-
dato a prefeito de Natal também pela 
Rede Sustentabilidade. Na oportuni-
dade, obteve 970 votos, � cando em 
7º lugar na disputa. Dois anos depois, 
em 2018, disputou o Governo do Es-
tado e conseguiu 9.067 votos, termi-
nando em 6º lugar no primeiro turno. 
No segundo, apoiou Fátima Bezerra 
(PT), que acabou eleita e hoje é go-
vernadora.

Ao centro, Jean Paul Prates e Freitas Júnior discutem composição para as eleições de 2020

Freitas desiste de ser candidato
a prefeito para apoiar Jean Paul

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

A Prefeitura de Canguaretama, 
município do Litoral Sul Po-
tiguar, gastou R$ 1.130.602,56 

com combustível para carros de ja-
neiro até o começo de agosto, mesmo 
em meio à pandemia do novo coro-
navírus, que desativou serviços pre-
senciais e fechou praticamente todas 
as repartições públicas municipais, 
incluindo a própria sede da Prefeitura.

A cidade é administrada pela pre-
feita Fátima Marinho.

O montante foi repassado para a 
empresa Prime Consultoria e Asses-
soria Empresarial, que é responsável 
pelo controle do abastecimento de 
combustíveis de carros o� ciais do 
município.

Em tempos normais, a Prefeitu-
ra de Canguaretama tinha um gasto 
maior de combustível, para manter 
funcionando o  transporte de estu-
dantes dentro da cidade e o serviço 
de ônibus que transportam alunos 
da cidade que estudavam em Natal. 
Mas, com a pandemia e as aulas pre-
senciais suspensas em instituições de 
ensino em todo o Estado, esses gastos 
também deveriam ter sido interrom-
pidos e reduzidos a zero, em algumas 
planilhas.

 Os poucos carros que rodam na 
cidade são as ambulâncias, os carros 
pequenos que transportam pacientes 
para a capital e os veículos da assis-
tência social. Prefeita de Canguaretama, Fátima Marinho

Prefeitura gasta R$ 1,1 milhão com 
combustível mesmo na pandemia

CANGUARETAMA
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De saída do governo depois 
de um ano e meio à frente do 
programa de vendas das estatais, 
o empresário Salim Mattar diz 
que o establishment não quer as 
privatizações para não acabar 
com o “toma lá dá cá” e o “rio da 
corrupção”.

Em entrevista ao jornal O Es-
tado de S. Paulo, um dos fundado-
res da Localiza diz que continua 
apoiando o governo Jair Bolsona-
ro, mas deixa claro o descontenta-
mento com as resistências para o 
avanço das privatizações, princi-
palmente da Casa da Moeda e dos 
Correios. Ele admite que a venda 
dos Correios pode demorar 28 
meses (mais de dois anos), caso 
saia mesmo do papel. Na iniciati-
va privada, diz, seria vendida em 
60, 90 dias.

Para Salim, o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, continua 
firme no cargo, mas reconhece que 
cabe a ele moderar e equilibrar o 
processo de redução do tamanho 
do Estado. “Ele vive no ambiente 
político e o governo só vai fazer 
as privatizações de uma forma 
consensual. Os militares têm que 
concordar, o Planalto tem que con-
cordar, o Congresso, o TCU”.

Na visão do ex-secretário de 
Guedes,  os “liberais puro-sangue” 
do governo cabem num “micro-
-ônibus”. “O que mais vi na Es-
planada é que o Estado deseja se 
proteger contra o cidadão. Não há 
interesse do Estado servir ao cida-
dão”, declarou.

ECONOMIA

‘NÃO QUEREM 
PRIVATIZAÇÕES PARA 
MANTER CORRUPÇÃO’, 
DIZ EX-SECRETÁRIO

FELLIPE SAMPAIO / STF

O presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, marcou para a quarta-

-feira da semana que vem, dia 20 de 
agosto, o julgamento da ação em que 
o partido Rede Sustentabilidade pede 
que o Ministério da Justiça interrompa 
a produção de dossiê sobre 579 pes-
soas identificadas como integrantes 
de movimentos antifascistas. O caso 
foi revelado por uma reportagem do 
portal UOL.

O ministro da Justiça e Segurança 
Pública, André Mendonça, refuta o 
uso do termo dossiê e nega que pro-
mova investigação dos antifascistas. 
Mas reconheceu que há um relatório 
de inteligência e entregou uma cópia 
à Comissão Mista de Controle de Ati-
vidades de Inteligência do Congresso.

O dossiê lista 579 servidores fede-
rais e estaduais da área de segurança e 
professores de todas as regiões do país 
identificados como integrantes do mo-
vimento antifascismo e foi produzido 
pela Secretaria de Operações Integra-
das (Seopi). Na esteira da denúncia, 
Mendonça anunciou na segunda-feira 
da semana passada que decidiu substi-
tuir o chefe da Diretoria de Inteligência 
da pasta, Gilson Libório.

Na quinta-feira da semana passa-
da, em ofício enviado ao STF, André 
Mendonça negou a existência da 
investigação. Mas, ao comentar as 
atividades do serviço de inteligência 
da pasta, argumentou que elas devem 

ser mantidas sob sigilo, não podendo 
ser compartilhadas nem mesmo com 
o Judiciário. No documento, o ministro 
fez uma distinção entre atividade de 
inteligência e investigação criminal. A 
resposta foi dada após despacho da re-
latora do processo, a ministra Cármen 
Lúcia.

“A investigação criminal tem como 

objetivo a apuração das circunstân-
cias, da materialidade e da autoria 
das infrações penais. A Atividade de 
Inteligência, por seu turno, dedica-se a 
produzir conhecimentos para assesso-
rar o processo decisório das autorida-
des públicas. Assim, é dever dizer que 
não há qualquer procedimento inves-
tigativo instaurado contra qualquer 

pessoa específica no âmbito da SEOPI 
[Secretaria de Operações Integradas 
do Ministério da Justiça], muto menos 
com caráter penal ou policial. Noutras 
palavas, não compete à Seopi produ-
zir ‘dossiê’ contra nenhum cidadão e 
nem mesmo instaura procedimentos 
de cunho inquisitorial”, diz trecho do 
documento.

STF vai julgar na quarta (19) 
ação sobre dossiê antifascista
JUSTIÇA | Ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, refuta o uso do termo dossiê e nega que promova investigação
dos antifascistas. Mas reconheceu que há um relatório de inteligência e entregou uma cópia a comissão mista do Congresso Nacional

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, marcou para a semana que vem julgamento de ação proposta pela Rede

O deputado federal Kim 
Kataguiri (DEM-SP) acionou o 
Conselho Nacional de Justiça para 
impedir que o Tribunal de Justiça 
de São Paulo seja impedido de 
pagar prêmio de até R$ 100 mil a 
desembargadores que participem 
das Câmaras Extraordinárias re-
centemente autorizadas.

As câmaras darão um dia de 
compensação para cada sete pro-
cessos que forem julgados pelos 
desembargadores. Nas seções de 
Direito Público e Privado, cada 
um deles poderá participar de até 
600 processos, o que lhes renderá 
até 85 dias de compensação.

Convertidos em dinheiro, es-
ses dias somam aproximadamen-
te R$ 100 mil.

JUSTIÇA DE SÃO PAULO

KIM KATAGUIRI ACIONA 
CNJ CONTRA PRÊMIO 
DE R$ 100 MIL PARA 
DESEMBARGADORES

GOVERNO DE SÃO PAULO / REPRODUÇÃO

O governador de São Paulo, João 
Doria, e a primeira-dama Bia 
Doria, informaram nesta quar-

ta-feira (12) que foram diagnosticados 
com Covid-19, a infecção provocada 
pelo novo coronavírus. Os dois estão 
sem sintomas e vão permanecer em 
isolamento pelos próximos dez dias.

“Seguindo o princípio da total 
transparência com que temos lida-
do com a pandemia, informo que fui 
diagnosticado com Covid-19. Estou 
bem, sem sintomas. Seguirei traba-
lhando de casa, cumprindo as reco-
mendações médicas de isolamento. 
Tenho fé em Deus que vou superar a 
doença”, disse o tucano em vídeo di-
vulgado nas redes sociais. O diagnós-
tico de Bia Doria foi divulgado mais 
tarde por meio de nota oficial.

Doria não participou da entrevista 
coletiva nesta quarta-feira. Em seu lu-
gar, ficou o vice-governador, Rodrigo 

Garcia. Ele afirmou que Doria “con-
tinuará dando as orientações para as 
equipes de casa”. Garcia vai participar 
dos atos presenciais e entrevistas, en-
quanto o governador estiver em isola-
mento.

“Imediatamente após a confirma-
ção do exame, Doria iniciou isolamen-
to em sua residência, segundo proto-
colos médicos, e deve permanecer em 
observação pelos próximos dez dias. 
O governador está assintomático e 
recebe acompanhamento do médico 
infectologista David Uip”, diz nota do 
Governo do Estado.

Em entrevista à CNN Brasil, o go-
vernador paulista disse que não está 
tomando hidroxicloroquina, remédio 
antimalária defendido pelo presidente 
Jair Bolsonaro para tratar a Covid-19. 
“Só tomo aquilo que os médicos re-
comendaram, não o que o presidente 
Bolsonaro recomenda”, afirmou Governador de São Paulo, João Doria não está tomando hidroxicloroquina no tratamento

Doria e primeira-dama são 
diagnosticados com Covid-19

CORONAVÍRUS



AA Polícia Federal prendeu em 
flagrante nesta quarta-feira 
(12), no Aeroporto Internacio-

nal Aluízio Alves, em São Gonçalo do 
Amarante, Região Metropolitana de 
Natal, um motoboy catarinense, 20 
anos, acusado de tráfico de drogas. 
Com ele, foram apreendidos 15,79 Kg 
de maconha.

A ação aconteceu durante uma 
fiscalização de rotina ocasião em que 
uma das bagagens inspecionadas nas 
imagens de raios-X apresentou uma 
coloração suspeita. Os policiais então 
separaram a mala que havia chegado 

num voo que teve origem em Floria-
nópolis/SC e aguardaram que o pas-
sageiro fosse resgatá-la. Quando isso 
aconteceu, o homem foi abordado e 
indagado sobre o que tinha no seu in-
terior ficou bastante nervoso, dizendo 
não saber e nem ter o segredo para 
abrir a fechadura. A mala então teve a 
tranca rompida e no seu interior, enro-
lado em peças de roupas, estavam 16 
tabletes de maconha.

De imediato, o acusado recebeu 
voz de prisão e foi encaminhado para 
autuação na sede da PF em Lagoa No-
va.
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Com o motoboy catarinense, de 20 anos, a Polícia Federal apreendeu 15,79 quilos da droga

PF

PF apreende 16 kg de maconha 
no Aeroporto Aluízio Alves

PRISÃO PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

EÓLICA MONTE VERDE II S. A., CNPJ 31.199.512/0001-52, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Sorte-Idema, as seguintes licenças:

•Licença Prévia para infraestrutura e abertura de acesso, localizado no município de Jandaíra – RN.
•Licença Simplificada para infraestrutura e abertura de acesso, localizado nos municípios de Lajes e Jandaíra 

– RN

Maira Zanduzzo
 Responsável Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (LS):

A FABIO ALVES DO NASCIMENTO (JF TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO), CNPJ: 20.877.689/0001-44, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplificada – LS, com prazo de validade até 03/03/2026 para Armazenamento e revenda de 
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) – Classe II, localizada na Rua Samuel Fernandes da Costa, nº 36 – Centro. CEP: 
59.695-000 no município de Baraúna-RN.

FABIO ALVES DO NASCIMENTO 
Diretor

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

JOSÉ NUNES DUARTE CPF N. 130.061.934-15 torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa 
do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada - LS para a Atividade de 
Carcinicultura localizada na Canto de Mãe Paula S/N, Zona Rural, Município de Guamaré, RN.

 

José Nunes Duarte
Empreendedor

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

PAULO DE MORAIS SALDANHA, CPF nº 655.288.594-68, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Simplificada, com 
prazo de validade até 30/06/2026, em favor de uma Criação de Animais, localizado na Av. Principal, 170, Fazenda 
Esperança, Zona Rural, São Gonçalo do Amarante/RN. 

PAULO DE MORAIS SALDANHA
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
.

POSTO COLINA LTDA, CNPJ: 02.519.646/0001-05, torna público que está recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação da Licença de 
Operação, com Validade: 28/01/2025, para Posto de Revenda de Combustível Líquido, com capacidade 60.000 
litros, Localizado na Rod. 160, numero 13, Boa Esperança, Monte Alegre/RN.

CÉSAR HENRIQUE COUTINHO DE MEDEIROS
PROPRIETARIO

BENEFÍCIO

A governadora Fátima Bezer-
ra designou uma força-tarefa en-
volvendo setores estratégicos do 
Governo do Estado com a missão 
de gerir recursos na ordem de R$ 
32 milhões, que serão aplicados 
única e exclusivamente no setor 
cultural do Rio Grande do Nor-
te, por meio da Lei Federal Aldir 
Blanc de Emergência Cultural. 
Sancionada no dia 29 de junho de 
2020, após intensa mobilização da 
classe artística, que contou com 
apoio integral dos parlamentares, 
a Lei 14.017/2020 tem até sába-
do (15) para ser regulamentada. 
Após fixada essa data, Estados 
e Municípios terão 60 dias para 
cadastrarem na plataforma Mais 
Brasil o plano de trabalho com o 
planejamento visando a utiliza-
ção dos recursos.  “Cultura para 
mim não é uma agenda qualquer, 
é uma agenda muito importante 
da qual não vou abrir mão. Tem 
que ser tratada com todo zelo, afi-
nal os artistas foram os primeiros 
a sofrer os impactos econômicos 
causados pela pandemia”, disse 
a Chefe do Executivo estadual na 
videoconferência, nesta quarta-
-feira (12).

RN CRIA COMITÊ PARA 
CONDUZIR GESTÃO 
DOS RECURSOS DA LEI 
ALDIR BLANC

NEY DOUGLAS / AGORA RN

O Rio Grande do Norte tem 2.019 
mortes pela Covid-19 até esta 
quarta-feira (12), de acordo 

com a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap). O incremento é de seis 
mortes em relação à atualização do 
dia anterior. Outros 313 óbitos estão 
sob investigação.

No estado, são 56.572 casos confir-
mados da doença, 20.094 casos suspei-
tos e 28.243 pessoas recuperadas.

Ainda de acordo com os dados da 
Sesap, há 347 pessoas internadas em 
função da doença, em unidades das 
redes pública e privada do RN. Deste 
total, 172 estão em leitos críticos e 175 
em leitos clínicos.

Nesta quarta-feira, a taxa de ocu-
pação de leitos é de 57,8%. A ocupação 
de leitos por região é: Oeste - 67%, Pau 
dos Ferros - 63%, Seridó - 63% e Metro-
politana de Natal - 54% (as unidades 
hospitalares em Natal e municípios vi-
zinhos dispõem de 177 leitos Covid).  A 
fila de regulação tem 2 pacientes para 

leitos críticos, 3 para leitos clínicos e 8 
aguardando transporte sanitário.

No Brasil, nos últimos sete dias, 
a média móvel de novos óbitos foi de 
978 a cada 24 horas pelo novo coro-
navírus. O País registrou 1.164 mortes 
e 58.081 novas infecções de coronaví-
rus, segundo dados do levantamento 
realizado pelo Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL com as secretarias 
estaduais de Saúde. No total, 104.263 
vidas já foram perdidas por causa da 
covid-19

O balanço mais recente do Mi-
nistério da Saúde mostra ainda que 2 
309.477 pessoas já se recuperaram do 
coronavírus em todo o País.

Desde o final de maio, a média 
móvel de sete dias se aproximou de mil 
mortes a cada 24 horas. Desde então, 
ou seja, há doze semanas, os números 
têm se mantidos próximos a esse pa-
tamar.

Sobre os infectados, já são 
3.170.474 brasileiros com o novo coro-

RN soma 2.019 mil mortes pela 
Covid-19; Brasil passa das 104 mil
DADOS | Rio Grande do Norte tem 56.572 casos confirmados de infecções pela Covid-19 e 347 pessoas internadas em razão da doença até esta quarta-feira (12), de acordo com a 
Secretaria Estadual de Saúde Pública; Brasil  registra 3.170.474 brasileiros com o novo coronavírus e contabiliza mais de 104 mil mortes causadas pela doença nas últimas 24 horas

O Rio Grande do Norte há 347 pessoas internadas em razão de complicações pela Covid-19

navírus desde o começo da pandemia, 
58.081 desses confirmados no último 
dia. A média móvel de casos foi de 
43.959 por dia, registrados nas últimas 
duas semanas.

O Brasil é o segundo país com mais 
mortes e casos de covid-19 no mundo. 
Só perde para os Estados Unidos, que 
somam 165,8 mil mortes e 5.190.948 
casos, de acordo com dados da Uni-
versidade Johns Hopkins.

3,1 milhões

28.243
é o número de casos confirmados 

de Covid-19 no País

é o número de potiguares 
recuperados da doença
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O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) tem 13 
inquéritos civis em andamento 

para apurar a administração de recei-
tas e possíveis irregularidades nos con-
tratos de serviços, equipamentos ou in-
sumos firmados para o enfrentamento 
da Covid-19 por municípios potiguares 
e pelo Governo do Estado.

O levantamento foi feito pelo Ago-
ra RN no sistema de consulta pública 
do Ministério Público Estadual nesta 
quarta-feira (12). Ao todo, segundo 
apurou a reportagem do Agora RN, as 
investigações analisam R$ 67,7 milhões 
em contratos firmados desde o início 
das ações para o combate da pande-
mia.

Ainda de acordo com o levanta-
mento, as apurações sobre o uso de 
recursos públicos nas medidas de 
enfrentamento da crise sanitária da 
Covid-19 analisam a conduta de oito 
municípios – Natal, Parnamirim, La-
goa D’anta, Montanhas, Passa e Fica e 
Nova Cruz.

Segundo a pesquisa, a Secretaria 
Estadual de Saúde Pública (Sesap) é al-
vo de quatro inquéritos abertos. Todos 
os procedimentos seguem em anda-
mento. O caso mais antigo é do dia 24 
de março. O inquérito aberto pela 47ª 
Promotoria de Justiça de Natal apura 
o abastecimento de insumos e a aqui-
sição de equipamentos para atender 
a demanda decorrente da pandemia 
de Covid-19. A investigação foi aberta 
cinco dias após a decretação de estado 
de calamidade pública no Rio Grande 
do Norte, no dia 19 de março, em razão 
da crise sanitária do novo coronavírus.

A última movimentação deste 
inquérito é do dia 10 de agosto. Fo-
ram anexadas informações sobre a 
prorrogação do estado de calamidade 
pública estadual, que foi publicado em 
maio passado. Segundo informações 
do Portal da Transparência do Gover-
no do Estado, o Rio Grande do Norte já 
efetuou contratos relacionados com a 
pandemia que somam R$ 143 milhões 
em empenhos - a previsão de gasto. 
Deste valor, o montante de R$ R$ 52 
milhões foi efetivamente pago.

 Outro inquérito em andamento, 
de maio passado, investiga a contra-
tação pela Sesap de leitos Covid-19 

em dois hospitais privados em Natal. 
O primeiro contrato, de R$ 6 milhões, 
abriu 15 leitos – com cinco vagas pa-
ra Unidade de Terapia Intensiva – no 
Hospital Memorial. O outro contrato 
foi firmado com o com Natal Hospital 
Center, também para 15 leitos, cujo va-
lor firmado é de R$ 4,9 milhões.

Além destes, os promotores tam-
bém seguem com a apuração relacio-
nada com a aplicação de recursos fe-
derais e estaduais destinados às ações 
do Plano de Contingência Estadual no 
combate da doença. Até o momento, o 
Rio Grande do Norte já recebeu de R$ 
293,7 milhões do socorro financeiro do 
governo federal. Na segunda parcela, 
em julho, o Governo do Estado rece-
beu R$ 150,8 milhões. O valor é 5,5% 
maior do que o recebido pelo Estado 
na primeira parcela, em junho, quando 
foram creditados R$ 142,9 milhões. Ao 
todo, o governo potiguar deverá rece-
ber R$ 442 milhões.

Outros dois inquéritos têm objetos 
semelhantes: apurar o uso de recursos 
transferidos para organizações sociais 
responsáveis por disponibilizar leitos 
para o enfrentamento da pandemia no 

Rio Grande do Norte. Um dos contra-
tos é o que foi firmando emergencial-
mente com a Liga Norte Riograndense 
Contra o Câncer, em Natal. A Sesap 
liberou R$ 22 milhões para utilizar 20 
leitos de UTI e outros 20 leitos clínicos. 
Além deste, a Pasta firmou contrato 
com a Associação de Proteção e As-
sistência a Maternidade e a Primeira 
Infância de Mossoró (APamim). Foram 
pagos R$ 1,8 milhão para incremento 
de 100 leitos clínicos. Há, ainda, o con-
trato assinado com o Instituto Jurídico 
para Efetivação da Cidadania e Saúde, 
de Minas Gerais, que recebeu R$ 10 mi-
lhões para a implantação de 30 leitos 
de UTI a serem instalados no Hospital 
João Machado (20 leitos), em Natal, e 
Hospital Regional Alfredo Mesquita 
Filho (10 leitos), na cidade de Macaíba.

INVESTIGAÇÕES EM NATAL
A Secretaria Municipal de Saúde 

de Natal é listada em dois inquéritos 
pelo Ministério Público Estadual. O 
primeiro apura as contratações tem-
porárias para o incremento da força de 
trabalho. Segundo o Portal da Transpa-
rência, a Pasta tem R$ 23 milhões em 

contratos para a prestação de serviços. 
Há contratos com Cooperativa de 

Médicos do Rio Grande do Norte (Co-
opmed) e empresas de recursos huma-
nos para a contratação de profissionais 
da saúde, limpeza e serviços gerais 
– Prolimp e JMT Serviços. A força de 
trabalho foi contratada para atuar no 
Hospital de Campanha, inaugurado 
em maio, e em outras unidades de saú-
de da capital.

Outra investigação apura os re-
passes de recursos federais e estaduais 
para apoio às ações do Covid-19 em 
Natal. Ainda de acordo com os dados, 
a Prefeitura registrou R$ 128,1 milhões 
em receitas disponíveis para as ações 
relacionadas com a pandemia. Entre 
os recursos, estão as transferências 
federais para as ações emergenciais 
contra a doença. O Município já re-
cebeu as parcelas de junho e julho do 
auxílio federal – que já contabilizam R$ 
36 milhões. Segundo o portal da trans-
parência, Natal acumula R$ 81 milhões 
em despesas empenhadas, que é o 
valor reservado para o gasto público. 
Contudo, apenas R$ 32 milhões foram 
efetivamente pagos. 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MPRN tem 13 investigações sobre uso 
de dinheiro público contra a Covid-19
AJUDA | Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) tem 13 inquéritos civis em andamento para apurar a administração de receitas e possíveis irregularidades nos contratos de 
serviços, equipamentos ou insumos firmados para combater a Covid-19 por municípios potiguares e pelo Governo do Estado; contratos analisados somam mais de R$ 67 milhões

Investigações abertas no âmbito do Ministério Público Estadual apura uso de recursos públicos contra a Covid-19 em oito municípios potiguares

Investigações feitas pelos promotores públicos do Rio Grande do Norte analisam o que os gestores públicos no Rio Grande do Norte estão fazendo para enfrentar a crise sanitária causada pela epidemia do novo coronavírus

OUTROS MUNICÍPIOS

Os inquéritos relacionados com 
gastos para a Covid-19 abrangem 
também outras regiões potiguares. 
Em 5 de junho, a Promotoria de 
Justiça da Comarca de Baraúna abriu 
investigação sobre a contratação de 
bens e serviços feitos pela Prefeitura 
de Baraúna. Até esta quarta-feira (12), 
segundo o Portal de Transparência da 
gestão municipal, a cidade já registra 
R$ 994 mil em receitas. No entanto, até 
o momento, 57% dos recursos foram 
utilizados, ou seja, R$ 567 mil.
No dia 12 de maio, a 6ª Promotoria 
de Justiça da Comarca de 
Parnamirim ininiciou apuração  sobre 
a transparência nas despesas da 
Prefeitura de Parnamirim para o 
enfrentamento da crise sanitária. O 
município aponta, segundo o Portal 
da Transparência, R$ 11 milhões 
em receitas definidas para as ações 
relacionadas com a doença, mas só 
efetivou 15,83% deste total, o que 
representa R$ 1,8 milhão em gastos.
Em procedimento semelhante, a 2ª 
Promotoria de Justiça de Nova Cruz 
apura o recebimento e emprego 
de verbas públicas relacionados 
ao enfrentamento da Covid-19 pelo 
município de Lagoa D’anta. Até 
esta quarta-feira (12), o Portal da 
Transparência apresenta R$ 724.601,00 
em receitas destinadas para o 
enfrentamento da doença, mas apenas 
R$ 17 mil foram gastos.
Em três portarias publicadas no dia 
22 de maio, a mesma promotoria 
abriu outros três procedimentos para 
fiscalizar o emprego de verbas públicas 
no enfrentamento da pandemia nas 
cidades de Nova Cruz, Montanhas e 
Passa e Fica. O último inquérito aberto 
no âmbito do MP é de 6 de julho. 
O procedimento aberto pela 
Promotoria da Comarca de São José 
de Campestre investiga possível 
superfaturamento na compra de 
máscaras N95 pela Prefeitura de São 
José do Campestre. Supostamente, 
de acordo com o inquérito ministerial, 
a compra foi feita a uma farmácia 
da cidade de Tangará. No entanto, 
segundo apurou o Agora RN, não há 
o registro desta compra no Portal da 
Transparência da cidade São José de 
Campestre. 

NEY DOUGLAS  / AGORA RNNEY DOUGLAS  / AGORA RNNEY DOUGLAS  / AGORA RN



O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, sancionou lei que 
permite às autoridades públi-

cas restringir a circulação de pessoas 
para conter a disseminação do novo 
coronavírus no País, mas vetou a isen-
ção tributária para produtos e serviços 
necessários ao enfrentamento da pan-
demia. A norma diz que as autoridades 
poderão adotar, no âmbito de suas 
competências, restrição excepcional e 
temporária de entrada e saída do País 
e locomoção interestadual e intermu-
nicipal, tanto por rodovias e portos 
quanto por aeroportos.

As medidas, porém, dependem de 
recomendação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou do 
respectivo órgão estadual de vigilância 
sanitária.

Além disso, a lei determina que “a 
adoção das medidas deverá resguardar 
o abastecimento de produtos e o exer-
cício e o funcionamento de serviços 
públicos e de atividades essenciais, as-
sim de� nidos em decreto da respectiva 
autoridade federativa”

O presidente vetou o trecho que 
previa isenção de Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), PIS-Pa-

sep e Co� ns sobre a industrialização 
e a venda de mercadorias, produtos 
e prestação de serviços necessários 
ao enfrentamento da pandemia e um 
outro complementar que dava ao Mi-
nistério da Saúde a tarefa de de� nir os 
itens que seriam isentos dos tributos.

A lei é resultado da aprovação da 
Medida Provisória 926/2020, que pas-
sou por modi� cações no Congresso.

A norma sancionada também � e-
xibiliza regras de licitações públicas 
destinadas à aquisição de bens e ser-
viços para o enfrentamento da pande-
mia.

A nova lei federal promete simpli-
� ca procedimentos e processos para 
essas contratações, com dispensa de 
licitações em alguns casos e redução 
de prazos.
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IMUNIZAÇÃO

Diante de uma possível efe-
tividade da vacina Coronavac, o 
governo de São Paulo pode pedir 
à Anvisa uma liberação emer-
gencial do imunizante ainda em 
outubro. A vacina está em fase de 
testes em humanos no Brasil e é 
uma parceria do Instituto Butantã 
com a chinesa Sinovac.

A informação foi divulgada 
em entrevista coletiva, nesta 
quarta-feira (12) pelo secretário 
estadual da Saúde de São Paulo, 
Jean Gorinchteyn. Segundo ele, 
esse pedido acontecerá se o resul-
tado dos testes for positivo após 
três meses da aplicação, iniciada 
em julho. “Agora, até outubro 
de 2020, se nós consagrarmos e 
con� rmarmos que essa vacina 
é segura, ou seja, mantém a ca-
racterística de não levar a efeitos 
colaterais e produzir anticorpos 
por um período prolongado, al-
tos e mantidos nos próximos três 
meses, aí sim, nós teremos a pos-
sibilidade, de forma emergencial 
para a Anvisa que haja então a 
possibilidade de nós usarmos na 
população”, disse durante coletiva 
de imprensa realizada no Palácio 
dos Bandeirantes. O governador 
João Doria (PSDB) cancelou par-
ticipação no evento após ser diag-
nosticado com a covid-19. “É im-
portante nós lembrarmos que São 
Paulo precisa de uma vacina, seja 
ela da Sinovac, seja de Oxford. Nós 
queremos uma vacina porque é a 
única forma de poderemos voltar 
para aquela condição de normal. 
Por enquanto, estamos longe até 
desse ‘novo normal’”, reiterou. 
Doria comentou que não haveria 
motivo para o Instituto Butantã 
trabalhar também com a vacina 
russa, que foi regulamentada nes-
ta semana pelo governo de Vladi-
mir Putin. Segundo Gorinchteyn, 
é necessário respeitar todas as fa-
ses de testagem para atestar que o 
produto é e� caz.

CASO CORONAVAC 
SEJA EFICAZ, SÃO 
PAULO PEDIRÁ 
LIBERAÇÃO À ANVISA

GABRIELA LEOPOLDO/ REPRODUÇÃO

A Associação dos Cabos e Sol-
dados do Rio Grande do Norte 
(ACS) criticou o afastamento 

do policial militar que liderou a ope-
ração na reitoria do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) na última 
terça-feira (11). A entidade avalia que 
houve precipitação na medida tomada 
pela governadora Fátima Bezerra.

Em nota o� cial, o presidente da 
associação, Roberto Campos, avalia 
que a rapidez para determinar o afas-
tamento “sem análise detalhada dos 
fatos, e sem ouvir todos os lados en-
volvidos” representa pré-julgamento 
que acaba tendo conotação política. 
Ele defendeu os policiais que atuaram 
na ação policial. “Os policiais militares 
estavam no local como representantes 
do próprio Estado e a presença deles 
no Instituto, como a própria Polícia 
Federal já assegurou, não tinha nada 
de irregular”, apontou ele.

Ainda de acordo com ele, a medi-
da tomada pela governadora Fátima 
Bezerra é uma punição ao policial sem 
que o agente envolvido tenha a garan-

tia de defesa.
O afastamento policial ocorreu 

após o protesto ocorrido em frente à 
reitoria do IFRN. Com o início de um 

tumulto local, um policial militar usou 
spray de pimenta contra os estudantes 
que participavam do ato. De acordo 
com os estudantes, a ideia da ação era 
aproveitar o dia do estudante, cele-
brado em 11 de agosto, para protestar 
contra a nomeação do atual reitor in-
terino da instituição, Josué Moreira, in-
dicado pelo ex-ministro da Educação, 
Abraham Weintraub.

Ainda nesta quarta-feira (12), Oo-
deputado federal general Girão (PSL-
-RN) encaminhou ofício ao Ministério 
da Justiça pedindo o envio de tropas 
federais ao Rio Grande do Norte para 
“prover a segurança das instalações do 
IFRN, em Natal”. No documento ende-
reçado ao Ministério da Justiça, ele diz 
que o reforço vai garantir a segurança 
do reitor pró-tempore dos “atos de 
vandalismo que têm sido praticados 
por alunos e, provavelmente, por ele-
mentos in� ltrados nas instalações do 
IFRN”.

Associação critica afastamento de 
PM envolvido em ação no IFRN
REPERCUSSÃO | Associação dos Cabos e Soldados do Rio Grande do Norte criticou  afastamento do PM que liderou a operação na reitoria do 
IFRN no dia 11. Deputado federal general Girão (PSL) encaminha ofício ao Ministério da Justiça pedindo envio de tropas federais para o RN

Tumulto envolvendo estudantes do IFRN e policiais militares acontceu na terça-feira (11)

ESCALA RICHTER

O Laboratório de Sismologia 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (LabSis/UFRN) 
registrou o primeiro evento, com 
4.9 na Escala Richter, no dia 8, 
e teve o epicentro localizado a 
1.420 quilômetros de Fortaleza. 
O segundo tremor, de magnitude 
5.2, no dia 9, teve epicentro a 1.117 
quilômetros de Natal. O terceiro 
evento, de magnitude 5.0, ocor-
reu no dia 10, e teve o epicentro 
localizado a 2.537 quilômetros do 
Recife. 

No dia 11, mais 3 eventos, ain-
da não constantes  com hora de 
registro às 05h37, 06h51 e 07h.

LABORATÓRIO DE 
SISMOLOGIA REGISTRA 
QUATRO TREMORES DE 
TERRA NO NORDESTEPR

Presidente Jair Bolsorano (Sem partido)

Bolsonaro sanciona lei que restringe 
circulação de pessoas na pandemia

COM VETOS
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

E la afeta a qualidade de vida e o 
convívio social dos pacientes, 
e costuma ser tratada incorre-

tamente em muitos casos, mesmo 
acometendo 7% da população (um 
quarto dos doentes com dor crôni-
ca). A dor neuropática é um tipo de 
dor decorrente de danos causados 
nas vias sensitivas do cérebro ou dos 
nervos. No Brasil, um estudo chegou 
a apontar acometimento de até 10% 
da população (cerca de 21 milhões de 
brasileiros).

De acordo com o neurocirurgião 
Guilherme Lepski, a dor é secundária 
a lesões das raízes nervosas ou dos 
nervos (decorrente de acidentes ou de 
agressões cirúrgicas), neuropatias pe-
riféricas (doenças dos nervos), hérnias 
de disco ou herpes zoster (cobreiro). 
Ela também pode acometer 8% dos 
pacientes que tiveram acidente vascu-
lar cerebral, até a metade dos doentes 
com traumatismo raquimedular e 
cerca de ¼ daqueles diagnosticados 
com esclerose múltipla. Saiba como 
reconhecer a enfermidade:

COMO É A DOR 
NEUROPÁTICA

Pacientes com quadro de dor 
crônica neuropática podem ter 
sensações de queimação, agulha-
das, choques, formigamento ou 
adormecimento de áreas especí-
ficas do corpo, que podem estar 
presentes durante todo o tempo 
(contínua) ou em crises que sur-
gem em horários intercalados (in-
termitente). Essas sensações geral-
mente pioram à noite ou quando 
o doente está mais relaxado, e são 
pouco amenizadas pelos analgési-
cos comuns ou anti-inflamatórios.

COMO DIAGNOSTICAR?
Diagnosticar a doença de ma-

neira assertiva e precoce é funda-
mental para garantir o tratamento 
correto e evitar as consequências 
do sofrimento psicológico e os 
danos sociais relacionados à dor 
crônica não tratada. Segundo o 
neurocirurgião, o diagnóstico da 
dor neuropática, no entanto, pode 
demorar a acontecer. Isso ocorre 
principalmente por dois fatores: 
ou os pacientes passam muito 
tempo se automedicando com 

CONHECE A DOR 
NEUROPÁTICA? SAIBA 
COMO IDENTIFICAR 
SAÚDE | Dor neuropática é um tipo de dor decorrente de danos causados nas vias sensitivas do cérebro ou dos nervos. No Brasil, um estudo chegou a apontar acometimento de até 
10% da população, cerca de 21 milhões de brasileiros; pacientes com o quadro podem ter sensações de agulhadas, choques e de formigamento de áreas específicas do corpo

Diagnosticar a doença de maneira precoce é fundamental para garantir o tratamento correto e evitar as consequências do sofrimento

Dor é secundária a lesões das raízes nervosas ou dos nervos (decorrente de acidentes ou de agressões cirúrgicas)

analgésicos, mascarando o proble-
ma, ou há retardo na procura ao 
especialista, visto que os critérios 
diagnósticos não são comuns. 
“Os sintomas da dor neuropática 
também são sintomas de outras 
doenças, por isso, é fundamental 
uma avaliação médica mais pro-
funda. Além da história clínica e 
do exame neurológico do pacien-
te, exames mais complexos podem 
confirmar o diagnóstico”, ressalta 
o especialista.

TRATAMENTOS PARA 
DOR NEUROPÁTICA

Pelo fato de a dor neuropática 
causar grande sofrimento e ser de 
difícil manejo, seu tratamento efi-
caz geralmente requer abordagens 
além dos tratamentos convencio-
nais à base de medicamentos e re-
abilitação. Dentre as opções dispo-
níveis, estão: bloqueios nervosos, 
ablações/remoções das vias sen-
sitivas e infusão de medicamentos 
no sistema nervoso, bem como 
técnicas de neuromodulação - ti-
das como as mais eficazes para 
esse tipo de dor - que envolvem a 
estimulação elétrica do sistema 
nervoso para bloquear as vias do-
lorosas.

O neurocirurgião explica que, 
por meio da neuromodulação, 
podem ser estimulados os nervos, 
a medula espinhal e até partes do 
cérebro. Na técnica, o paciente 
recebe o implante de um eletrodo 
ligado a uma bateria. Essa, por sua 
vez, gera estímulos para uma parte 
do sistema nervoso responsável 
por enviar mensagens de dor para 
o cérebro. “É como se essa região 
fosse bloqueada e deixasse de 
mandar esses sinais, fazendo com 
que o paciente sinta menos dor”, 
descreve o médico.

NOVIDADE PARA OS PACIENTES
Recentemente, pacientes com 

dor neuropática passaram a con-
tar também com uma técnica de 
estimulação dos gânglios nervo-
sos, que é menos invasiva e traz 
resultados mais eficazes quando 
comparadas às demais técnicas 
citadas. O diagnóstico correto e a 
indicação precisa são fundamen-
tais para o sucesso da terapia.



Depois de quatro meses de pes-
simismo, o industrial brasileiro 
voltou a � car con� ante em 

agosto. O otimismo, no entanto, se re-
fere às expectativas para os próximos 
meses - em relação à situação atual, o 
empresário continua descrente.

O Índice de Con� ança do Empre-
sário Industrial (Icei), divulgado pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) alcançou 57 pontos em agosto, 
uma alta de 9,6 pontos em relação a 
julho. Pela metodologia da pesquisa, 
números acima de 50 pontos indicam 
con� ança.

"Há uma grande expectativa 
porque começaram a suspender as 
medidas de restrição à circulação de 
pessoas. O empresário está sentindo o 
crescimento da demanda. Não voltou à 
situação que estava antes da crise, mas 
a percepção é que o pior já passou", ex-
plica o gerente executivo de Economia 
da CNI, Renato da Fonseca.

Depois de começar o ano em alta 
(65,3 pontos em janeiro), a con� ança 
foi fortemente afetada pela pandemia 
do coronavírus, caindo a 34,5 pontos 

em abril.
A avaliação do empresário em 

relação à situação econômica atual 
continua negativa, com índice em 
46,9 pontos. Em relação à economia 
brasileira, o indicador está em 41,3 
pontos. Já a con� ança na própria em-
presa nas condições atuais está em 

49,7 pontos.
Para os próximos meses, a expecta-

tiva é positiva, 62,1 pontos. Em relação 
à economia brasileira nos próximos 
seis meses, o indicador está em 57,4 
pontos. Já a con� ança na própria em-
presa nos próximos seis meses � cou 
em 64,5 pontos.
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CUSTO |  Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em Natal registrou alta de 0,42% em julho, segundo dados 
do Idema; Cesta básica na capital subiu 1,87% mês passado, tendo variação positiva em 13 dos produtos 

O Índice de Preços ao Consumi-
dor (IPC) em Natal registrou 
alta de 0,42% em julho, ao se 

comparar com o mês anterior. O índice 
ao longo do no ano � cou em 2,08%. Os 
dados foram divulgados pelo Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Nor-
te (Idema), através da Coordenadoria 
de Estudos Socioeconômicos.

O grupo alimentação e bebidas, 
que responde por 32,43% do índice 
geral em termos de participação no 
orçamento familiar, apresentou uma 
variação positiva de 0,56% em relação 
ao mês anterior. Os itens que mais 
contribuíram para esse aumento de 
preços foram: Enlatados e Conser-
vas (4,51%), Carnes (3,28%), Óleos e 
Gorduras (2,73%), Leites e Derivados 
(2,34%), Carnes e Peixes Industrializa-
dos (2,27%) e Cereais, Leguminosas e 
Oleaginosas (2,17%).

Já o grupo Transporte apresentou 
neste período uma variação positiva de 
3,08% em função do aumento de pre-
ços nos seguintes itens: Combustíveis 
(Veículos) (11,77%) e Veículos Próprio 
(1,95%). O grupo Artigos de Residência 
apresentou uma variação positiva de 
0,16%. Os itens que mais contribuíram 
para esse aumento de preço foram: 
Eletrodomésticos e Equipamentos 
(1,25%) e Cama, Mesa e Banho (0,55%).

Em julho, segundo o Idema, o custo 

da Cesta Básica teve alta de 1,87% em 
relação ao mês anterior. Dos treze pro-
dutos que compõem a Cesta Básica, 
onze tiveram variação positiva: Leite 
(12,92%), Arroz (6,48%), Óleo (6,45%), 

Farinha (3,82%), Carne de Boi (3,37%), 
Feijão (2,11%), Margarina (1,75%), 
Açúcar (0,71%), Frutas (0,58%), Café 
(0,19%) e Pão (0,04%). As variações ne-
gativas ocorreram nos dois produtos 
restantes: Legumes (-9,49%) e Tubér-
culos (-0,26%).

O custo com alimentação por pes-
soa foi de R$410,56. Para uma família 
constituída por quatro pessoas, esse 
valor alcançou R$ 1.642,24. Se a essa 
quantia fossem adicionados os gastos 
com Vestuário, Despesas Pessoais, 
Transportes, dentre outros o dispêndio 
total seria de R$ 5.064,05.

 Grupo alimentação e bebidas respondeu por 32,43% do orçamento familiar no mês de julho

Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) alcançou 57 pontos em agosto

Inflação e cesta básica em Natal 
apresentam alta em julho, diz estudo

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Empresário volta a demonstrar 
confiança em agosto, aponta CNI

ANÁLISE

R$ 410,56
foi o custo da alimentação para o 

natalense em julho
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. GERARDUS PETRUS DUINEVELD, holandês, divorciado, empresário, portador do Passaporte n° 
NT38LL946, inscrito no CPF/MF sob o n° 015.472.854-35, residente e domiciliado no Sítio Piau, Tibau do Sul -RN, vem 
através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, Português, casado, advogado, inscrito 
na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno rural localizado na RN-003, Distrito de Piau, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
18.509,51m² (dezoito mil, quinhentos e nove metros e cinquenta e um decímetros quadrados), imóvel sem cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o 
MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 40,00m, com a RN-003; Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
487,34m, com a Aja Ltda Empreendimentos Imobiliarios; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 37,40m, com o Sr. Izac Galvão de 
Moura; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 477,33m com o Sr. Izac Galvão de Moura. Segue as Coordenadas Geográficas de 
GPS para UTM: P1-X=272722,23 Y=9310858,62 P2-X=262754,18 Y=9310882,67 P3- X=262992,85 Y=9310457,78 P4-
X=262958,20 Y=9310443,69.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a AJA LTDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, bem 
como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se 
no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no 
citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número 
da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos 
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos 
imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de 
posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo 
implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 13.08.2020 
 
 
 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial 
de usucapião Extraordinário. 
Solicitante: o Sr. DEMIAN GUSTAVO ESPANOL, argentino, casado com a Sra. Maria Eleonora Di Giacomo(passaporte sob 
o n° AAA205145 e documento de Identidade Argentina sob o n° 25083838), comerciante, portador do CPF/MF n° 
079.498.811-35, portador do CRNM sob o  n° G313514-L, residente e domiciliado na Rua da Mata, 400, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de Lima Bernardino, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 
59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Mata, n° 400, Praia da Pipa, 
Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 172,98m²(cento e setenta e dois metros e noventa e oito decímetros quadrados), 
imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.009.03.0772.0000.9 e 
sequencial n° 1.002703.3, CEP:59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL 
DESCRITIVO:- Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: SIRGAS 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.310.658,49 
m e E= 273.143,88 m. Seguindo com distância de 6,89 m e azimute de 90°03'16" chega-se ao vértice V2, confrontando neste 
trecho com a Sra. Elizabete Justino de Almeida Barbosa, seguindo com distância de 4,65 m e azimute de 173°14'06" chega-
se aos seguintes vértices: V3, com distância de 3,11 m e azimute de 173°50'36"; V4, seguindo com distância de 3,38 m e 
azimute de 175°20'37"; V5, seguindo com distância de 2,59 m e azimute de 179°34'42"; V6, Seguindo com distância de 1,50 
m e azimute de 183°39'24"; V7, Seguindo com distância de 2,84 m e azimute de 187°46'24"; V8, Seguindo com distância de 
0,23 m e azimute de 198°24'22", chega-se ao vértice V9, confrontando nestes trechos com a Rua da Mata. Seguindo com 
distância de 13,22m e azimute de 286°15'00" chega-se ao vértice V10, confrontando neste trecho com o Sr. Raimundo 
Segundo Daniel. Seguindo com distância de 15,41 m e azimute de 19°38'56"chega-se ao vértice inicial, V1, confrontando 
neste trecho com a Sra. Elizabete Justino de Almeida Barbosa, totalizando uma área de 172,98 m² e um perímetro de 53,82.   
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 155.000,00. A requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Raimundo Segundo Daniel, a Sra. Elizabete Justino 
de Almeida Barbosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade 
de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação 
no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 13.08.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 - CPL/SEEC

PROCESSO SEI Nº 00410021.000525/2020-91

A pregoeira da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico em referência, para o dia 26/08/2020 às 9:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: 
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos matriculados 
nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, jurisdição 
da Diretoria Regional de Educação e da Cultura – 12ª DIREC – Mossoró/RN, conforme 
especificações apresentadas no anexo I. O edital encontra-se à disposição dos interessados 
através dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.rn.gov.br.

Natal/RN, 12 de agosto de 2020
Ana Santana Alves de Medeiros

Pregoeira da CPL/SEEC

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2020 - CPL/SEEC

PROCESSO SEI Nº 00410021.000519/2020-33

O pregoeiro da SEEC, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do Pregão 
Eletrônico em referência, para o dia 27/08/2020 às 9:30hs (horário de Brasília), cujo objeto é: 
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos matriculados 
nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte, jurisdição 
da Diretoria Regional de Educação e da Cultura – 9ª DIREC – Currais Novos/RN, 
conforme especificações apresentadas no anexo I. O edital encontra-se à disposição dos 
interessados através dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.rn.gov.br.

Natal/RN, 12 de agosto de 2020
Laudo Esdra Pereira Batista

Pregoeiro da CPL/SEEC
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TJRN

O desempregado Maxwell Rama-
lho de Oliveira foi condenado 
nesta quarta-feira (12) a uma 

pena de sete anos e seis meses de re-
clusão, em regime semiaberto, pelo 
assassinato de Tayran do Nascimento 
Sebastião, em 25 de março de 2018,  em 
Cidade Nova, na zona Oeste de Natal. 
O júri foi o primeiro a acontecer desde 
a retomada das atividades presenciais 
do Poder Judiciário Potiguar.

A primeira sessão de julgamento 
do Tribunal de Júri popular que conde-
nou Maxwell Ramalho de Oliveira teve 
uma série mudanças para garantir a 
segurança sanitária de todos os envol-
vidos. 

“É um modelo novo que todos 
nós estamos nos adaptando, que não 
é fácil, mas correu tudo bem graças a 
Deus”, avalia a juíza Eliane Alves Mari-
nho, da 1ª Vara Criminal de Natal, res-
ponsável pelos trabalhos desta sessão.

A magistrada lembrou que foram 
feitas adaptações sanitárias no salão 
do júri do Fórum Miguel Seabra Fagun-
des pelo Tribunal de Justiça e que “tudo 
correu tranquilamente”. 

A magistrada destacou que os ju-
rados e os demais participantes da ses-
são ficam distanciados. Juiz, promotor, 
servidores e advogados estão em suas 
respectivas cabines. 

Durante os trabalhos, a defesa 
pediu para ouvir e ver depoimentos 
prestados em audiência, que foram 

exibidos pela TV instalada no plenário 
pelo TJRN.

Os jurados foram dispostos de for-
ma espaçada, o réu ficou na parte de 
cima do auditório, com dois policiais 
de cada lado, respeitado o distancia-
mento social devido, para a proteção 
da pessoa que está sendo julgada e dos 

agentes de segurança.
Segundo informações da 1ª Vara 

Criminal de Natal, serão realizadas 
mais duas sessões de julgamento nes-
te mês de agosto, visto que, devido à 
situação sanitária, a unidade judiciária 
está realizando apenas uma sessão por 
semana.

Judiciário retoma julgamentos 
após suspensão da pandemia
JUSTIÇA | Julgamento de 
empregado Maxwell Ramalho de 
Oliveira, condenado a uma pena 
de sete anos e seis meses de 
reclusão, em regime semiaberto, 
foi o primeiro desde março 

Jurados e os demais participantes da sessão ficam distanciados. Juiz, promotor, servidores e advogados ficaram em suas respectivas cabines.

SMS

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Natal (SMS) inaugura nes-
ta quinta-feira (13) o terceiro 

Centro de Atendimento para Enfrenta-
mento à Covid-19 da capital. A unidade 
será instalada no Palácio dos Esportes, 
em Petrópolis, na Zona Leste.

Segundo a SMS, a unidade vai 
funcionar de segunda-feira até quinta-
-feira, das 8h às 16h, e às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. O local é indicado para 
os natalenses que apresentarem sin-
tomas da doença como febre, tosse ou 
dor de cabeça. 

Com atendimento médico, testa-
gem SWAB e acesso a tratamento me-
dicamentoso, caso seja prescrito pelo 
médico responsável, o terceiro Centro 
segue a mesma estratégia que já foi 
implantada no ginásio Nélio Dias, na 
Zona Norte, e no Centro de Referência 
em Educação Aluízio Alves (Cemure), 
zona Oeste. 

A Zona Leste apresenta uma onda 

constante de intensidade de registro 
de casos da Covid-19 na capital, de 
acordo com os boletins epidemiológi-
cos divulgados semanalmente pela Se-
cretaria Municipal de Saúde de Natal.  
Em boletins epidemiológicos, a região 
concentra cerca de 30% dos casos re-
gistrados na capital.  No mais recente 
boletim, publicado no dia 10 de agosto, 
os bairros que apresentam os maiores 
registros são Petrópolis, Tirol e Barro 
Vermelho. Os dados da Secretaria Es-
tadual de Saúde (Sesap) apontam que 
Natal tem 21.140 casos de Covid-19. Unidade abre de segunda-feira até quinta-feira, das 8h às 16h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h

Zona Leste recebe novo Centro de 
Enfrentamento à Covid-19 de Natal

PANDEMIA

ABIH

DIGITAL

SERVIÇO

O Ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, recebeu o presi-
dente da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis (ABIH), Ma-
noel Cardoso, juntamente com o 
representante do Rio Grande do 
Norte, José Odécio. Na ocasião, 
eles discutiram sobre a retomada 
do turismo no país, especialmen-
te no Rio Grande do Norte. Ele 
reforçou que acompanhará o 
presidente Jair Bolsonaro em sua 
visita ao Estado, no fim do mês 
de agosto. Juntos, eles estarão tra-
balhando por uma pauta que for-
taleça o turismo e a hotelaria no 
país. “Também estou trabalhando 
em um projeto para levar internet 
às praias da região. O Ministério 
das Comunicações estará buscan-
do melhorias na área”, afirmou.

Outro ponto discutido foi 
a questão do aeroporto de São 
Gonçalo do Amarante. De acordo 
com os representantes da ABIH, é 
preciso que haja uma celeridade 
no processo de concessão. 

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (SMIN) iniciou 
trabalho de recuperação das vias 
principais, o que irá propiciar 
uma mobilidade no trânsito local, 
tanto para condutores de veículos 
quanto para transeuntes. Entre as 
ruas contempladas nesta atual fa-
se da operação de recapeamento 
asfáltico de ruas na região central, 
estão: Capitão João Lourenço, 
Pedro Velho e Tiradentes. Já a 
Prudente Alecrim, esta passa por 
asfaltamento. Também passa-
rão por recuperação os trechos 
que compreendem a rotatória 
de acesso ao Conjunto Tavares 
de Lyra e a travessa de acesso ao 
Loteamento Park Village. Com 
relação, especificamente, ao Park 
Village, o loteamento também 
tem previsão para passar por 
serviços de manutenção, recupe-
ração e asfaltamento.

FÁBIO FARIA DISCUTE 
INSTALAÇÃO DE 
INTERNET NAS PRAIAS 
DO PAÍS

MACAÍBA INICIA 
RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO DE RUAS 
DO CENTRO

21.140
é o número de casos confirmados 

de Covid-19 em Natal
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NATHALLYA MACEDO

“Para descrever as nuvens, eu 
necessitaria ser muito rápi-
da. Numa fração de segundo, 

deixam de ser estas, tornam-se outras”. 
Foi inspirada por esta poesia da escrito-
ra polonesa Wislawa Szymborska que 
Laura Santos decidiu tirar um projeto 
antigo do papel. Ela criou o blog “Quan-
do Nuvem” para dividir com o mundo 
pensamentos e indicações de livros, 
séries e � lmes.  

“É sobre estar em constante mu-
dança e abraçar convicções externas 
para formar nosso caráter. Acredito 
que muito de quem somos é resultado 
da interação com o outro. Resultado 
do que consumimos e de várias in� u-
ências. Além de ser uma referência à 
internet. ‘Vou jogar algo na nuvem’, e 
� ca lá guardado para sempre”, explicou 
a jovem sobre a escolha do nome do 
projeto.  

PROJETO | Natalense de 
22 anos, Laura Santos 
criou um blog em meio à 
pandemia para compartilhar 
indicações de literatura e 
produções audiovisuais 
para ajudar a aliviar os dias 
de isolamento social

VICTOR SANTOS / CEDIDA

EU SEI POR QUE 
O PÁSSARO CANTA DA GAIOLA,
DE MAYA ANGELOU 

“É uma autobiogra� a. Maya 
foi uma mulher poeta marcada 
por sofrimentos, mas com uma 
força de espírito incrível. Seus 
relatos inspiram coragem e 
amor, ao mesmo tempo que 
geram indignação. Em uma 
sociedade onde a desigualda-
de e o racismo predominam é 
impossível não se incomodar 
com as situações de injustiça 
as quais mulheres e homens 
negros eram submetidos, ain-
da são. Maya foi obrigada a ser 
forte e tornou a sua voz a força 
de outras pessoas”. 

LONGE DE CASA,
DE MALALA YOUSAFZAI 

“Malala traz relatos de refu-
giadas. A biogra� a da escritora 
é tocante, mas esse livro é boni-
to porque ela usa o espaço e a 
voz que possui para mostrar a 
vida de outras garotas em situ-
ações delicadas, fazendo dessa 
a luta de todos. Geralmente, 
não paramos para pensar em 
outras realidades porque te-
mos uma rotina confortável e 
segura. É bom parar e exercer 
a empatia”. 

OS PREFERIDOS DELA

QUANDO NUVEM  
Natalense, Laura tem apenas 22 

anos. Já é formada em audiovisual pela 
UFRN e atualmente cursa jornalismo. 
O amor pela comunicação começou 
cedo. “Sempre gostei do cinema e da 
literatura. Por isso, trabalhar nessa 
área é natural para mim. Quero ter um 
espaço para compartilhar visões sobre 
tudo que me marca. Com a pandemia, 
aprendemos a lidar com a solidão de 
uma maneira nova. Então o objetivo do 
projeto é gerar identi� cação e aliviar os 
dias de isolamento com a ajuda da cul-
tura”, a� rmou.  

O primeiro texto do blog foi publi-
cado em abril, junto ao post do per� l 
no Instagram (@quandonuvem). De lá 
para cá, foram diversas indicações de 
livros, � lmes e séries, além de crônicas 
extremamente pessoais. “Sou tímida, 
mas enfrento a vergonha para traduzir 
em palavras sentimentos representati-
vos. As ideias de arte, literatura, cinema 
e poesia que me desa� o a compartilhar 
são as coisas que amo e escrevo ‘para 
que as ame comigo’, como diz o poeta 
português Eugénio de Andrade”. 

As indicações são autênticas – mas 
sem spoilers – e abarcam análises de 
produções interessantes. O plano é le-
var as sugestões para outra plataforma 
em breve. “Pretendo criar um canal no 
YouTube para divulgar o conteúdo de 
uma forma mais dinâmica. Quem sabe, 
além de indicar narrativas já existentes, 
contar também trajetórias de pessoas 
da nossa terra”.  

QRCODE
Leia com a câmera 

do seu celular e 
siga para o blog 

“Quando nuvem”

LITERATURA
Formada em
audiovisual e
estudante de
jornalismo,
Laura Santos
mergulha
no universo
dos livros
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, Marte - seu planeta regente - continua em seu 
signo, ativando seu lado determinado e te dando 
disposição para lutar pelos seus objetivos. Mas o astro 
faz quadratura com Plutão, sinal de que nem tudo será 
como você planejou. 

A fada sensata Lua segue o baile por sua Casa 9 e indica 
que você vai mostrar mais interesse, curiosidade e vontade 
de aprender no trabalho. Portanto, esta quinta é um bom 
dia para investir no seu aperfeiçoamento, fazer cursos e 
treinamentos que possam ajudar no seu crescimento.

Touro, hoje você pode ter certa difi culdade para se 
concentrar nas tarefas, por isso, procure fugir de 
aglomerações e de ambientes barulhentos e busque 
um cantinho tranquilo para realizar as suas tarefas, ainda 
mais se tiver que pesquisar, ler ou estudar. 

Escorpião, hoje Marte fi ca em quadratura com Plutão 
e isso signifi ca que você deve ter mais cautela e jogo 
de cintura no trabalho. Cuidado, principalmente, para 
não se envolver em assuntos polêmicos, discussões e 
protagonizar tretas. 

Trabalhar em equipe será uma boa opção para você 
hoje. Marte está de rolê por sua Casa 11 e acentua o 
seu espírito de liderança e você terá muita facilidade 
para dar as ordens e motivar os colegas. Só precisa ter 
cuidado para não abusar do autoritarismo.

Sagita, nesta quinta a Lua segue toda serelepe em sua 
Casa 7 e favorece o trabalho em equipe e as parcerias 
em geral. Você deve contar com o apoio dos colegas 
e também se unirá a eles para cumprir as metas em 
comum.

Eita, Câncer... A Lua está de rolê por sua Casa 12 nesta 
quinta e você pode começar o dia com um pouco de 
desânimo ou, então, com a cabeça cheia de dúvidas e 
preocupações.Tá amarrado, hein?! Mas Marte está no 
ponto mais alto do seu Horóscopo te dará garra.

Caprica, quintou com Q, de quase sexta. E hoje o astral 
é perfeito sem defeitos para se dedicar ao trabalho e 
às suas tarefas de rotina. Aproveite para organizar suas 
coisas e colocar o serviço em dia. Marte na Casa 4 sugere 
que você pode tomar algumas providências e decisões.

Leão, meu cristalzinho, Marte reina absoluto na sua Casa 
do Conhecimento e aumenta muito a sua curiosidade, 
vontade de aprender e de se superar. Você vai sentir um 
interesse enorme em tudo que possa abrir a sua mente 
ou trazer novas oportunidades para a sua vida. 

Aquário, Marte está todo pimpão na sua Casa 3 e deixa 
você inquieta, criativa e falante. Com isso, você deve ter 
respostas inteligentes e rápidas para tudo e vai defender 
com unhas e dentes as suas opiniões. O perigo é, no 
impulso, falar demais e acabar revelando um segredo.

Ei, Virgem, trago verdades e elas são pra glorifi car de pé, 
viu? Nesta quinta você terá muita facilidade para lidar 
com o público e também para lidar com o dinheiro dos 
outros. Tudo graças à Marte, que reina todo pimpão na 
sua Casa 8 e indica.

Peixes, assuntos de casa e família estarão no centro das 
suas atenções hoje. A Lua segue o baile na sua Casa da 
Família e facilita o convívio com parentes. Também é um 
dia perfeito sem defeitos para quem trabalha em casa ou 
num negócio familiar. 

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)

Sandálias da humildade têm
o número e endereço do Marco Pigossi

Cada um tem o direito de 
falar o que bem entende e isso 
nem entra em discussão, mas 
os últimos acontecimentos nos 
levam a lembrar das sandálias da 
humildade, que em seus tempos 
na televisão, o “Pânico” calçou 
diferentes celebridades.

Marco Pigossi, bom ator, hoje 
aparecendo em alguns trabalhos 

da Net� ix, em conversa com João 
Vicente de Castro no Instagram do 
GNT, entre outras coisas, disse que 
tem vergonha de “Fina Estampa”, 
das coisas faladas e tratadas na 
novela, da atuação dele e até das 
mechas loiras da ocasião. Falou até 
que a reprise devia ser proibida.

Talvez Freud, em alguns dos 
seus estudos, até explique, mas o 

interessante é ele sentir isso só agora, 
dez anos depois de ter feito a novela.

E se sentiu antes, por que não 
pediu licença e saiu?

Nada mais inconveniente 
e desrespeitoso com o autor 
Aguinaldo Silva, com todos que 
� zeram como ele este trabalho e 
com a casa onde trabalhou por 
muito tempo. Foi mal. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A série “Rede TV! 20 

anos”, nesta sexta, às 22h30, 
vai resgatar algumas de 

suas reportagens especiais...
No meio delas, uma com 
o empresário americano Joe 
Jackson em 2015, feita pela 

repórter Fernanda Siccheroli...
E outra do Edie Polo, no 

México, em 2016, sobre a Santa 
Morte.O quadro “Resposta 

Premiada” exibido no “Programa 
do Ratinho”, deixa de ser virtual 
e passa a contar com a presença 

de artistas no palco...Para tanto, 
os convidados serão submetidos 

a uma série de testes, como 
manda o protocolo de segurança.
No SBT, por enquanto, tudo 

vai continuar como está...Mas 
uma nova programação está 
sendo planejada para o ano 

que vem...O maior problema 
ainda está em superar as velhas 
resistências internas...Os que 
tudo fazem para manter suas 

posições, mesmo jogando contra 
os interesses da emissora.

TURMA GRANDE
A NSports, responsável pela 

transmissão internacional do 
campeonato brasileiro, já está 
contando com uma equipe de 
narradores e comentaristas bem 
numerosa. Rogério Assis, Marcelo do 
Ó, Bernardo Ramos, Fábio Piperno, 
João Paulo Capelanes e Napoleão 
Almeida são alguns deles. Trabalhos a 
partir da Casablanca, em São Paulo.

POR AÍ
Ainda no campo do jornalismo 

esportivo, rumores muito fortes 
davam como certo um acordo 
do narrador José Silvério com a 
Transamérica SP. Consultado, Eder 
Luiz, chefe da equipe, não con� rmou.

PRIMEIRA DA FILA
Falta bater o martelo se será em 

outubro, mas já existe a certeza que 
“Amor Sem Igual”, novela da Record, 
vai reestrear ainda este ano, quando 
terminar “Apocalipse”. Será a primeira 
a voltar, entre as que tiveram a sua 
exibição paralisada. Um compacto, de 
uma ou duas semanas dos capítulos 
já exibidos, está sendo pensado, antes 
da exibição dos inéditos.

E MAIS
Tudo indica que as gravações de 

“Gênesis” serão retomadas na última 
semana de outubro. Se tudo correr 
como se espera, será ela a substituta 
de “Amor Sem Igual”.

CADEIRA VAZIA
A CNN Brasil está sem um diretor 

responsável na sua redação do Rio de 
Janeiro. Givanildo Menezes, que vinha 
ocupando essa posição, passou a 
trabalhar com estratégia de audiência 
em São Paulo.

NÃO VAI DAR
Estava tudo certo para mais um 

“O Aprendiz” na Band, ainda este ano.
No entanto, todos os planos se 

modi� caram a partir da pandemia. O 
combinado agora é 2021.

DIFÍCIL 
Ainda em se tratando de Band, 

falou-se na possibilidade de o “Bora 
Brasil”, atualmente no ar das 8h às 
9h, ganhar mais uma hora. Não existe 
con� rmação. Até porque, “invadiria” o 
horário do novo programa de Mariana 
Godoy, que um dia será apresentado 
das 9h às 11h.

MÚSICA Bárbara Sut, a 
ginasta Dionice em “Salve-se 
Quem Puder”, lança sexta-
feira o single “Cadê Você” nas 
plataformas digitais. É a primeira 
de autoria dela, composta durante 
o período de isolamento social.
A faixa conta ainda com a 
participação do músico Dudu 
Oliveira, integrante da banda do 
programa “Lady Night”.

ERGIO BOCHART



A pandemia do novo coronavírus 
não diminuiu a emoção propor-
cionada nos jogos da Liga dos 

Campeões. Em um jogo eletrizante, o 
Paris Saint-Germain obteve a vaga na 
semifinal, nesta quarta-feira (12), ao 
derrotar a Atalanta, por 2 a 1. Os gols 
foram marcados aos 45 e 48 minutos 
da etapa final. A partida aconteceu na 
cidade de Lisboa, em Portugal, que foi 
escolhida para encerrar a fase final do 
torneio.

Com este resultado, o time de 
Neymar e Mbappé aguarda o vencedor 
entre Atlético de Madrid e RB Leipzig, 
nesta quinta-feira, mais uma vez na 
capital portuguesa. A semifinal será na 
próxima terça-feira. O primeiro tempo 
foi marcado pelas duas grandes opor-
tunidades perdidas por Neymar e pelo 
gol da Atalanta. O único gol dos primei-
ros 45 minutos foi marcado, aos 27 mi-
nutos, com Palisic, ao acertar um belo 

chute de curva e colocado, sem chance 
de defesa para Navas.

No segundo tempo, mais marcado, 

Neymar ficou fixo na armação das jo-
gadas, mas não teve a ajuda dos com-
panheiros. O time francês só voltou a 
incomodar a forte defesa italiana com 
a entrada de Mbappé, que estava no 
banco de reservas por causa de uma 
lesão no tornozelo.

Os minutos finais foram muito ten-
sos, com Neymar reclamando demais 
da arbitragem por causa do excesso 
de faltas dos italianos. Tudo parecia 
encerrado para o time de Paris. Mas foi 
aí que a dupla espetacular de ataque 
mostrou sua força.Aos 45, Neymar re-
cebeu na área e chutou. A bola pegou 
na zaga e sobrou para Marquinhos em-
patar: 1 a 1. 

Quando os times se preparavam 
para a prorrogação, Neymar descobriu 
Mbappé livre na esquerda e o francês 
rolou para Eric Maxim Choupo-Moting 
fazer o gol da vitória, da classificação e 
da grande virada.
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Neymar foi destaque da partida

PSG vira no final, derrota a Atalanta e 
está nas semis da Liga dos Campeões

EUROPA

GETTY IMAGES

As Séries A, B e C do Campeonato 
Brasileiro, iniciadas há exatos 
cinco dias, já registram 52 casos 

de covid-19 entre jogadores. Três parti-
das foram suspensas pela CBF - Goiás 
x São Paulo, Chapecoense x CSA e Tre-
ze-PB x Imperatriz-MA - por causa do 
novo coronavírus.

Os casos mais recentes de conta-
minação aconteceram no Corinthians 
e no Atlético Goianiense. Na terça-
-feira, o clube paulista registrou dois 
testes positivos: do zagueiro Gil e o do 
atacante Léo Natel. O clube afirmou 
que, “mesmo existindo evidências de 
que os exames de RT-PCR podem per-
manecer positivos durante um longo 
período, mesmo após já terem cumpri-
do quarentena, e sem transmissão do 
vírus”, preferiu afastá-los do restante 
da equipe. Assim, eles não participarão 
da partida contra o Atlético-MG, nesta 
quarta, em Belo Horizonte.

O Atlético Goianiense, por sua vez, 
se deparou com quatro testes positivos 
entre seus atletas. Diferentemente da 
decisão do Corinthians, entrou com 
um recurso na CBF para escalar os qua-
tro jogadores que testaram positivo. O 
clube justificou que os atletas tinham 
sido contaminados anteriormente e, 

Séries A, B e C somam mais de 50 
casos de Covid-19 entre jogadores
PERDAS |  Casos mais recentes 
de contaminação aconteceram 
no Atlético Goianiense e no 
Corinthians. Clube clube paulista 
registrou dois testes positivos: do 
zagueiro Gil e o do atacante Léo

Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, iniciadas há exatos cinco dias, já registram 52 casos de covid-19 entre jogadores

de acordo com o próprio protocolo ela-
borado pela entidade, não havia mais 
riscos de transmissão. A CBF aceitou a 
solicitação e liberou os jogadores para 
a partida contra o Flamengo.

Apesar de divergentes, os casos 
possuem uma semelhança: a aplicação 
do teste RT-PCR. “Esse teste detecta 
partículas do RNA do vírus e não o ví-
rus completo. Ele pode ficar positivo 
por algumas semanas, mesmo que a 

doença esteja curada e a pessoa não 
esteja mais transmitindo. Nós não re-
comendamos a realização deste teste 
em exames de rotina ou de controle 
para a liberação de pessoas infectadas 
pela covid-19, que cumprem isolamen-
to”, explicou o infectologista Renato 
Grinbaum, membro da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia (SBI), que afirma 
ainda que os testes não são utilizados 
para determinar o índice de contagio-

sidade de uma pessoa.
“Nós utilizamos um número pa-

drão determinado pelo Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos (CDC). Hoje, a 
recomendação é manter o isolamen-
to de 14 dias após o surgimento dos 
primeiros sintomas. Para uma pessoa 
assintomática, que testou positivo pa-
ra covid-19 em um exame RT-PCR, a 
recomendação é a mesma, ou seja, 14 

dias de isolamento Nós não fazemos 
o exame novamente para comprovar 
se a pessoa é infectante ou não. Ne-
nhum exame indicará isso”, concluiu 
Grinbaum.

Na terça-feira, o CSA, de Alagoas, 
registrou mais nove casos de covid-19 
em seu plantel. Ao todo, são 18 atle-
tas infectados. Isso porque, antes da 
estreia da equipe na Série B, contra o 
Guarani, no último sábado, outros no-
ve jogadores já haviam testado positivo 
para a doença.

No último domingo, o Goiás re-
gistrou 10 casos de covid-19 em seu 
elenco horas antes da estreia da equi-
pe na Série A contra o São Paulo. Os 
jogadores do time tricolor paulista já 
estavam dentro de campo quando fo-
ram informados de que a partida não 
aconteceria.

CONFIRA A LISTA DE CLUBES 
QUE REGISTRARAM ATLETAS 
INFECTADOS NAS SÉRIES A, B E C:
SÉRIE A

Goiás - 10 jogadores
Atlético Goianiense - 4 jogadores
Botafogo - 2 jogadores
Corinthians - 2 jogadores

SÉRIE B

CSA - 18 jogadores

SÉRIE C

Imperatriz-MA - 12 jogadores
Vila Nova - 2 jogadores
Brusque - 1 jogador
São Bento - 1 jogador

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

A covid-19 causou mais um 
desfalque em equipes que 
disputam o Campeonato Bra-

sileiro. Desta vez, o prejudicado foi o 
Vasco, que não poderá contar com 
o meia Bruno César diagnosticado 
com a doença, no jogo de estreia da 
equipe carioca na competição nacio-
nal, nesta quinta-feira (13), às 20 ho-
ras, diante do Sport, em São Januário.

O teste foi realizado segunda-fei-
ra, e, com o resultado, o jogador foi 
colocado em período de isolamento 
de dez dias. Bruno César tinha a pos-
sibilidade de começar jogando frente 
ao time pernambucano. Com a sua 
ausência, Gabriel Pec deve herdar a 
vaga

A Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) vai atualizar em breve a 
diretriz médica de recomendação de 
cuidados com o novo coronavírus. 
A grande quantidade de casos posi-
tivos da doença logo nos primeiros 

dias de disputa do Campeonato Bra-
sileiro levou a entidade a procurar a 
Sociedade Brasileira de Infectologia 
(SBI) para acrescentar informações 
ao conteúdo.

A partir de agora, jogadores com 
casos positivos de covid-19 poderão 
ser escalados depois de cumprirem 
dez dias de isolamento e se mante-
rem assintomáticos.

Bruno César está em isolamento

Bruno César desfalca Vasco 
na estreia do Brasileiro

PREVENÇÃO

CESAR GRECO/SE PALMEIRAS


