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DELIVERY EM 
SUPERMERCADOS 
TRIPLICA EM NATAL
REFLEXO DA PANDEMIA. 9 | Executivos ligados a 
aplicativos de entrega e empresários do setor de 
supermercados avaliam que o sistema de delivery 
já é uma tendência considerada irreversível e faz 
crescer a importância a função de separador de 

pedidos; empresa do setor calcula que o modelo 
tenha aumentado por volta de 4% da fatia de 
vendas das lojas físicas em Natal.
Pesquisa mostra que 35% dos consumidores estão 
comprando alimentos pelos canais online.

FÁTIMA FAZ APELO 
PARA QUE DEPUTADOS 
APROVEM REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA ESTADUAL

ESTADOS E MUNICÍPIOS 
VÃO RECEBER MAIS VERBA 
PARA RECOMPOR PERDAS 
COM FPE E FPM

PROCON JÁ MULTOU 550 
ESTABELECIMENTOS NO 
POR DESCUMPRIMENTO 
DE DECRETOS

ARTICULAÇÃO. 3 | Projeto está na pauta 
de votação do plenário da Assembleia 
desde a semana passada, mas ainda 
não foi analisado pelos parlamentares 
por falta de quórum

FINANÇAS. 3 | No Rio Grande do Norte, 
Governo do Estado recebeu um aporte 
de R$ 201,5 milhões ao todo até agora. 
Estados e municípios ainda recebem 
ajuda de outra fonte

FISCALIZAÇÃO. 7 | Coordenador do 
Procon Estadual, Thiago Silva explicou 
ao Agora RN que nenhuma multa foi 
paga até então porque os processos 
ainda estão todos em tramitação

SHOPPINGS DE NATAL 
COM AR CONDICIONADO 
ESPERAM ABRIR DIA 28
FLEXIBILIZAÇÃO. 10 | Grandes centros 
comerciais estão na expectativa de 
que a Prefeitura do Natal antecipe 
decreto para abertura

PAÍS CONFIRMA 67.860 
CASOS DE COVID-19 EM 
APENAS UM DIA
PANDEMIA. 10 | No recorde anterior, 
registrado em 19 de junho, foram 
contabilizados 54.771 casos do 
novo coronavírus

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

FAKE NEWS CONTAMINAM 
ELEIÇÕES E PRECISAM SER 
COMBATIDAS, DIZ JORNALISTA
ENTREVISTA. 5 | Gerson de Castro analisa 
que informações na internet podem 
decidir eleições e que, por isso, é 
preciso punir quem espalha fake news

FAKE NEWS CONTAMINAM 
ELEIÇÕES E PRECISAM SER 
COMBATIDAS, DIZ JORNALISTA
ENTREVISTA. 5 |
que informações na internet podem 
decidir eleições e que, por isso, é 
preciso punir quem espalha fake news
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SEM ACORDO. 8 | Trabalhadores sistema 
de transporte público de Natal planejam 
retomar a greve da categoria a partir da 
próxima semana. Em junho, ao longo de 
duas semanas, o movimento grevista 
afetou milhares de pessoas na capital 
potiguar. Entenda na reportagem

RESULTADO. 16 | Alvinegro potiguar foi derrotado pela 
equipe alagoana do CSA pelo placar de 2 a 0

ABC JOGA MAL, PERDE E 
ESTÁ FORA DA COPA DO NE



Desde que o isolamento social 
surgiu como uma necessidade de 
primeira grandeza para conter a 
velocidade de contágio do novo 
coronavírus, estados e municípios 
tiveram que lutar contra três forças 
poderosas:

A necessidade de sobrevivência 
de muitas pessoas, que precisaram 
sair de casa em busca de trabalho; 
a falta de consciência de outras que 
resolveram romper a quarentena 
simplesmente por capricho 
individualista e, por último, mas 
não menos relevante, a negação da 
pandemia por parte do presidente 
da República.

Mesmo assim, graças aos esforços 
de parte dos cidadãos e dos governos 
municipais e estaduais, o RN saiu, 
pelo menos momentaneamente, da 
relação dos estados com curva em alta 
para o vírus.

Isso não impede que uma 
pessoa em situação de emergência 
em Natal tenha garantida hoje uma 
UTI à disposição, a menos que 
esteja disposta a arcar com salgadas 
despesas de um leito na rede 
privada, onde não existe o almoço 
grátis proporcionado pelo SUS.

Há quem diga que a população 
dos EUA sofreu mais nessa 
pandemia do que o Brasil não 
só pelo país liderar o número de 
contágios e mortes no mundo, mas 
porque lá não existe um Sistema 
Único de Saúde.

Infelizmente, há outras 
carências que temos aqui e que lá 
não existem.

De toda forma, quando 
se contempla essa situação, é 
impossível encontrar explicações 
que justi� quem as recentes 
aglomerações em praias da capital.

Embora a mesmíssima coisa 
tenha acontecido nos EUA, 
antecedendo um aumento brutal 
dos casos de coronavírus em vários 
estados americanos, é bom lembrar 
nada está ganho no Brasil e no Rio 
Grande do Norte para subsidiar 
tamanho desatino.

O adjetivo “inaceitável”, usado 
pela governadora Fátima Bezerra 
para quali� car a aglomeração 
na praia de Ponta Negra, numa 
manifestação endossada pelo 
prefeito Álvaro Dias, que não 
pode ser de� nido como aliado 
político, re� etem algo que precisa 
ser comprado como um todo pela 
população.

Em outras palavras, o 
isolamento social não é brincadeira. 
Dele dependerá a diferença entre a 
vida e a morte. Literalmente.  

O Tribunal de Contas da União (TCU) 
determinou que o Ministério da Saúde 
apresente em 15 dias documentos que 

detalhem a lógica adotada na transferência de recursos, a estados e 
municípios, para o combate ao novo coronavírus.

Em julgamento unânime, a corte também ordenou que, no mesmo 
prazo, a pasta informe qual é a sua estratégia para aquisições próprias de 
equipamentos e insumos usados no enfrentamento da Covid-19. Para isso, 
será necessário entregar cronogramas e planos de logística e distribuição 
desses materiais pelo país.

A decisão se baseia em auditoria que constatou baixa execução da 
verba prevista para o país lidar com a pandemia. Leia mais sobre o assunto 
na Pág. 5.

Tanto as despesas feitas diretamente pelo ministério quanto aquelas 
realizadas por meio de transferência a estados e municípios (fundo a fundo) 
ficaram muito aquém do prometido.

A lentidão na execução de despesas se deu num cenário de 
descontinuidade administrativa e de conflitos com gestores locais.

O tribunal cobra explicações sobre os critérios de financiamento porque, 
além da lenta execução das verbas, não conseguiu encontrar relação entre 
a transferência de dinheiro e diversos indicadores regionais da doença.
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LENTIDÃO NOS GASTOS

AGLOMERAÇÃO NÃO

RÁPIDAS
>> Hoje, 23 de julho, é Dia do 

Guarda Rodoviário e Dia de Santa 
Brígida.

>> Nesta data, em 2014 – há 6 
anos – morria o escritor e poeta 
pernambucano Ariano Suassuna, 
aos 87 anos.

>> O Departamento de 
Psicologia promove mesa-redonda 
sobre “Racismo, psicologia 

Chacina da Candelária.
>> O YouTube do Sebrae RN 

promove hoje, às 18h, conversa 
sobre o aprimoramento do cavalo 
de vaquejada.

>> A CDL Natal transmite nesta 
quinta, às 18h30, no seu YouTube, 
debate com a temática “O durante 
e depois da pandemia, como 
veremos o futuro!”.

transpessoal e necropolítica além 
da pandemia”. Será nesta quinta, às 
14h, no Instagram Depsi UFRN.

>> Hoje, o Centro de Educação 
da UFRN organiza, às 14h, debate 
com a temática “Povos Indígenas 
do RN em tempos de pandemia”. 
Em seguida, às 16h30, o tema será 
“Desigualdades de raça e gênero no 

ensino remoto”.
>> Nesta quinta, às 16h, o site 

do CCSA exibe roda de conversa 
sobre a experiência das aulas 
remotas.

>> Em 1993, há 27 anos, oito 
crianças e adolescentes foram 
mortos no centro do Rio de Janeiro, 
no que ficou conhecido como a 

Notas&Informes
ISS NOS MUNICÍPIOS I

Prefeitos de grandes cidades, 
acima de 100 mil habitantes 
principalmente, atuam para que o 
Congresso não inclua a discussão 
sobre impostos municipais na 
reforma tributária.

ISS NOS MUNICÍPIOS II
A intenção é preservar a gestão 

do ISS (Imposto sobre Serviços), 
que abastece uma fatia importante 
da arrecadação desses municípios, 
como é feita hoje, com os municípios.

ISS NOS MUNICÍPIOS III
Antes da pandemia do novo 

coronavírus, os prefeitos já queriam 
evitar esse debate. Agora, dizem que, 
com a piora da crise econômica, 
tornou-se mais importante lançar a 
discussão para frente.

NOVA POLÊMICA
A decisão do ministro Dias 

To� oli, presidente do Supremo 
Tribunal Federal, que em caráter 
liminar indeferiu a realização de 
busca e apreensão pela Polícia 
Federal no gabinete do senador José 
Serra (PSDB-SP), abriu polêmica no 
meio jurídico sobre a possibilidade 
de outros parlamentares reclamarem 
o mesmo tratamento e contestarem 
na Justiça provas que tenham sido 
conseguidas em seus gabinetes.

QUATRO ETAPAS I
A proposta de reforma tributária 

do governo Jair Bolsonaro pode ter 
quatro etapas. A primeira, entregue 
esta semana ao Congresso, trata 
da uni� cação de PIS e Co� ns, dois 
tributos federais.

QUATRO ETAPAS II
A segunda etapa deve 

transformar o IPI em um imposto 
seletivo, cobrado especialmente 
sobre produtos como cigarro e 
bebidas alcoólicas. Na terceira, 
haveria uma reforma no Imposto de 
Renda, com revisão de deduções, 
e tributação sobre dividendos. Por 
� m, seria discutida a proposta 
de desoneração da folha de 
pagamentos.
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COUTINHO RÉU
O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho se tornou réu na Operação 

Calvário por solicitar e receber propina de R$ 900 mil do empresário Daniel Gomes 
da Silva, ligado à Cruz Vermelha Brasileira (CVB-RS), que administrava o Hospital 
de Emergência e Trauma Humberto Lucena, em João Pessoa. O dinheiro teria sido 
entregue dentro de uma caixa de vinho a um ex-assessor no Rio de Janeiro, em 2018.

FORA DE CONTROLE I
O Brasil é um dos cinco países sul-americanos que continuam sem controle da 

transmissão de coronavírus, segundo cálculos para esta semana feitos pelo centro 
de acompanhamento de epidemias do Imperial College.

FORA DE CONTROLE II
Pela 13ª semana seguida, a taxa de contágio (Rt) brasileira está acima de 1, 

o que signi� ca que a velocidade de infecção está crescendo. A taxa indica para 
quantas pessoas em média cada contaminado pelo coronavírus transmite o 
patógeno.

Está na hora de acabar com 
o radicalismo e pensar um 
pouco mais no povo do Rio 
Grande do Norte”“DEPUTADO ESTADUAL VIVALDO COSTA,

EM DEFESA DA GOVERNADORA FÁTIMA BEZERRA

IMPEACHMENT
A Assembleia Legislativa de 

Santa Catarina abriu um processo de 
impeachment contra o governador 
Carlos Moisés e a vice, Daniela 
Reinehr. Os deputados vão analisar 
se houve crime de responsabilidade 
na concessão de aumento salarial a 
procuradores do Estado por meio de 
decisão administrativa feita de forma 
sigilosa e sem consulta ao Legislativo.

MEIO AMBIENTE I
Em meio à cobrança global 

para que o Brasil aumente seu 
comprometimento em relação aos 
temas ligados à mudança climática, os 
três maiores bancos privados do País, 
Bradesco, Itaú Unibanco e Santander, 
lançaram um plano conjunto para 
promover o desenvolvimento 
sustentável da Amazônia.

MEIO AMBIENTE II
A proposta inclui dez medidas, 

entre elas o estímulo às cadeias 
sustentáveis na região e a viabilização 
de investimentos em infraestrutura 
básica para o desenvolvimento social 
e ambiental. O cronograma prevê a 
implementação dos itens ainda neste 
ano.

PROBLEMA DEMAIS
O presidente Jair Bolsonaro voltou 

a a� rmar nesta quarta-feira (22) que 
não irá se envolver nas disputas por 
prefeituras deste ano. Após citar que 
não pertence mais a nenhum partido, 
pois deixou o PSL, o mandatário 
declarou que já tem problemas 
demais para resolver como presidente. 
“Tenho problema de desemprego, 
cresceu a violência”, disse o presidente 
a apoiadores no Palácio do Alvorada.

OPINIÃO DA INDÚSTRIA
A Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) defendeu nesta 
quarta-feira (22) uma reforma 
tributária mais ampla, com IVA 
Nacional abarcando tributos federais, 
além de ICMS e ISS. Apesar disso, 
avalia que a proposta apresentada na 
terça pelo governo federal é “muito 
positiva e traz avanços substanciais 
para o sistema tributário”.
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MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta quarta-feira (22) 
uma medida provisória edita-

da pelo presidente Jair Bolsonaro que 
libera R$ 16 bilhões para estados e 
municípios cobrirem as perdas de ar-
recadação com os respectivos fundos 
de participação: FPE e FPM.

O auxílio financeiro está em vigor 
desde abril, quando a MP foi criada, 
mas precisa passar pelo Congresso 
Nacional para continuar valendo. 
Depois da Câmara, o texto agora será 
analisado pelo Senado. A votação final 
e a sanção devem acontecer até esta 
quinta-feira (24), quando termina a 
vigência da MP.

Até agora, segundo o Tesouro 
Nacional, foram repassados para esta-
dos e municípios R$ 9,86 bilhões, em 
quatro parcelas depositadas em abril, 
maio, junho e julho. No Rio Grande 
do Norte, o Governo do Estado foi o 
principal beneficiado, com um aporte 
de R$ 201,5 milhões ao todo. Entre os 
municípios, só a Prefeitura do Natal 
recebeu R$ 14,9 milhões.

O texto original da medida provi-
sória estabelecia que o socorro finan-
ceiro duraria até este mês, para cobrir 
o que os estados e municípios deixa-
ram de receber entre março e junho 
de FPE e FPM, por causa da retratação 
econômica provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

Na Câmara, contudo, houve uma 
extensão do benefício. Segundo o que 
ficou definido pelos deputados em 
votação simbólica, o auxílio finan-
ceiro vai durar até dezembro, com a 
transferência de cinco novas parcelas. 
Os próximos pagamentos serão feitos 
com os R$ 6,14 bilhões que “sobraram” 
das quatro primeiras parcelas, com 

Estados e municípios vão receber 
mais verba para recompor FPE e FPM
SOCORRO FINANCEIRO | Até agora, segundo o Tesouro Nacional, foram repassados para estados e municípios R$ 9,86 bilhões, em quatro parcelas depositadas em abril, maio, junho e 
julho. No Rio Grande do Norte, o Governo do Estado foi o principal beneficiado, com um aporte de R$ 201,5 milhões ao todo. Estados e municípios ainda recebem ajuda de outra fonte

Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira (22) estender até o fim do ano benefício que era válido apenas até o fim de julho

um limite mensal menor.
O valor repassado a estados e 

municípios considera a diferença 
entre o que foi arrecadado em 2019 
e o que foi recebido este ano. “Agora, 
governadores e prefeitos terão recur-
sos suficientes para tocar os serviços 
públicos”, afirmou o deputado Hildo 

Rocha (MDB-MA), relator do texto na 
Câmara.

“A União, na condição de ente 
mais forte da Federação, tinha mesmo 
que se comprometer com ajuda pro-
porcional ao tamanho do problema, 
do contrário poderíamos ter enfren-
tado colapso nos serviços públicos”, 

complementou o relator.
Os fundos de participação estão 

previstos na Constituição e são com-
postos por impostos arrecadados pelo 
Governo Federal. A distribuição aos 
entes da federação busca promover o 
equilíbrio socioeconômico entre eles. 
Os repasses são feitos com base no 

número de habitantes e na renda per 
capita.

Nos bastidores, a medida provisó-
ria entrou na negociação em torno da 
aprovação do adiamento das eleições 
municipais para novembro. Em troca 
de validar o adiamento do pleito, líde-
res partidários negociaram a extensão 
da compensação da União ao FPE e ao 
FPM até o fim do ano, para dar um fô-
lego aos prefeitos que estão no fim do 
mandato.

AJUDA FEDERAL
A transferência de recursos para 

que estados e municípios cubram 
as perdas com FPE e FPM, que está 
sendo discutida no Congresso, se so-
ma ao socorro financeiro pago pelo 
Governo Federal para que os entes 
minimizem as baixas de arrecadação 
de modo geral.

No caso do socorro financeiro, 
previsto na Lei Complementar 173, o 
Governo Federal já transferiu duas de 
quatro parcelas.

Deste auxílio, o Governo do Rio 
Grande do Norte recebeu até agora 
R$ 293,7 milhões. Ao todo, o Estado 
deverá receber aproximadamente 
R$ 597 milhões. Os próximos repas-
ses, segundo a Secretaria do Tesouro 
Nacional, estão previstos para acon-
tecer nos dias 12 de agosto e 11 de 
setembro.

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

Tanto no caso do governo estadu-
al quanto nas prefeituras, parte dos 
recursos devem ser direcionados para 
ações em saúde e assistência social re-
lacionadas ao coronavírus e o restante 
pode ser usado livremente.

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

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

QUANTO CADA UM RECEBEU NO RN ATÉ AGORA

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, fez um 
apelo nesta quarta-feira (22) para 

que os deputados estaduais aprovem a 
proposta de Reforma da Previdência que 
foi enviada pelo governo em fevereiro.

O projeto está na pauta de votação 
do plenário da Assembleia desde a se-
mana passada, mas ainda não foi ana-
lisado pelos parlamentares por falta de 
quórum. Ontem, pela 4ª vez, a votação 
foi adiada. Nesta quinta (23), o presi-
dente da Casa, deputado Ezequiel Fer-
reira (PSDB), fará uma nova tentativa.

Em conversa com jornalistas na 

Governadoria, Fátima defendeu o pro-
jeto enviado pelo governo e afirmou 
que a proposta é mais “justa” que a 
reforma proposta pelo presidente Jair 
Bolsonaro e que foi aprovada no ano 
passado pelo Congresso. Ela frisou que 
a proposta do seu governo aumenta a 
contribuição previdenciária dos ser-
vidores públicos, mas de uma forma 
mais suave, com a adoção de alíquotas 
progressivas variando de 12% a 16%.

A governadora disse esperar que a 
proposta seja aprovada em dois turnos 
até o dia 31 de julho. Essa foi a data-
-limite que o Ministério da Economia 

estabeleceu para que estados e municí-
pios adequem seus sistemas previden-
ciários à Reforma da Previdência Ge-
ral, promulgada em 2019. Depois disso, 
segundo Fátima, se a reforma local não 
for aprovada, o Estado terá de aplicar 
imediatamente uma alíquota única 
de 14% para todos os servidores, o que 
prejudicará os servidores que recebem 
os menores salários. Hoje, todos têm 
um desconto de 11%.

Além disso, o Estado poderá sofrer 
penalidades, como a suspensão do rece-
bimento de verbas federais e a impossi-
bilidade de firmar novos convênios. Governadora, vice Antenor Roberto e presidente do Ipern, Nereu Linhares, durante coletiva

Fátima faz apelo aos deputados por 
aprovação da Reforma da Previdência

ATÉ 31 DE JULHO
ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN
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ANVISA ENSAIA CRIAR O 
‘CARTÓRIO’ DA TELEMEDICINA

LINHA DO TEMPO VÊ ‘DIGITAIS’
DE SERRA NA QUALICORP

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

MEMÓRIA DAS FARRAS
Na sessão sobre o Fundeb, na 

Câmara, deputados lembravam 
as festas em São Paulo e Brasília 
de José Seripieri Júnior, preso pela 
PF. Festas com tudo de bom e do 
melhor nas mesas. E fora delas 
também.

PLANTÃO PALACIANO
O Planalto acompanhou até 

altas horas a votação do Fundeb 
na Câmara, negociando cada 
ponto. Os ministros Braga Neto 
(Casa Civil) e Luiz Eduardo 
Ramos (Governo) eram só 
sorrisos, ao � nal da votação.

PROIBIDO INVESTIGAR
A Câmara Municipal do 

Recife, controlada pelo prefeito 
Geraldo Julio (PSB), decidiu 
fechar os olhos e não criar CPI 
para apurar corrupção na compra 
de materiais contra Covid-19. A 
Policia Federal cuida do caso.

RANGO DELIVERY 
O deputado Fábio Ramalho 

(MDB-MG) foi a salvação do 
estômago dos deputados que 
avançaram na madrugada, na 

votação do Fundeb. “Olha o 
lanche!”, gritou ele, para anunciar 
o seu “delivery”.

DESESPERO NO PRESÍDIO
Um agente penitenciário 

se matou a tiro em seu local de 
trabalho, há um ano, em Rio 
Branco (AC), e o pagador de 
impostos terá de indenizar sua 
mãe em R$80 mil por “dano 
moral”, por decisão da Justiça. 
Cada uma...

SAUDADES DE ARIANO
Há 6 anos, em 2014, o 

Brasil perdia o gênio de 
Ariano Suassuna, dramaturgo, 
romancista, ensaísta, poeta. 
Um paraibano que se fez 
pernambucano. Foi autor 
de obras como “Auto da 
Compadecida”.

NOTÁVEL E IMORTAL
O coronel Augusto César 

Vareda, assessor da Presidência, 
foi eleito para compor o 
Quadro de Notáveis Imortais da 
Academia Brasileira de Ciências 
Econômicas, Políticas e Sociais 
(ANE).

A criação da ANS, agência reguladora dos planos de saúde, está sendo 
esmiuçada, em uma “linha do tempo”, na investigação das relações do 
senador José Serra (PSDB-SP) com o empresário José Seripieri Júnior, 
fundador da Qualicorp. A suspeita é que, como ministro da Saúde, Serra 
implantou o princípio em que a ANS, agência reguladora dos planos de 
saúde, favorece as empresas em detrimento do cidadão. Disso se aproveitou 
Seripieri para virar próspero empresário do ramo, no País. 

ANS ABRIU AS PORTAS
O negócio de Qualicorp, que 

vende planos de saúde coletivos, 
teria sido viabilizado pela decisão 
da ANS de permitir o � m dos 
planos individuais.

FÁBRICA DE ENTIDADES
Seripieri usou as brechas para 

vender planos coletivos, mais 

em conta, por meio da criação 
de associações, muitas delas 
meramente cartoriais.

ESQUEMA AZEITADO
A ANS impôs “controle de 

preços” dos planos individuais, 
liberando as empresas a 
abandoná-los, como queria a 
Qualicorp, pelos coletivos.

A Anvisa ameaça aprovar resolução criando mais um “cartório” no País, 
em plena pandemia, regulamentando para burocratizar a prescrição de 
medicamentos por meio eletrônico. Segundo a minuta vazada da agência 

reguladora, além de o médico ser obrigado a obter “certificado eletrônico” 
para prescrever remédios, a farmácia terá de obter outro, para vendê-los. Em 
vez de apenas tornar digitais exigências “analógicas” para receitas médicas, 
tudo controlado por um “Instituto Nacional de Tecnologia (ITI)”. Pela proposta 
sob avaliação, a Anvisa pretende a criação de um portal do “ITI”, do governo 
federal, para “consulta e validação” das receitas. Para representantes do setor, 
o problema não são os certificados, mas a burocratização que não existe nem 
mesmo na receita de papel. A segurança poderia ser facilmente feita pela 
digitalização dos dados já exigidos como nome, CPF, endereço etc. do paciente e 
do farmacêutico. A minuta do atraso não foi discutida na última reunião colegiada, 
mas a Anvisa informa, apesar das críticas, que “o tema permanece na pauta”.

EDUCAÇÃO | Texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com apoio de toda a bancada do Rio Grande 
do Norte. Além de tornar o fundo permanente, proposta aumenta a participação da União no financiamento

Senadores manifestaram nesta 
quarta-feira (22) apoio à proposta 
de emenda à Constituição (PEC) 

que torna permanente o Fundeb, 
principal fonte de � nanciamento da 
educação básica no País. Na terça (21), 
o texto foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados, com apoio de toda a ban-
cada do Rio Grande do Norte.

Além de tornar o fundo perma-
nente, a proposta aprovada na Câmara 
aumentou a participação da União no 
� nanciamento. Pela Constituição, a 
vigência do fundo, que foi criado em 
2007, se encerra no � m deste ano.

Em 2019, o Fundeb distribuiu R$ 
156,3 bilhões para a rede pública. Atu-
almente, garante dois terços dos re-
cursos que os municípios investem em 
educação. Cerca de 90% dos recursos 
do Fundeb vêm de impostos coletados 
nos âmbitos estadual e municipal, e os 
outros 10% vêm do governo federal.

O texto aprovado na Câmara prevê 
mais que o dobro de investimento da 
União no financiamento da educação 
infantil e dos ensinos fundamental e 
médio, passando a complementação 
do fundo dos atuais 10% para 23%. Essa 
contribuição da União para o Fundeb 
crescerá de forma gradativa de 2021 a 
2026, de forma a substituir o modelo, cuja 
vigência acaba em dezembro deste ano.

Assim, em 2021, a complemen-
tação da União começará com 12%, 
passando para 15% em 2022, 17% em 
2023, 19% em 2024, 21% em 2025 e 23% 
em 2026.

Os valores alocados pelo governo 
federal continuarão a ser distribuídos 
para os entes federativos que não al-
cançarem o valor anual mínimo aplica-
do por aluno na educação. Da mesma 
forma, o fundo continuará recebendo o 

equivalente a 20% dos impostos muni-
cipais e estaduais e das transferências 
constitucionais de parte dos tributos 
federais.

Os três senadores potiguares ante-
ciparam, pelas redes sociais, que vota-
rão favoravelmente à proposta.

“Educação de qualidade é meu 
objetivo, um dos motivos que me levou 
para política. Mesmo com de� ciências, 
é o caminho viável para que possamos 
melhorar a qualidade da educação”, es-
creveu o senador Styvenson Valentim 
(Podemos).

Zenaide Maia (Pros) também co-
mentou: “Fundeb com mais recursos 
da União aprovado na Câmara! Vitória 
importante para a educação básica! 
Agora, é conosco, no Senado!”

O senador Jean Paul Prates (PT) 
também disse que votará a favor. “O 
Fundeb permanente garante a educa-
ção pública da creche ao ensino médio, 

educação especial, de jovens e adultos, 
indígena e quilombola, do campo e da 
cidade, equalizando oportunidades e 
superando desigualdades regionais”, 
escreveu, pelas redes sociais.

ICMS
A PEC aprovada pela Câmara tam-

bém prevê que os estados aprovem le-
gislação, no prazo de dois anos a partir 
de sua promulgação, para distribuir 
entre os municípios parte dos recursos 
do ICMS com base em indicadores de 
melhoria nos resultados de aprendiza-
gem e de aumento da equidade.

Atualmente os estados repassam 
parte do ICMS arrecadado (25%) às ci-
dades. A PEC diminui o total repassado 
proporcionalmente às operações reali-
zadas no território de cada município 
e aumenta o mesmo tanto no repasse 
que nova lei estadual deverá vincular 
às melhorias na educação.

Senadores Jean Paul Prates (PT), Styvenson Valentim (Podemos) e Zenaide Maia (Pros)

Bancada potiguar no Senado 
antecipa voto a favor do Fundeb

O rombo nas contas do Governo 
Federal em 2020 deve somar 
R$ 787,45 bilhões, informou o 

Ministério da Economia nesta quarta-
-feira (22). Se con� rmado, será o pior 
resultado da série histórica do Tesouro 
Nacional, que começa em 1997.

O dé� cit ocorre quando as despe-
sas do governo superam as receitas 
com impostos e contribuições. Isso 
vem acontecendo desde 2014, mas 
neste ano foi intensi� cado, por conta 
das medidas de combate ao novo co-
ronavírus. Antes, o pior resultado foi 
registrado em 2016, quando o País teve 
um dé� cit de R$ 159 bilhões.

Para este ano, o governo tinha au-
torização para registrar em suas contas 
um dé� cit de até R$ 124,1 bilhões. Ministro da Economia, Paulo Guedes terá de administrar déficit histórico no ano de 2020

Contas públicas devem fechar ano 
com rombo de quase R$ 800 bilhões

FINANÇAS

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

GERALDO MAGELA | PEDRO FRANÇA | JANE DE ARAÚJO / SENADO
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cracia. Na ausência de uma reforma 
política de verdade, que nos dê uma 
legislação que impeça casuísmos e 
mudanças de regras a cada pleito, 
precisamos aperfeiçoar o processo 
eleitoral. A divulgação de informa-
ções via redes sociais ganha um 
peso cada vez maior na nossa so-
ciedade e, com isso, aumenta a cada 
eleição a influência das chamadas 
novas mídias para a construção de 
candidaturas, desconstrução de 
adversários e definição dos pleitos.

AGORA – Qual pode ser o im-
pacto das fake news sobre o pro-
cesso eleitoral?

GC – Os resultados da campa-
nha eleitoral dos Estados Unidos 
em 2016, a campanha do Brexit na 
Europa e a campanha presidencial 
de 2018 que levou à eleição de Jair 
Bolsonaro no Brasil mostram o 
alcance do bom ou mau uso das 

redes sociais. Não quero entrar no 
mérito no que diz respeito à discus-
são sobre montagem do chamado 
“gabinete do ódio” nem sobre a in-
vestigação que levou o Facebook a 
cancelar um considerável número 
de contas e perfis, mas o fato é que 
a disseminação em larga escala de 
fake news contamina o processo 
eleitoral, ajuda a destruir reputa-
ções, a desconstruir candidaturas 
e precisa ser combatida e punida, 
parta de onde partir.

AGORA – Como jornalista, co-
mo vê os efeitos dessa crise sanitá-
ria que vivemos?

GC – A pandemia do novo 
coronavírus nos pegou de calças 
curtas, como diriam nossos pais e 
avós. O sistema público de saúde 
vive há muito tempo uma situação 
caótica. E esses problemas nem 
sempre eram decorrentes apenas 

Jornalista potiguar com déca-
das de atuação principalmente 
na cobertura política, Gerson 

de Castro defende um forte com-
bate à disseminação de notícias 
falsas, especialmente no ambiente 
eleitoral. Ele lembra que campa-
nhas recentes já comprovaram que 
espalhar informações pelas redes 
sociais pode definir eleições – daí 
a importância de repudiar as fake 
news, que podem desconstruir ad-
versários com base em inverdades.

Gerente de Rádio e TV da TV 
Assembleia do Rio Grande do Nor-
te, Gerson de Castro conta nesta 
entrevista ao Agora RN que aprova 
o esforço do Congresso Nacional 
para criar uma legislação que co-
íba a distribuição de informações 
falsas no ambiente virtual e opina 
que a eleição de 2020 será uma das 
mais digitais da história.

Ele fala também sobre os 
impactos da pandemia do novo 
coronavírus e os reflexos para o 
futuro, sobretudo para as redações. 
Confira:

AGORA RN – Como analisa 
o atual debate no Congresso Na-
cional em torno de uma lei para 
dificultar a disseminação das fake 
news?

GERSON DE CASTRO – A 
discussão é fundamental para o 
aprimoramento da nossa demo-

FAKE NEWS CONTAMINAM ELEIÇÕES 
E PRECISAM SER COMBATIDAS, 
DEFENDE JORNALISTA POTIGUAR

de investimentos, mas também de 
erros na gestão, da corrupção e de 
outras mazelas. Não bastasse a gra-
vidade do que já vínhamos enfren-
tando, a pandemia nos encontrou 
num ambiente político bastante 
polarizado, num debate sem fim 
entre direita e esquerda. E logo 
ficou claro que, sem uma atuação 
conjunta e ordenada, a pandemia 
iria causar mais estragos e perma-
necer mais tempo entre nós.

AGORA – Quais as lições deste 
momento?

GC – Caminhamos de forma 
acelerada para atingir 80 mil, 90 
mil, talvez até mais de 100 mil 
mortos. Espero que possamos tirar 
lições, deixar a política eleitoral de 
lado e aprender que precisamos 
fortalecer o sistema público de 
saúde e aperfeiçoar regras de con-
vivência. Não quero ser pessimista, 

ENTREVISTA | Gerente da TV Assembleia RN, Gerson 
de Castro afirma que distribuir informações pela 
internet pode decidir eleições e que, por isso, é 
preciso punir quem cria e espalha fake news na rede

Na ausência de uma reforma 
política de verdade, que 
nos dê uma legislação 
que impeça casuísmos 
e mudanças de regras a 
cada pleito, precisamos 
aperfeiçoar o processo 
eleitoral”

“
GERSON DE CASTRO
JORNALISTA

REPRODUÇÃO

mas acredito que vamos ver bem 
mais tempo que outros países para 
poder vencer esta pandemia.

AGORA – Há quem diga que a 
eleição deste ano será “a mais di-
gital da história”. Pela sua experi-
ência de cobertura política, como 
vislumbra o perfil das eleições des-
te ano?

GC – Teremos uma eleição atí-
pica, com um peso ainda maior das 
redes sociais. Campanhas que te-
nham um perfil digital já estabele-
cido com o seu público-alvo vão ter 
vantagem. Quem tiver o que dizer, 
o que mostrar e estratégias bem es-
tabelecidas de comunicação com 
os eleitores vai sair na frente, com 
maiores chances de sucesso.

AGORA – A pandemia forçou 
mudanças drásticas nas redações, 
como a adesão em massa ao home 
office. Acredita que essa nova rea-
lidade vai permanecer mesmo no 
pós-pandemia?

GC – Acredito que as mudan-
ças impostas pela pandemia vão 
perdurar. Principalmente no que 
diz respeito às relações de con-
sumo, com o aumento do uso da 
internet para compra e venda de 
produtos, e também no modo de 
produção. O trabalho remoto vai 
continuar crescendo em algumas 
atividades que não exigem a opera-
ção presencial. Em outros setores, 
teremos uma espécie de sistema 
híbrido, com o uso do trabalho 
presencial e do home office. Vive-
remos em um mundo diferente 
daqui para frente, com o temor de 
enfrentarmos uma nova pandemia 
nos próximos anos.

Dos R$ 39,2 bilhões que o Minis-
tério da Saúde tem para o en-
frentamento da Covid-19, só R$ 

12,2 bilhões (31%) foram pagos, ou seja, 
efetivamente gastos. Às vésperas de en-
trar no sexto mês de pandemia no País, 
a pasta ainda tem R$ 27 milhões para 
investir em transferências a estados e 
municípios e por meio de aplicações 
diretas, como compras centralizadas, 
para combater o novo coronavírus.

Os dados são do Conselho Na-

cional de Saúde (CNS) e se referem 
a desembolsos feitos até 13 de julho, 
quando a doença já havia matado 72 
mil brasileiros e infectado mais de 1,8 
milhão. A entidade vem monitorando 
a lentidão na execução orçamentária 
de ações relacionadas ao combate à 
Covid-19.

Segundo o CNS, o valor já gasto 
mais o que está apenas empenhado 
(reservado para honrar repasses e con-
tratos futuros) soma R$ 25,7 bilhões— 

66% do total. O pagamento em si só 
ocorre quando o produto ou serviço é 
efetivamente entregue ou executado, 
ou após ser feita a transferência a esta-
dos e municípios.

Em outra frente, o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) também detectou 
dados parecidos em auditoria. As 
informações da Corte de Contas têm 
menor alcance de tempo: vão até 25 de 
junho e apontam investimento de ape-
nas 29% da verba disponível. Ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello

Ministério da Saúde só executa 30% 
da verba para enfrentar a pandemia

ORÇAMENTO
ERASMO SALOMÃO / MINISTÉRIO DA SAÚDE
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O diretor do programa de emer-
gências da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Michael 

Ryan, afirmou nesta quarta-feira (22) 
que, apesar das boas notícias quanto 
aos resultados das candidatas a vacina 
contra Covid-19, é preciso se manter 
realista quanto aos prazos.

“Será a primeira parte do ano que 
vem antes de vermos as pessoas se-
rem vacinadas”, disse durante sessão 
de perguntas e respostas, ao lado da 
líder da resposta da OMS à pandemia, 
Maria Van Kerkhove. “A ideia de que 
teremos uma vacina em dois ou três 
meses e, de repente, esse vírus terá 
passado... Adoraria dizer isso a vocês, 
mas não é realista”.

Ryan ressaltou que todas as va-
cinas que passaram pelas fases 1 e 2 
foram aprovadas para prosseguir à 
fase 3, em termos de segurança e ca-
pacidade de gerar resposta do sistema 
imunulógico, o que é um sinal positi-
vo. “Nós estamos fazendo um ótimo 
progresso, não estamos perdendo 
candidatas até agora”,

Ele explicou que em testes da fa-
se 3, que se iniciaram recentemente 
para cerca de cinco vacinas, o imuni-
zante é administrado em pessoas no 
mundo real e observado se elas ficam 
protegidas do vírus que circula. Va-
cinas como a desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford, do Reino Unido, 
e pelo laboratório chinês Sinovac 
estão nesta etapa.

Apesar dos resultados preliminares 
positivos, o diretor de emergências res-
saltou que certas precauções são im-
prenscindíveis antes de administar a 
vacina à população em massa. “Temos 
que ter certeza que elas são efetivas e 
isso leva um tempo. Estamos aceleran-
do o máximo possível, mas não vamos, 
de forma alguma, pegar atalhos quan-
do o assunto é segurança”.

Outro aspecto que Ryan esclareceu 
foi a taxa de efetividade da imunização, 
já que não é possível proteger 100% das 
pessoas. “Não sabemos em que ponto 
estamos nisso. Precisamos esperar pa-
ra saber quão efetiva será essa proteção 
e quanto vai durar”.

Pessoas não serão vacinadas no 
início de 2021, diz diretor da OMS
IMUNIZAÇÃO | Michael Ryan afirmou que, apesar das boas notícias sobre as vacinas contra a Covid-19, é necessário que as pessoas se mantenham realistas quanto a
prazo e efetividade da proteção. “Estamos acelerando o máximo possível, mas não vamos, de forma alguma, pegar atalhos quando o assunto é segurança”, afirmou ele

Vacina experimental para coronavírus desenvolvida pela Sinovac, no laboratório da empresa, na China

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, anunciou 
nesta quarta-feira (22) que os 

templos religiosos poderão retomar suas 
atividades presenciais no dia 29 de julho.

Até esta data, o Governo do RN 
vai publicar uma portaria, no Diário 
Oficial do Estado, tratando da regula-
mentação da realização de cultos pre-
senciais em locais abertos, sem uso de 
ar condicionado, para um público de 
até 100 pessoas, ampliando a portaria 
que regulamentou, em 23 de maio, o 
funcionamento de igrejas, templos, 
espaços religiosos e estabelecimentos 
similares.

A ideia é flexibilizar ainda mais, 
pois já é permitido, dentre outras me-
didas, o acesso aos templos para ora-
ções individuais com distanciamento 
mínimo entre os frequentadores para 
evitar aglomerações.

Fátima ressaltou, entretanto, que 
será necessária a adoção de todos os 
protocolos sanitários essenciais para 
uma retomada segura da atividade 
para toda a população. “Agora chegou 
a hora da retomada das atividades re-
ligiosas presenciais. Entendemos com-
pletamente o desejo do disciplinamen-
to da atividade que, sobretudo durante 
a atual pandemia, é algo de grande im-

portância. Importante pontuar que a 
pandemia não acabou ainda, a Covid 
não foi vencida. Como não temos a va-
cina, a vacina é o respeito às avaliações 
e aos protocolos recomendados pelo 
Comitê Científico Estadual”, destacou.

Sobre a realização de ações com 
público superior a 100 pessoas, o se-
cretário chefe do Gabinete Civil, Rai-
mundo Alves, enfatizou que, em uma 
segunda fase de reabertura, é que será 
possível pensar em um público supe-
rior a 100 pessoas, mas limitado a 1 

pessoa a cada 5 m². “A cada semana 
fazemos uma avaliação da pandemia 
no Rio Grande do Norte com o comitê 
tomada de decisões”, disse.

Para atender ao público con-
siderado do grupo de risco para a 
Covid-19, seja pela faixa etária ou a 
presença de alguma comorbidade, 
o padre Henrique, um dos repre-
sentantes da Arquidiocese de Natal, 
informou que as missas continuarão 
sendo realizadas online em diversas 
paróquias do Estado.

Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, durante celebração de missa virtual em junho

Sem ar condicionado, igrejas 
poderão retomar cultos no dia 29

FÉ

ARQUIDIOCESE DE NATAL / REPRODUÇÃO A Sondagem Industrial, pes-
quisa da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), 

mostra que o melhor desempenho 
do setor desde o início da pande-
mia ocorreu em junho. Os dados se 
deslocaram totalmente dos piores 
momentos, embora ainda deixem 
claro o cenário de recessão. Foram 
entrevistadas 1.880 empresas entre 
1º a 13 de julho.

Os índices de produção e de em-
prego apontam para o esforço de re-
ação do setor industrial. A produção 
alcançou 52,8 pontos em junho, den-
tro de um intervalo de 0 a 100. Dados 
acima de 50 indicam aumento da 
atividade industrial. O índice de evo-
lução do número de empregados está 
46,9 pontos, no entanto, a queda do 
emprego em junho ocorreu de forma 
menos intensa e menos disseminada 
do que nos meses anteriores.

O percentual de utilização da 
capacidade instalada atingiu 62%. O 
aumento mostra uma recuperação 
significativa do indicador, após as 
quedas expressivas. O índice está 
quatro pontos percentuais abaixo do 
nível de junho de 2019. Em abril, a di-
ferença era de 17 pontos percentuais 
em relação a abril do ano passado. 
Mesmo assim, os estoques continu-

aram a cair e estão abaixo do nível 
planejado pela indústria.

FALTA DE DEMANDA
A falta de demanda interna, 

restringida pelas medidas de distan-
ciamento social, segue na primeira 
posição no ranking de principais pro-
blemas enfrentados pela indústria no 
segundo trimestre e foi indicada por 
38,3% dos entrevistados. A elevada 
carga tributária foi assinalada por 
32% das empresas no segundo tri-
mestre. A pesquisa também identifi-
cou como fatores a falta ou alto custo 
da matéria-prima, taxa de câmbio, 
inadimplência dos clientes, falta de 
capital de giro e burocracia.

Cenário, contudo, ainda é de recessão

Pesquisa aponta melhora 
em produção da indústria

JUNHO

CNI / REPRODUÇÃO
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A Prefeitura de Natal divulgou 
na terça-feira (21) que iniciou um 
trabalho de intensificação da fis-
calização no comércio e na orla 
marítima da capital potiguar. O 
trabalho foi iniciado no bairro do 
Alecrim, com ajuda da Guarda 
Municipal, STTU, Semsur, Semurb, 
Procon e Defesa Civil.  A fiscaliza-
ção percorreu também a Redinha, 
Praia do Forte, Praia do Meio e 
Ponta Negra. 

Já o Estado, afirmou que foi 
realizada uma reunião virtual 
com gestores de 22 municípios 
costeiros, na qual ficou definido 
que, já a partir desta quinta-feira 
(23), haverá equipes integradas 
das forças de segurança públicas 
nos acessos e nas praias de toda a 
extensão litorânea potiguar --- de 
Baía Formosa a Tibau. As barreiras 
de fiscalização serão realizadas em 
parceria com os órgãos municipais 

de segurança, vigilância sanitária e 
da tributação para informar, edu-
car, corrigir e reprimir as arbitra-
riedades.

“Tivemos uma reunião muito 
representativa e muito produtiva. 
Agradecemos a presença dos ges-
tores de todos os 22 municípios 
convocados. A maioria apresentou 
as ações que vêm sendo realizadas 
e também seus pleitos. Agora é 
partir para a ação. Vamos ocupar 
o litoral com nossas forças de se-
gurança a partir desta quinta-feira, 
para coibir as aglomerações e evi-
tar um retrocesso no combate do 
coronavírus”, declarou a governa-
dora Fátima Bezerra.

O secretário da Segurança 
Pública, coronel Francisco Araújo, 
respondeu aos pedidos feitos por 
alguns gestores que solicitaram a 
presença do Corpo de Bombeiros e 
da Polícia Rodoviária Estadual pa-

ra tornar mais efetiva a fiscalização 
nas praias. “Tenho ordem expressa 
da governadora para que que toda 
as forças de segurança públicas 
estejam disponíveis para as ações 
de enfrentamento ao coronavírus”, 
afirmou. De acordo com dados 
apresentados pelo secretário de 
Estado da Saúde Pública (Sesap), 
Cipriano Maia, os 28 municípios 
costeiros ou com acesso ao litoral 
do Rio Grande do Norte concen-
tram 52,4% da população potiguar. 
Juntos, eles apresentam 68,2% dos 
novos casos de coronavírus e 71,5% 
dos óbitos acometidos pela doença 
no estado.

“O contato aumenta as possibi-
lidades de contágio. Não há profila-
xia comprovada cientificamente. 
As medidas de distanciamento e 
o uso da máscara são imprescin-
díveis para que a gente não venha 
a ter o rebote da doença”, alertou.

ANDERSON BARBOSA
EDITOR DO ONLINE 

O Governo do Rio Grande do 
Norte segue tentando firmar 
na mente da população que o 

isolamento social ainda é a principal 
arma contra a Covid-19. Na falta desta 
conscientização, não resta alternativa 
senão aplicar punições para quem in-
siste em colocar em risco a saúde de 
terceiros ou até mesmo a própria vida. 
Passados mais de 4 meses desde o pri-
meiro dos 28 decretos publicados pelo 
Estado até então, cerca de 550 multas 
e/ou notificações já foram aplicadas 
em todo o território potiguar por des-
cumprimento de medidas de combate 
ao novo coronavírus. Contudo, ne-
nhum centavo sequer caiu nos cofres 
públicos até o momento.

Coordenador do Procon Estadual, 
Thiago Silva explicou ao Agora RN que 
nenhuma multa foi paga até então por-
que os processos ainda estão todos em 
tramitação. “Normalmente, já incluin-
do o prazo para os recursos, um proces-
so leva em média de 3 a 6 meses. Mas, 
como essa pandemia reduziu o nosso 
poder de atuação, os procedimentos 
que instauramos devem mesmo levar 
o tempo máximo para serem conclu-
ídos”, destacou. “Então, somente em 
agosto é que saberemos quantificar o 
valor das multas aplicadas e, a partir 
daí, é que elas devem ser executadas”, 
acrescentou.

Thiago revelou ainda que as multas 
pagas serão direcionadas para o Fundo 
Estadual de Defesa e Direito do Consu-
midor, do qual fazem parte o Ministé-
rio Público, a Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB), Defensoria Pública e 
algumas secretarias estaduais.

“As multas que aplicamos foram 
todas contra pessoas jurídicas, que de 
acordo com os decretos publicados 
pelo Estado, variam de R$ 25 mil a R$ 
50 mil. Porém, a depender da com-
provação de que não houve má-fé por 
parte do autuado, algumas podem ser 
revertidas”, ponderou Thiago.

O coordenador do Procon-RN con-
tou que, na maioria dos casos, os esta-
belecimentos comerciais foram autu-
ados por estarem funcionando sem a 
devida autorização, ou seja, estavam 
abertos sem a permissão do Estado.

Em Natal, principalmente, alguns 

estabelecimentos foram multados 
por liberarem a entrada de clientes 
sem qualquer cuidado. “Constatamos 
que muitos não estavam limitando a 
entrada de pessoas em determinados 
momentos, deixando os ambientes 
bastante aglomerados. E tivemos mui-
tos casos de funcionários flagrados 
sem máscaras de proteção e o estabe-
lecimento sem fornecer álcool em gel 
para a higienização das mãos. A venda 
de produtos com preços aumentados 
sem nenhuma justificativa também foi 
outro problema bastante comum que 
encontramos”, pontuou.

Também na capital, Thiago deu o 
exemplo de uma rede se supermerca-

dos, que acabou autuada e multada 
três vezes por não limitar a entrada de 
pessoas. “Nas duas primeiras autua-
ções a multa foi de R$ 50 mil cada. Já 
na terceira autuação, como já era bem 
reincidente, pesou a proteção da vida 
do consumidor, aumentando conside-
ravelmente o valor da multa, que ainda 
não a estipulamos”, afirmou.

No interior do estado, Thiago des-
tacou casos de várias redes de farmá-
cias, flagradas com margens de lucro 
sobre a medicação ivermectina que 
variavam entre 200% e 300% sobre o 
valor real do produto sem qualquer 
justificativa para o aumento, o que foi 
considerado abusivo pelo Procon.

O Procon também destacou a 
apreensão de uma fábrica inteira de 
álcool em gel no interior do estado, tu-
do produzido de forma artesanal e sem 
qualquer controle sanitário.

As infrações classificam-se em leves, moderadas, graves e gravíssimas, as quais serão apli-
cadas cumulativamente, por cada ato e dia de descumprimento.

A multa será aplicada mediante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, quando 
cometidas por pessoas naturais, poderá variar entre:

 I - R$ 50,00 E R$ 1.000,00 
para as consideradas leves;

 II - R$ 1.001,00 E R$ 4.999,99 
para as consideradas moderadas.

A multa será aplicada mediante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, quando 
cometidas por pessoas jurídicas, poderá variar entre:

 I - R$ 1.000,00 E R$ 5.000,00 
para as consideradas leves cometidas;

II - R$ 5.001,00 E 24.999,99 
para as consideradas moderadas.

III - R$ 50 MIL 
para as consideradas graves e gravíssimas.

PROCON

Maioria das multas aplicadas em estabelecimentos comerciais foram autuados por estarem funcionando sem a devida autorização no Estado

Procon multou 550 estabelecimentos 
por descumprimento de decretos
FISCALIZAÇÃO | Passados mais de quatro meses desde o primeiro dos 28 decretos publicados pelo Estado com regras de isolamento social e restrições às atividades comerciais, cerca 
de 550 multas ou notificações já foram aplicadas em todo o território potiguar por descumprimento de medidas de combate ao novo coronavírus. Nenhuma foi paga até o momento

O trabalho de fiscalização feito 
pela Secretaria de Segurança Pú-
blica, por meio das polícias Civil e 
Militar, ainda é totalmente educati-
vo, segundo a assessoria de comu-
nicação do próprio governo. Casos 
como o registrado neste último 
final de semana na praia de Ponta 
Negra, onde houve a realização de 
uma festa à beira-mar e intensa 
aglomeração na orla, terminam 
sem nenhuma punição. Ninguém 
foi detido ou multado pelo des-
cumprimento das regras de distan-
ciamento.

Em números, apenas a Polícia 
Civil apresentou algum resultado 
solicitado pelo Agora RN. De mar-
ço até agora, foram 41 ocorrências 
registradas por descumprimento 
dos decretos de combate à pande-
mia. A maioria, segundo a Degepol, 
justamente por causa de aglome-
rações. No entanto, não houve a 
aplicação de multas.

Até o fechamento desta edição, 
a Polícia Militar não havia apresen-
tado o balanço das ações preventi-
vas realizadas pela corporação.

Trabalho das 
polícias é apenas 
educativo

Fiscalização intensificada nas praias MULTAS POR DESCUMPRIMENTO 
DO ISOLAMENTO SOCIAL
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SEMSUR

AGÊNCIA BRASIL 

FELIPE SALUSTINO
REPÓRTER

Os trabalhadores sistema de 
transporte público de Natal 
planejam retomar a greve da 

categoria a partir da próxima sema-
na. Em junho, ao longo de duas se-
manas, o movimento grevista afetou 
milhares de pessoas na capital poti-
guar. O posicionamento de retomada 
da greve ocorre após a falta de acordo 
nas negociações  entre o Sindicato 
dos Rodoviários (Sintro) e o Sindicato 
das Empresas de Transportes Urba-
nos (Seturn).

Em nota, o Sintro explicou que 
“nada foi resolvido” e que “a greve 
deve retomar já na próxima semana”. 
A movimentação, de acordo com o 
Sindicato, será semelhante a ante-
rior: apenas as linhas metropolitanas 
(as que rodam na capital) vão aderir. 
Ainda segundo o Sindicato, um edital 
será publicado para informar a po-

pulação sobre a nova interrupção no 
sistema de transportes da capital.

Desde maio, rodoviários promo-
vem manifestações e paralisações 
pela manutenção de benefícios como 
vale-refeição e vale-transporte, além 
de adicional para quem exerce a du-
pla função de motorista e cobrador. A 
categoria também reivindica a volta 
de cobradores que foram demitidos.

No mês passado, os rodoviários 
iniciaram uma greve no dia 22, que 
afetou cerca de 85 mil trabalhadores. 
Na mesma semana, no dia 25, o mo-
vimento foi suspenso. A medida foi 
tomada após diversas ações judiciais 
impedirem que os sindicalistas fechas-
sem garagens das empresas em Natal.

Segundo o consultor técnico do 
Setur, Nilson Queiroga, a questão da 
greve está judicializada. Em junho, 
durante a primeira paralisação, as 
empresas de ônibus obtiveram limi-
nares que impediam que a entidade 
sindical que representa os trabalha-

dores efetuasse a obstrução na saída 
dos ônibus. “Esperamos que a frota 
de greve estabelecida pela STTU seja 
respeitada, pelo menos”, disse.

Além disso, Nilson Queiroga 
criticou a exigência dos rodoviários 
de Natal em cobrar a presença de 
cobradores nos ônibus urbanos da 
capital. Segundo ele, a medida não 
tem qualquer amparo legal. Ele pon-
tua ainda que, em 2017, o Tribunal 
Superior do Trabalho classificou que 
a dupla-função de motorista e cobra-
dor não é considerada acúmulo de 
função.  “Ademais, é uma incoerência 
o Sintro pactuar o trabalho de 100% 
dos motoristas sem cobradores há 
quase uma década e querer impedir 
as linhas urbanas do motorista traba-
lhem sem cobrador, onde o próprio 
Sintro acordou nas convenções cole-
tivas de trabalho anteriores 50% dos 
ônibus [com a dupla-função], sendo 
que há dois anos ficou pactuado o 
fim dos cobradores”, disse. 

Rodoviários de Natal planejam 
retomar greve na próxima semana
PESQUISA | Retomada da greve decorre de falta de acordo nas negociações  entre o Sindicato dos Rodoviários (Sintro) e o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos (Seturn); 
Trabalhadores querem a manutenção de benefícios trabalhistas e o retorno dos cobradores ao serviço, mas empresas defendem que a dupla-função dos motoristas tem amparo legal

Greve dos trabalhores do sistema público de transporte de Natal foi deflagrada em 25 de junho

Servidores, aposentados e pen-
sionistas de órgãos públicos 
poderão pedir carência de até 90 

dias no pagamento do crédito con-
signado. Em comunicado divulgado 
nesta quarta-feira (22), a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) e 
a Associação Brasileira de Bancos 
(ABBC) informaram que poderá 
haver repactuação dos atuais em-
préstimos consignados concedidos a 
esse público nas mesmas condições 
previstas na Medida Provisória 936, 
convertida na Lei nº 14.020/2020, que 
prevê a carência para trabalhadores 
celetistas.

No caso dos servidores, a carên-
cia será concedida a aqueles que con-
traíram a covid-19. A carência tam-
bém poderá ser solicitada para novas 
contratações, desde que comprova-
da a contaminação pela covid-19.

 “Para os aposentados e pensionis-
tas do INSS, conforme aprovado pelo 
Conselho Nacional da Previdência 
Social (CNPS), os bancos associados 
à Febraban e à ABBC poderão, dentro 
do interesse e da conveniência entre 
as partes envolvidas, analisar pedidos 
e conceder carência pelo prazo previs-
to na Instrução Normativa nº 28 (até 
90 dias) para novas contratações, re-
pactuação e portabilidade de emprés-
timos consignados durante o período 
de calamidade pública, independen-

temente de estarem infectados pelo 
novo coronavírus, também respeitada 
a política de crédito de cada institui-
ção”, acrescentam.

Segundo as entidades, nas repac-
tuações ou em novas contratações 
serão cobrados os encargos remu-
neratórios pelo período da carência. 
“Para que seja operacionalmente 
viável a concessão da carência, os 
órgãos pagadores precisarão ade-
quar seus normativos e efetuar as 
alterações necessárias nos sistemas 
informatizados. A Febraban e a 
ABBC conduzirão as tratativas neste 
sentido”, informaram.

A Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos (Semsur) iniciou 
o trabalho de substituição do 

sistema de iluminação nas alamedas 
da cidade. A ação teve início na últi-
ma semana e consiste na substitui-
ção de lâmpadas antigas presentes 
nos postes por luminárias de LED de 
alta potência (50 W).

Nesta quarta-feira, (22), a Semsur 
inicia a troca das lâmpadas presentes 
na Alameda da Av. Campos Sales, 
também no Tirol. Depois de conclu-
ído o serviço, será realizada a moder-
nização da Alameda da Av. Afonso 
Pena.

A troca das lâmpadas por lumi-
nárias de LED de alto desempenho 
e potência faz parte de um projeto 

de eficientização e modernização 
da iluminação pública da cidade 
coordenado pela Semsur. O serviço 
contempla ainda substituição de 
todos os braços, bem como todo o 
cabeamento subterrâneo.

Paralelamente ao serviço exe-
cutado nas alamedas na cidade, a 
Prefeitura do Natal trabalha na mo-
dernização da iluminação da orla 
da cidade. O serviço começou pela 
Via Costeira e no entorno da praia 
de Ponta Negra. O projeto da nova 
iluminação da orla da cidade vai 
contemplar desde a substituição dos 
postes até a troca total de cabeamen-
to da estrutura presente nas orlas de 
Areia Preta, Praia do Meio, Praia do 
Forte e Ponte Newton Navarro.

Carência pode chegar a 90 dias

Ação prevê a substituição de lâmpadas antigas por luminárias com o sistema de LED

Servidor com Covid-19  poderá 
pedir carência no consignado

Alamedas de Natal ganham 
nova iluminação com LED

FACILIDADE SERVIÇOS
TECNOLOGIA

Cerca de 3,5 mil Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) não possuí-
am computadores em fevereiro de 
2020, um mês antes do início da 
pandemia de coronavírus no Bra-
sil. Foi o que indicou a 7ª edição 
da pesquisa TIC Saúde, feita pelo 
Centro Regional de Estudos para 
o Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (Cetic br), ligado 
ao Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br). O estudo reúne 
dados sobre uso da internet nos 
estabelecimentos de saúde no Pa-
ís e foi divulgado na terça-feira, 21.

O levantamento foi realizado 
entre julho de 2019 e fevereiro 
de 2020. Em geral, a pesquisa ob-
servou que os estabelecimentos 
com menor acesso a internet são 
os públicos, onde 92% possuem 
computador e 85% acesso a inter-
net. Na rede privada, o número de 
ambos os indicadores é 99%.

A informação dos pacientes 
também precisa dessa infraes-
trutura para poder ser registrada 
eletronicamente. Nesse aspecto, a 
diferença regional, observada nos 
indicadores, revela que apenas as 
Regiões Sul e Sudeste têm mais de 
80% dos estabelecimentos com o 
registro eletrônico de dados.

NO PAÍS, 3,5 MIL 
POSTOS DE SAÚDE NÃO 
TÊM COMPUTADORES
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Só no segmento dos supermercados 
de Natal, o crescimento de delivery 
em relação ao primeiro semestre 

do ano passado já é de 200%, segundo 
avaliação de pro� ssionais do setor ou-
vidos nesta quarta-feira pelo Agora RN.

Entre os que acreditam numa dis-
parada do delivery desse tamanho está 
João Marinho Dantas, secretário-execu-
tivo da Associação dos Supermercados 
do Rio Grande do Norte (Assurn).

“Não há um número o� cial, até por-
que é um dado estratégico das empresas 
que elas não fornecem, mas a partir das 
informações de apps e das iniciativas a 
partir do WhatsApp, o meu sentimento 
é que a pandemia tenha mesmo alavan-
cado um crescimento do delivery em 
torno de 200% em relação ao mesmo 
período do ano passado”, con� rma Ma-
rinho.

Ele calcula que em Natal essa de-
manda tenha aumentado por volta de 
4% da fatia de vendas de uma loja física 
para usar uma régua conservadora, o 
que é muito para não con� gurar uma 
tendência consolidada do mercado for-
çada pela pandemia do coronavírus e da 
política de isolamento social.

Essa expansão no serviço de entregas 
deu visibilidade a um personagem funda-
mental nessa operação: o separador de 
pedidos, já que dependerá dele a resposta 
direta do consumidor ao serviço.  

“Como tem pessoas que adoram 
passear pelos corredores de um super-
mercado, há quem deteste e para aten-
der esse segmento, que não é pequeno, 
esse pro� ssional se tornou primordial 
na operação”, a� rma

Um problema a mais para o RH das 
empresas, mas com recompensa é ga-
rantida. Tanto como o entregador, o se-
parador é fundamental no processo na 
medida que dependerá exclusivamente 
dele a satisfação do cliente de repetir a 
compra virtual e agregar produtos ao 
pedido.

“Tem cliente que gosta da fruta mais 
verde do que madura; outros preferem 
o queijo cortado em fatias mais � nas 
do que grossas; tem cliente que precisa 
de uma boa sugestão de hortaliça para 
substituir àquela que ele não encontrou 

ou agregar itens que até ele não tinha 
pensando em comprar - e tudo isso de-
pende do separador”, explica Marinho, 
um administrador de empresas com 
MBA em Gerenciamento de Projetos pela 
Fundação Getúlio Vargas e a Escola   de 
Administração de Empresa de São Paulo.

“Em contato com associados tenho 
ouvido histórias muito interessantes so-
bre a � gura do separador que conseguiu 
transformar uma compra de R$ 300,00 
em R$ 900,00 depois de ver suas suges-
tões acatadas pelo cliente”, a� rma.

No começo da pandemia no Brasil, 
quando as compras físicas dispararam 
nos supermercados, nem houve muito 
tempo para se pensar no delivery. Mas, 
na medida quer os decretos de distan-
ciamento social iam sendo renovados 
pelas autoridades estaduais, os pedidos 
de entrega em domicílio dispararam.

Nesse particular, aliás, Marinho dá 
um conselho para o empresário que 
apostar no delivery: tenha sempre o 
mesmo separador por cliente. A outra 
dica: opte por aplicativo antes de enve-
redar pelas vendas por WhatsApp. “O 
consumidor adora ver o que está com-
prando”, ensina.

MUDANÇAS
Reuniões da Associação Brasileira 

dos Supermercados que ocorriam men-
salmente entre representantes regionais 
de todo o país, estão acontecendo se-
manalmente e até a cada três dias por 
videoconferência.

Para João Marinho Dantas este é 

apenas o re� exo de um setor que, com 
a pandemia, teve o grau de exigências 
aumentado com a pandemia.

“Embora tenha sofrido economica-
mente menos do que outros segmentos 
obrigados a fechar as portas por conta 
do isolamento social, os supermercados 
tiveram que se adaptar mais rapida-
mente a uma série de protocolos sanitá-
rios”, a� rma.

Dantas, que escreveu um artigo so-
bre assunto para uma publicação regio-
nal do setor, lembra que desde os anos 
de 1990 se fala muito em supermercado 
virtual, vendas por delivery e varejo de 
supermercados pela internet.

“Mas só agora caiu a � cha de boa 
parte do setor que o consumidor virtual, 
com a pandemia, veio para � car – e será 

preciso entende-lo e tirar o melhor pro-
veito desse cliente que detesta ir ao su-
permercado, mas só agora está disposto 
a gastar mais de casa se for atendido 
adequadamente”, a� rma.

Uma pesquisa realizada em 36 
países mostra que no Brasil 53,4% dos 
consumidores compraram alimentos 
pela internet no ano passado e 50,3% 
optaram por serviços online de entrega 
dos produtos.

Segundo o estudo Global Consumer 
Insights Survey 2020, da empresa PwC, 
com o isolamento social provocado pe-
la pandemia do novo coronavírus, 35% 
dos consumidores estão comprando 
alimentos pelos canais online e 86% pla-
nejam continuar assim após o � nal das 
medidas de isolamento social.

Delivery em supermercados de Natal 
dispara 200% durante a pandemia
MERCADO | Executivos ligados a aplicativos de entrega e empresários do setor de supermercados avaliam que o sistema de delivery já é uma tendência considerada irreversível e faz 
crescer a importância a função de separador de pedidos; empresa do setor calcula que o modelo tenha aumentado por volta de 4% da fatia de vendas das lojas físicas em Natal

Entregadores aguardando pedidos em supermercado de Natal: cena é cada de vez mais comum em razão da pandemia do novo coronavírus

Mercado de varejo também incorporou medidas rígidas de segurança biossanitária

Um dos defeitos que os em-
presários de Natal enxergam nos 
protocolos das autoridades para 
� exibilização do comércio duran-
te a pandemia do coronavírus é, 
invariavelmente, a limitação de 
entrada de mais de uma pessoa da 
mesma família no estabelecimen-
to. Isso tem forçado as pessoas a 
usarem o artifício de se separarem 
na entrada para se reunirem só 
dentro da loja.

Para o empresário Sérgio Cyr-
ne, da Iskisita Atakado, fundada 
em 1967 e com mais de 600 cola-
boradores e quatro lojas em Natal, 
se os tamanhos em metros quadra-
dos das instalações permitem um 
determinado número de clientes 
juntos aos funcionários, por que 
então não controlar apenas o nú-
mero total de clientes ao invés da 
quantidade de pessoas de uma 
família?

“Esse é um grande problema 
para o lojista que poderia estar 
resolvido, já que as pessoas costu-
mam por tradição sair em família 
para as compras”, acrescenta.

Segundo o empresário, uma 
vez dentro da loja, é impossível con-
trolar com quem as pessoas falam 
no interior das lojas, já que muitas 
podem se conhecer e manter uma 
distância inferior a um metro.

Nada que não aconteça nas 
calçadas do Alecrim, diz Pedro 
Campos, empresário do bairro, que 
até recentemente presidiu associa-
ção de classe local.

“Aqui, as lojas estão cumprindo 
à risca o decreto de distanciamen-
to, inclusive muitas deles � xarem 
uma compra consorciada de 300 
termômetros digitais para moni-
torar a temperatura de clientes 
nas frentes de loja. O problema é 
que não podemos controlar o que 
acontece nas calçadas”, a� rma.

O que há de errado 
nos decretos de
isolamento, segundo 
empresários
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICO COMARCA DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN 
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proprietário Sr. THIAGO JOSE HONORIO BARBALHO, brasileiro, casado, empresário CPF nº 043.457.964-58, residente e 
domiciliado em São José de Mipibu/RN; - Requerido: Herdeiros e Sucessores de MARIA DANTAS DE SOUZA ou seja, 
GRACILA DANTAS DE SOUZA LIMA, brasileira, casada, aposentada, AGENOR LUCAS DE SOUZA, brasileiro, casado, 
aposentado; ALIETE LUCAS OTAVIANO, brasileira, viúva pensionista, e ARLINDO LUCAS DE SOUZA, brasileiro, casado, 
marítimo, todos residentes na Av. Natal S/N São José de Mipibu/RN, tendo sido determinada a CITAÇÃO do(s) RÉU(S) EM 
LUGAR INCERTO os CONFINANTES E OS INTERESSADOS AUSENTES E DESCONHECIDOS e seus HERDEIROS E 
SUCESSORES, e de QUEM ESTIVER REGISTRADO O REFERIDO IMÓVEL brasileiros, casados, em nome de quem se 
acha registrado parte da área usucapienda, que atualmente residindo em lugar incerto e não sabido, para querendo, 
oferecerem resposta à súplica contra si formulada, sob pena de não sendo contestada a ação, se presumirem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor(art. 285 do CPC). Os imóveis objetos da presente ação tratam-se de UM 
TERRENO URBANO LOCALIZADO, na Estrada que segue para Natal, Estado do Rio Grande do Norte, medindo 30m00 
(trinta metros) de frente da referida Marginal, lado impar da numeração, ao Norte, com José Francisco da Silva, tendo nos 
fundos a mesma largura de 30m00 (trinta metros) onde entesta com o imóvel de propriedade de Ozinete Lucas de Souza, ao 
Leste; ao Sul; dividindo-se com o imóvel de propriedade de Edinaldo Inácio da Luz; e pelo outro lado, e ao Oeste, com a 
Marginal da BR 101. As medidas e confrontações desse imóvel estão devidamente caracterizadas na planta que instrui a 
presente inicial, elaborada e assinada por profissional competente. Este imóvel esta matriculado sob a espécie Carta de 
Aforamento devidamente registrado no 1º Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca – no livro R-1- 10640 - Matricula 
número 10640, data de 05/03/2013, juntamente em nome de MARIA DANTAS DE SOUZA, já falecida, cujos ora requeridos 
são legitimos herdeiros e possuidores dessa terra desde 1979. Conforme certidão exarada nos autos. E INTIMANDO DO 
DESPACHO: Tendo em vista a natureza da presente ação, dispenso, nesta fase inicial, a audiência de conciliação a que 
alude o artigo 334, do Novo CPC, e postergo tal ato processual para momento mais oportuno, após a citação dos 
interessados, e desde que instalado o contencioso. Citem-se, pessoalmente, com prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335, do 
Novo CPC), a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido 
imóvel. Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus que se encontram em lugar incerto e eventuais interessados. 
A publicação do edital será realizada em jornal local de grande circulação (artigo 257, do NCPC). Por via postal, intime -se, 
para manifestar interesse na causa, os representantes da Fazenda Publica da União, do Estado e do Município. 
Oportunamente será aprazada da audiência de instrução para oitiva das testemunhas. São José de Mipibu/RN, 30 de janeiro 
de 2019 Miriam Jácome de Carvalho Simões Juíza de Direito E para ficar constando, mandei expedir o presente que será 
afixado no local de costume e publicado uma vez no D.J.E. Dado e passado nesta cidade de São José de Mipibu/RN, aos 
01/08/2019. Eu, Maria de Fátima de Oliveira Silva, Técnica Judiciária, o digitei e Eu, Léia Maria de Jesus da Silva, Chefe de  
Secretaria,o subscrevo. São José do Mipibu/RN, 01 de agosto de 2019   

Miriam Jácome de Carvalho Simões 
Juíza de Direito 

 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CEQ RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S.A, 21.536.523/0001-27, torna público que 

recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a concessão da Licença de Operação nº 2020-151570/TEC/LO-0121, com prazo de validade até 
17/07/2026 em favor do empreendimento para Transporte de cargas perigosas (Diesel Comum, Óleo 
Lubrificante e Graxa) com capacidade total de transporte de 48,00 Ton. (quarenta e oito toneladas), lo-
calizada na Rodovia RN 404, Sítio Estrada dos Coqueiros, Zona Rural, Município de Areia Branca/RN. 

CEQ RENTAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S.A
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Jaerton De Lima E Silva, CNPJ 23.786.847/0001-49, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a LS para a indústria 
mobiliária, localizada Rodovia RN 003, 23, Santo Antonio/RN.

Jaerton De Lima E Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARINAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, 22.620.076/0001-52, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a LS para a operação de indústria, localizado na RUA BELIZA DE JESUS, 980. Santa 
Júlia. Mossoró/RN. 

Francisco Diniz Dantas
Sócio-Diretor 

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável – IDEMA a Licença de Instalação, com prazo de validade até 
17/07/2024, para extração mineral de Feldspato e Quartzo em uma área de 3,24 hectares, na localidade 
Sítio Tapera, zona rural, Lajes Pintadas – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no pro-
cesso ANM: 848.189/2013

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 0040

POSTO LAGOA D`ANTA LTDA, CNPJ: 11.940.467/0001-38, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instala-
ção nº 0040, com prazo de validade até 24/06/2021, em favor do empreendimento, Posto Revendedor de 
Combustíveis Líquidos, localizado na Rua Ricardo de Morais, nº 03, Centro, Lagoa D´anta/RN.

LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA GOMES
Sócio-Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VAVAGAS LTDA CNPJ 24.584.607/0001-24 torna público que está requerendo ao Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Operação 
para Transporte de cargas perigosas (gás liquefeito de petróleo GLP), cujo o empreendimento está loca-
lizado na Rua Joao Jose de Oliveira Neto, n° 333, centro - Parelhas /RN.

Valdemar Ribeiro de Araujo Junior
Proprietário

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPN 27.184.936/0004-19, torna-se que 
recebeu do Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da 
Licença de Operação Nº 2018-127981/TEC/RLO-1177 com prazo de validade até 19 de junho de 2026, 
em favor do empreendimento para armazenamento de material explosivo em 03 paióis, localizados em 
Mossoró/RN

João Marques Neto
Gerente Geral

Pedido de Licença de Regularização de Operação 

J M FREIRE  CNPJ: 19.796.050/0001-55  , torna publico que esta requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, IDEMA, licença de Regularização de Operação para 
comercio de madeiras sem beneficiamento, localizada na rua dos Eucaliptos, Cento, Vera CRuz, Rio 
Grande do Norte.

JOÃO MARIA FREIRE
Proprietário 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO

A JML AUTO POSTO DE DER. DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 40.796.146/0001-00, torna público que 
recebeu Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Re-
novação de Licença de Operação N° 2018-128446/TEC/RLO-1208, com validade até 06/07/2026 em favor 
do empreendimento Posto de Revenda Varejista de Combustíveis Líquidos, com capacidade para arma-
zenamento de 45m³, localizado na Av. Alba de Miranda, n° 119, Centro, Pendências/RN, CEP.: 59.504-000.

Igor Ribeiro Jácome
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - LS

MARIO SOUZA DE MORAIS, de CPF: 071.208.694-34, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – 
LS, com validade até 22/06/2026, para a Beneficiamento de Substancia Mineral (Caulim), localizada no Sítio 
Tanquinho, s/n – Zona Rural – Equador/RN.

MARIO SOUZA DE MORAIS
Dir. Presidente

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Stelo Arcanjo de Paiva, CPF: 096.418.074-04, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença Operação 
com prazo de validade até 17/07/2026, em favor do empreendimento de Carcinicultura, localizado na Fa-
zenda São João, Rod. RN-002, Distrito de Jenipapeiro, Zona Rural, Nísia Floresta/RN.

Stelo Arcanjo de Paiva
Proprietário

REABERTURA | Grandes centros comerciais da capital aguardam poder retomar as atividades a partir de 28 
de julho; estabelecimentos estão na expectativa de que a Prefeitura do Natal antecipe decreto para abertura  

Os grandes shoppings centers 
de Natal se preparam para reabrir as 
portas a partir do dia 28 de julho. O Mi-
dway Mall, o maior centro comercial 
do segmento da capital, divulgou nesta 
quarta-feira (22) comunicando a data 
para os lojistas. A data para reabetura 
do segmento, de acordo com a Prefei-
tura do Natal, é apenas no dia 04 de 
agosto, mas a direção do Midway Mall 
avalia que o prazo pode ser antecipado 
em seis dias.

No comunicado interno divulga-
do aos lojistas do shopping center, a 
administração do mall avalia que há 
possibilidade em haver uma antecipa-
ção na abertura por parte do governo 
municipal. O centro comercial, inclusi-
ve, já elaborou protocolo sanitário para 
a retomada. 

De acordo com o protocolo, que 
é calcado nas regras estipuladas pela 
Prefeitura do Natal, o Midway Mall 
detalha que o funcionamento será das 
12h às 20h. Além disso, o uso da másca-
ra será obrigatório dentro do estabele-
cimento. A entrada no shopping center 
vao acontecer após medição de tem-
peratura, além de medidas de higie-

nização, como instalação de tapetes e 
disponibilização de álcool em gel, e de 
distanciamento, como sinalização das 
escadas rolantes, retirada de bancos e 
controle do fluxo de clientes.

“Neste sentido, criamos um Pro-
tocolo de Reabertura, com várias 
medidas, normas e recomendações 
para que nossa retomada aconteça da 
melhor forma possível, com cautela, 

serenidade e responsabilidade”, traz o 
documento do Midway Mall.

No dia 08 de julho, A Prefeitura de 
Natal autorizou o funcionamento de 
shopping centers da cidade para venda 
exclusiva por meio eletrônico ou tele-
fone. No entanto, os clientes terão de 
fazer a retirada dos produtos em um 
guichê localizado na área de estaciona-
mento, no sistema drive-thru.

Shopping Midway Mall suspendeu atividades por conta da pandemia no dia 21 de março

Shoppings com ar condicionado de 
Natal esperam abrir portas no dia 28

DADOS

O Brasil registrou 1.284 novas 
mortes por covid-19 nas últimas 
24 horas, elevando o total de óbi-
tos pela doença a 82 771, segundo 
dados divulgados pelo Ministério 
da Saúde nesta quarta-feira (22).

Em 24 horas, o País registrou 
67.860 novos casos de covid-19, 
mais um recorde diário de con-
firmações da doença, superando 
o anterior, registrado em 19 de 
junho, quando foram contabili-
zados 54.771 casos do novo co-
ronavírus. Com isso, o número 
de infectados chegou a 2.227.514. 
Desse total, 1.532.138 (68,8%) 
correspondem aos recuperados e 
612.605 (27,5%) ainda em acom-
panhamento. O dado do ministé-
rio não significa que todas as mor-
tes ocorreram nas últimas 24h. Os 
casos, no entanto, estavam em 
investigação e foram confirmados 
neste período. 

O Estado de São Paulo con-
tabiliza 439.446 casos do novo 
coronavírus e 20.532 mortes. O 
Ceará tem 153.108 infectados 
pela doença e 7.317 óbitos. O Rio 
de Janeiro atingiu nesta quarta-
-feira o número de 148.623 casos 
confirmados de covid-19 e 12.443 
mortes.

BRASIL REGISTRA 
67.860 CASOS DE 
CORONAVÍRUS; 
MORTES SÃO 82.771
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TRABALHO | Na primeira quinzena de julho deste ano, segundo o Ministério da Economia, foram feitos 3.328 
pedidos de seguro-desemprego no Estado, o que representa média de 222 solicitações do benefício por dia 

JALMIR OLIVEIRA
REPÓRTER

O número de pedidos de segu-
ro-desemprego no Rio Grande 
do Norte chegou a 47,6 mil no 

acumulado de 2020, entre janeiro e os 
primeiros 15 dias julho, segundo dados 
do Ministério da Economia. O número 
representa alta de 1,57% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

Na primeira quinzena de julho, 
segundo o Ministério da Economia, fo-
ram feitos 3.328 pedidos de seguro-de-
semprego no Estado. O dado represen-
ta uma média de 222 solicitações feitas 
por trabalhadores potiguares.

Ainda de acordo os dados da Eco-
nomia, o mês recordista em pedidos 
foi maio, que acumulou um total de 
10.528 solicitações. Em junho, o nú-
mero caiu para 7.021. Em todo o ano, 
os pagamentos de Seguro-desemprego 
resultaram num volume total de R$ 
209 milhões para os trabalhadores que 
perderam os postos de trabalho no 
Rio Grande do Norte. Os dados apon-
tam para uma redução no volume dos 
pedidos nas últimas semanas. Isso se 
explica, principalmente, pelas ações de 
retomada das atividades produtivas no 
Estado desde o início de julho. 

O Brasil chegou a 4,239 milhões no 
acumulado do ano, segundo o Ministé-
rio da Economia, o que representa uma 
alta de 13,4% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. Entre 
os estados, a maior parte dos pedidos 
foi feita em São Paulo (1,2 milhão), se-
guido por Minas Gerais (473 mil) e Rio 
(330 mil). 

Em todo o país, 54,1% dos pedidos 
foram feitos pela internet. Em abril, es-
se número chegou a 86,9%. Até o início 
de 2020, mais de 80% das solicitações 

do benefício foram feitas de forma pre-
sencial — nas agências do Sistema Na-
cional de Emprego (SINE) ou nas Supe-
rintendências Regionais do Trabalho.

O benefício do seguro-desemprego 
é pago ao trabalhador com carteira 
assinada demitido sem justa causa. O 
trabalhador tem até 120 dias após a 
demissão para pedir o benefício, que 
pode ser solicitado via internet por 
meio do portal de serviços do governo 
e pelo aplicativo da Carteira de Traba-
lho Digital.

Ministério da Economia aponta que 4,3 milhões de brasileiros pediram seguro-desemprego 

Em 2020, RN já acumula 47,6 mil 
pedidos de seguro-desemprego

As filas da Caixa Econômica 
Federal (CEF) voltaram a se 
formar em Natal. O início do 

pagamento da quarta parcela do auxí-
lio emergencial, iniciado nesta quarta-
-feira (22), e os bloqueios em milhares 
de contas digitais  de beneficiários do 
programa social resultaram em cenas 
de aglomeração na frente de diversas 
agências da instituição. 

Para evitar que a aglomeração fi-
que ainda maior ao longo da semana, a 
Caixa informa que desde a segunda-fei-
ra (20) intensificou o atendimento nas 
agências e deu celeridade na prestação 
de informações sobre o novo calen-
dário, além de reforçar as orientações 
quanto ao uso dos canais digitais. 

Além disso, os clientes foram 
orientados a manter o distanciamento 
obrigatório e foi utilizada apenas 50% 
da capacidade máxima de assentos 
disponíveis no interior das agências. 
Foram contratados ainda vigilantes 
adicionais para organização das filas. 

No caso do atendimento reali-
zado no bairro do Alecrim, uma das 
agências mais problemáticas, a Caixa 
esclarece que realizou uma parceria 
com a Prefeitura do Natal para orga-
nização das filas, com demarcação do 
piso e distribuição de máscaras, além 
da atuação da Guarda Civil Municipal, 
que orienta e auxilia os beneficiários 
durante o período de atendimento, 
que inicia às 8h e vai até às 14h. Todos 

os clientes que chegaram durante esse 
horário foram devidamente atendidos.

“O banco esclarece ainda que atua 
de forma conjunta com os órgãos de 
segurança pública para mitigar riscos 
de fraudes e garantir nível adequado 
de segurança no pagamento do Auxí-
lio Emergencial e demais benefícios 
sociais. Em ações preventivas de mo-
nitoramento, são realizados bloqueios 
de contas para a devida verificação de 
informações relativas aos beneficiá-
rios”, disse a instituição, em nota oficial 
enviada ao Agora RN.

Sobre a questão dos bloqueios em 
contas digitais da Caixa, ação iniciada 
nos últimos dias para coibir fraudes no 
recebimento do auxílio emergencial, a 
instituição disse o usuário prejudicado 
deve buscar orientações em uma agên-
cia Caixa. A estimativa é de que 3% de 
todos os cadastro no auxílio emergial 
são fraudados.

“Dessa forma, os usuários do CAI-
XA Tem que receberem a mensagem 
“Procure uma agência da Caixa com 
seu documento de identidade para 
regularizar seu cadastro”, devem seguir 
essa orientação e se direcionar até uma 
unidade do banco para a regularização 
do acesso à conta”, explicou.

A Caixa também recomenda ainda 
que seus clientes priorizem os canais 
digitais e de telesserviço do banco. Pa-
ra quem ainda precisar ir até a agência, 
o banco reforça que não é preciso ma-
drugar nas filas. Todas as pessoas que 
chegarem às agências durante o horá-
rio de funcionamento serão atendidas.

Já em caso de inconsistência ca-
dastral, o beneficiário deverá realizar 
um novo acesso ao APP e enviar a do-
cumentação solicitada, sem precisar 
ir à agência. Neste caso, o Caixa Tem 
enviará a seguinte mensagem “para 
finalizar a validação do seu cadastro, 
vamos precisar que envie seus docu-
mentos pelo WhatsApp”. 

A Caixa reforça que o aplicativo 
Caixa Tem possui múltiplos mecanis-
mos integrados de segurança, man-
tendo-se inviolável e seguro.  O baixo 
percentual de fraudes observado de-
ve-se à engenharia social, em que são 
utilizadas informações, documentos 
e acessos dos próprios clientes. "As-
sim, recomenda-se utilizar apenas os 
aplicativos oficiais da Caixa", encerra a 
instituição bancária. 

Agência da Caixa Econômica no Alecrim

Agências da Caixa registram filas
PROBLEMA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 018/2020
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0621/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação, dia 10/08/2020 as 08h30min. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA “CONSTRUÇÃO” DO NOVO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CANTO GRANDE DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar encontra-se a disposição o edital e seus anexos no 
Núcleo Administrativo, Setor de Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e 
no e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Presidente da CPL

 
 
 

 
 

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
SIMPLIFICADA – RLS 

 
 

CERAMICA CHICO DE KEKA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
08.776.092/0001-08, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Renovação de Licença Simplificada – RLS com 
prazo de validade até 15/07/2026, em favor do empreendimento com 
atividades de cerâmica vermelha, localizado no Sítio Carnaúba de 
Baixo, s/n, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos 
Dantas – RN. 
 
 

Francisco das Chagas Dantas  
  

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020 

AVISO DE DESISTÊNCIA – FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS  
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna 
público que mediante Ofício n° 036/2020, onde a empresa Pelicano Comércio, Construções e Serviços Eireli 
– EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-80 justifica a sua DESISTÊNCIA como empresa declarada vencedora 
da licitação: Tomada de Preços n° 004/2020, onde objetiva a Contratação de empresa especializada, para realizar 
a revitalização da iluminação e Pórtico na entrada da cidade de Rio do Fogo/RN, passando esta Comissão de 
Licitação juntamente com o Setor de Engenharia a analisar as Propostas Classificadas subsequentes.  
 

Rio do Fogo/RN, 22 de julho de 2020. 
Dário Xavier da Cruz -     Presidente da Comissão de Licitação  

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
 TOMADA DE PREÇOS N° 005/2020 

AVISO DE DESISTÊNCIA – FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS  
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna 
público que mediante Ofício n° 037/2020, onde a empresa Pelicano Comércio, Construções e Serviços Eireli 
– EPP, inscrita no CNPJ 06.089.757/0001-80, justifica a sua DESISTÊNCIA como empresa declarada vencedora 
da licitação, onde objetiva a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para realizar a 
reforma da Unidade Mista José Lucas Régis, no município de Rio do Fogo/RN, passando esta Comissão de 
Licitação juntamente com o Setor de Engenharia analisar as propostas classificadas subsequentes.    
 

Rio do Fogo/RN, 22 de julho de 2020. 
Dário Xavier da Cruz -     Presidente da Comissão de Licitação  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA/RN

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2020SRP
PROCESSO Nº 220.016/2020

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Serra Caiada/RN, torna público o Pregão Eletrônico nº. 011/2020, com o 
objetivo de Registro de preços para aquisição futura e parcelada de equipamentos eletrônicos e 
eletrodomésticos em geral destinados às secretarias e fundos municipais de Serra Caiada/RN de 
acordo com as informações constantes neste termo de referência. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
De 23/07/2020 das 08h00min até às 09h00min do dia 04/08/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
04/08/2020, às 09h01min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h00min do dia 
04/08/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para 
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA 
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada 
de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, e na página www.serracaiada.rn.gov.br, e 
esclarecimentos serão prestados pelo e-mail: cpl.pmsc@gmail.com ou telefone (84) 3293-0049.

Serra Caiada/RN, Em 22 de julho de 2020.
Abrahão Allan Miranda da Silva.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público 

que está aberta licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Pro-
cesso Licitatório Nº. 038/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PARA 
AS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍN-
CULOS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL EM FUNÇÃO DO COVID-19, COM REGISTRO 
DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 29/07/2020 às 07h30min, através do ende-
reço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão 
disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 
07h00min às 13h00min. Macaíba/RN, 21/07/2020. Pregoeiro/PMM. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE LICITAÇÕES

AGÊNCIA BRASIL 
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ALTERAÇÃO | Problemas no mecanismo de transmissão de dados causou acúmulo de informações sobre 
infecções do novo coronavírus no Estado; RN registra 45.184 pessoas infectadas com o novo coronavírus

JALMIR OLIVEIRA
REPÓRTER 

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) anunciou nesta 
quarta-feira (22) novo modelo 

de levantamento dos dados epidemio-
lógicos sobre a Covid-19 apresentados 
pelos municípios potiguares. A pasta 
enfrentou instabilidade da compilação 
dos dados nas últimas semanas. O ob-
jetivo é evitar distorções nas estatísticas 
diárias relacionada com a doença.

O novo modelo prevê ajustes na 
comunicação dos dados entre as secre-
tarias de Saúde das cidades potiguares e 
o Governo do Estado. De acordo com os 
dados apresentado nesta quarta-feira, 
o Rio Grande do Norte registra 45.184 
pessoas infectadas pelo novo coronaví-
rus. O número representa 917 casos a 
mais que na terça-feira (21), que fechou 
24 horas com 44.267 infectados. No en-
tanto, ao analisar a média de contágios 
diários, o Estado teve 272,67 registros 
entre os dias 18 e 21 de julho.

Segundo subcoordenadora de Vigi-
lância em Saúde, Alessandra Lucchesi, 
a diferença pode ser explicada em razão 
da instabilidade no sistema de exporta-
ção de casos para o Ministério da Saú-
de. “A instabilidade deste sistema, em 
alguns momentos, pode gerar compro-
metimento de informações. Estamos 
fazendo um levantamento com todos 
os municípios potiguares, para que pos-
samos evidenciar este distanciamento 
de informações”, disse ela.

O problema nas distorções dos nú-
meros motivou a Sesap a divulgar que 
não havia conseguido exportar todos os 
casos confirmados de Covid-19 entre os 
dias 14 e 15 de julho. Com isso, no dia 18 
de julho, com o represamento de dados, 
houve o registro total de 2.149 casos da 
doença. No entanto, entre os dias 27 e 
28 de junho foi verificada a maior dis-
crepância de dados. Na primeira data, 

houve o registro de 48 casos, mas no 
dia seguinte a soma passou para 5.483 
confirmações. “A Secretaria Estadual de 
Saúde sempre preza pela informação 
qualificada”, reforçou Alessandra Luc-
chesi.

Na última terça-feira (21), o Minis-
tério da Saúde determinou que todos os 
resultados de testes de diagnóstico para 
detecção do novo coronavírus  feitos em 
laboratórios das redes pública e privada 
terão de ser notificados ao Ministério 
da Saúde. A medida é válida tanto para 
resultados positivos como negativos, in-
conclusivos e correlatos “qualquer que 
seja a metodologia utilizada”. 

Ainda de acordo com a subcoorde-
nadora de Vigilância em Saúde, o Rio 
Grande do Norte registrou 13 mortes 
nas últimas 24 horas, somando um total 
de 1.636 óbitos.  Além disso, outras 200 
mortes ainda são investigadas.

Apesar dos números díspares, a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) ava-
lia que o Rio Grande do Norte teve a 
maior queda no computo diário da Co-
vid-19. Em julho, o Estado teve redução 
de 12,3%.  O estudo é referente ao perío-
do de 28 de junho a 11 de julho.

Rio Grande do Norte contabiliza 1.636 mortes causadas pela Covid-19 desde março passado

Sesap modifica sistema de dados da 
Covid-19 para evitar discrepâncias

Registro diário de infecções 
por Covid-19 dos últimos cinco dias

22 de julho

917 casos
21 de julho

324 casos
20 de julho 

257 casos
19 de julho 

 317 casos
18 de julho 

193 casos
Recorde de registros 

em um único dia 28 de junho

5.483 casos

O Governo do Rio Grande do 
Norte contabilizou, nos últi-
mos 15 dias, a bertura de 60 no-

vos leitos distribuídos em nove hospi-
tais pelo estado. A ampliação na rede 
de assistência à saúde é a prioridade 
do plano de assistência às vítimas do 
coronavírus em todo o Estado.

Na capital potiguar, foram aber-
tos cinco leitos, que estão em pleno 
funcionamento, no Hospital Central 
Coronel Pedro Germano (Hospital da 
PM). Mais três leitos Covid-19 foram 
contratualizados no Hospital Memo-
rial São Francisco e já estão atenden-

do pacientes. Outros 10 novos leitos 
foram abertos no Hospital Colônia 
Doutor João Machado e mais três lei-
tos clínicos da unidade de saúde serão 
transformados em leitos críticos até o 
final de julho. 

Também foram abertos quatro 
leitos na Liga Norte-riograndense 
Contra o Câncer, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Saúde Pública 
(Sesap).

Na Grande Natal, o Hospital Re-
gional Alfredo Mesquita Filho, em 
Macaíba, recebeu 10 novos leitos de 
UTI, por meio de um contrato com a 

Avante Social. Estes estão operando 
e regulados para receber pacientes. 
E em Parnamirim foram abertos lei-
tos no Hospital Maternidade Divino 
Amor (5 UTI) e no Hospital Municipal 
de Campanha (5 clínicos), por meio 
de uma parceria entre o município 
e o Governo do RN. No Hospital Ma-
ternidade Belarmina Monte, em São 
Gonçalo do Amarante, o Governo fi-
nanciou 10 novos leitos Covid-19 que 
estão recebendo pacientes regulados.

Já em Mossoró, na região Oeste 
Potiguar, o Hospital São Luiz recebeu 
mais 11 leitos.

Rio Grande do Norte abre 60 novos 
leitos hospitalares em 15 dias

CORONAVÍRUS

AMAZÔNIA REAL
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PEDRO TRINDADE 
REPÓRTER

Quando Natal honra o título de 
“Cidade do Sol”, a praia é uma 
das opções mais procuradas 

para aproveitar as vantagens de ser 
natalense, como degustar ginga com 
tapioca à beira-mar. A famosa iguaria 
potiguar também batiza o nome de um 
podcast local que debate notícias atuais 
da capital e repercute pautas sociais 
da região com um tom característico 
de conversa no fundo do ônibus, como 
detalham Altair Rocha, Jader Alves, 
Maria Beatriz Maciel e Vitor Machado 
(Veto) -  integrantes do projeto. 

“É um espaço de todo mundo. A 
gente até brinca que é uma caixinha 
de comentários, porque tem o bairris-
mo potiguar de Jader com o politiquês 

e o feminismo da nossa advogada Bia, 
mais o juridiquês do nosso jurista 
Altair e um dedinho de ‘grea’ mistura-
do à criatividade do nosso artista Veto. 
A zoada é grande, mas é de qualidade, 
com muito esforço e cuidado pra 
conquistar esse espaço”, esclarecem.

Foram necessários quase três 
meses para que a ideia de Jader, 
criador do projeto, fosse viabilizada e o 
podcast “Ginga com Tapioca” lançasse 
o primeiro episódio, intitulado “Que 
arrumação é essa?”, em 2 de julho - 
resumindo bem a proposta dos quatro 
amigos em abordar o universo nata-
lense. Desde então, novos episódios 
são publicados semanalmente e dis-
ponibilizados em todas as plataformas 
digitais, gratuitas e pagas.

Com duração média de uma hora, 
os episódios tratam desde jacarés nas 
lagoas de captação até o Plano Diretor 
Municipal e contam com a participa-
ção de convidados, como professores, 
historiadores e especialistas, pois 
“naquele palito de ginga, quanto mais 
ginga,  melhor”. A produção é com-
posta, ainda, por quadros, a exemplo 
dos “Que djabé isso?” e “01” - este em 
referência à linha de ônibus conhecida 

por circular em quase toda Natal. No 
Instagram e Twitter da “Ginga com 
Tapioca” é possível acessar conteúdos 
exclusivos.

Abaixo, o grupo conta mais sobre 
o projeto.

AGORA RN - Por que “Ginga 
com Tapioca”?

“O nome foi sugestão de Jader 
e a gente amou. Vamos combinar 
que não tem um nome que seja 
mais natalense que esse, né? O 
nome do podcast tinha que ser 
uma comida, porque “comedor” 
vem antes de “camarão” quando 
olhamos o signi� cado de “po-
tiguar”. Como de tapioca todo 
mundo gosta... Já a ginga, além 
de ser um peixe, é sinônimo de 
movimento - e toda conversa é um 
movimento. O recheio colocamos 
quando conversamos sobre os 
temas nos episódios”.

AGORA - Qual a motivação 
para criar um podcast que pauta 
as vivências em Natal?

“Jader sempre teve um desejo 
pessoal de criar um trabalho social 

local. Quando a pandemia chegou 
e, por efeito, a necessidade do 
isolamento social, nos deparamos 
com várias possibilidades digitais 
democráticas e acessíveis como 
solução, a exemplo do podcast, 
que permite o processo de produ-
ção e gravação em casa, respei-
tando as medidas de prevenção 
ao novo coronavírus. A� nal, basta 
ter um celular, um roteiro e um 
aplicativo de chamada de voz - 
com direito a meia amarrada no 
aparelho para diminuir o barulho 
- para produzir o episódio. Todos 
com diferentes personalidades, 
morando em regiões diferentes da 
cidade, chegamos ao consenso de 
criar um podcast 100% potiguar”.

AGORA  - Como tem sido a 
recepção do público?

“As pessoas estão gostando e 
comentando muito com a gente. 
A identi� cação é a melhor parte 
e nos sentimos muito acolhidos. 
Ficamos felizes em poder exaltar 
nossa região e dar poder à nossa 
identidade potiguar junto com 
o pessoal, porque é sobre isso: 

abraçar, acolher e exaltar nosso 
lugar. Quem ouve sempre fala que 
se sente numa roda com os ami-
gos. A nossa surpresa foi quando 
descobrimos que o “Ginga com 
Tapioca” tem ouvintes em diversos 
estados e países, como Austrália e 
Coréia do Sul. Não imaginávamos 
esse alcance. Eles sempre agrade-
cem porque conseguem matar um 
pouquinho da saudade”.

AGORA - Qual a expectativa 
com o podcast?

“Nossa expectativa está mais 
voltada para revitalização do sen-
timento de pertencimento com 
a nossa terra, o “ser potiguar”. 
Não estabelecemos números, 
mas é claro que com quanto 
mais pessoas daqui e de fora 
conseguirmos conversar, melhor. 
Por isso que acertamos que a 
nossa única meta é a de fazermos 
com que o nosso ouvinte leve 
essa conversa para uma roda de 
amigos, um jantar em família ou 
para uma fofoca na calçada antes 
do cafezinho da tarde - quando 
esta ação for segura”.

PODCAST  |  Não é para comer, 
é para ouvir. Podcast local 
debate notícias atuais da capital 
e repercute pautas sociais da 
região com um tom característico 
de conversa no fundo do ônibus

|  13QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2020 |QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2020 |



Social14 | | QUINTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2020

daniela.freirecosta@yahoo.com.br

EM ALTA
Não se fala em 

outra coisa na Câmara 
Municipal de Natal e nos 
bastidores políticos. Cresce 
o movimento liderado 
por vereadores da base 
governista para que o 
candidato a vice-prefeito 
na chapa de reeleição do 
prefeito Álvaro Dias saia do 
Legislativo Municipal.

COSTURAS
Interlocutores 

trabalham a proposta 
principalmente junto ao 
ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves, que tem peso na 
composição da chapa e já 
estaria sinalizando para 
acatar um edil para a 
função, de preferência dos 
quadros do seu PDT.

CENÁRIO
As conversas 

seguem avançando 
entre interessados 
da chapa majoritária 
situacionista, mas também 
nas proporcionais, que 
contribuirão para a 
reeleição do chefe do 
executivo municipal.

O grupo, que conta 
com 21 dos 29 vereadores 
da Casa Legislativa, atua 
em várias frentes de 
articulações.

INTERAÇÃO VIRTUAL
O presidente do 

diretório do Pros no RN, 
Jaime Calado, mediou, no 
último dia 16, a quinta 
live com orientações aos 
pré-candidatos e � liados 
do partido no Estado. 
Dessa vez, a pauta girou 
em torno das pesquisas 
eleitorais, com participação 
do professor universitário 
Daniel Menezes.

PRESTÍGIO
Além da participação da 

senadora Zenaide Maia, o 
evento virtual contou com 
a presença do presidente 
nacional do Pros, Eurípedes 
Júnior, que recebeu 
informações sobre esse 
projeto de interação, no 
formato remoto.

FAZENDO BALBÚRDIA
Um grupo de 

pesquisadores da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) 
deu início ao processo de 
patenteamento de um novo 
produto farmacêutico, 
substância que se apresenta 
como uma nova alternativa 
para tratamentos 
antiobesidade.

CONTA
Um dos representantes do PT na 

Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado, o senador Jean 
Paul Prates vê problemas na 
proposta de reforma tributária 
enviada pelo governo ao Congresso 
Nacional. “No ponto em que 
estamos, não é possível nem fazer 
uma conta de padeiro sobre quem 
vai pagar a conta”, a� rmou ele a 
Agência Estado.

SEM BASE
Na opinião do senador, “não 

podem os deputados e senadores, a 
partir de algo tão pequeno e tímido, 
avançar nos debates sem saber o 
que o governo propõe, por exemplo, 
para o ICMS, ISS ou mesmo para a 
tributação sobre grandes fortunas..

SE O PROBLEMA É A DATA...
O deputado estadual Nélter 

Queiroz a� rmou, durante sessão 
remota da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta, que a data limite para 
votação da Reforma da Previdência 
estadual, determinada através de 
uma portaria, pode ser alterada. 
“Essa data foi determinada em uma 
portaria e uma portaria é menor que 
essa lei federal. Então está fechada 
questão”, disse ele.

SEM DISCUSSÃO
O parlamentar manifestou-se 

contrário ao prazo de votação, 
que se encerra no próximo dia 31 
de julho. “Para mim, a reforma da 
Previdência do Governo Fátima 
Bezerra, não tem mais o que discutir. 
Não há esse prazo para se votar essa 
matéria”, a� rmou.

PARA OS APRESSADOS...
Michael Ryan, diretor de 

emergências da OMS a� rmou que 
as pessoas “não serão vacinadas no 
início de 2021”. Ele disse que apesar 
das boas notícias sobre as vacinas 
contra covid-19, “é necessário que 
as pessoas se mantenham realistas 
quanto a prazo e efetividade da 
proteção”.

OLHE O EXEMPLO...
Deu na Exame: “4 meses de 

quarentena depois, SP tem recorde 
de casos diários de Covid-19”.

Segundo a Secretaria da Saúde 
do Estado, foram 16.777 novas 
infecções nas últimas 24 horas. 
“Governo diz que alta pode ser de 
dados represados nos laboratórios”, 
disse a revista.

DANIELAFREIREDANIELA
Jornalista e empresário Crico Félix iniciou 
a exposição autoral A Outra Face. Uma 
galeria foi montada no Complexo Iguales 
para receber as suas obras, criadas durante 
a quarentena

RÁPIDAS
>> A velocidade de transmissão 

de novos casos de coronavírus no 
Brasil está crescendo fora de controle 
e esta é a 13ª semana consecutiva em 
que taxa de contágios está elevada. 
Quem afirma é o Imperial College.

>> O governo federal está 
prevendo um rombo de nada menos 
que “quase R$ 800 bi” nas contas 

datas da divulgação do resultado 
do exame impossibilitam as 
matrículas.

>> Ministro do STF Luís Roberto 
Barroso nomeou observadores para 
acompanhar reunião entre índios e 
governo federal. No início da semana, 
entidade afirmou que representantes 
do governo humilharam indígenas.

públicas em 2020. Os números são 
explicados pelo aumento de gastos 
e a queda de arrecadação em meio à 
pandemia de covid-19.

>> A Unicamp cancelou o 
ingresso para a universidade por 
meio do Enem. Disse que as novas 

O deputado estadual e médico Albert 
Dickson registrou no Instagram a sua volta à 
academia esta semana. Sem máscara, ele 
justificou: “Foi só para a foto. Rapidinho”.
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje a fada sensata Lua muda para sua Casa 3 e 
promete movimentar pra valer seus contatos e 
relacionamentos. Seu poder de expressão e sua simpatia 
se elevam, garantindo um dia dos mais animados em 
suas conversas. 

Boas vibes chegam da Lua, que hoje migra para Gêmeos e 
abre novas possibilidades para o seu signo. A vontade de 
aprender, melhorar de vida e ter outras experiências será 
um grande incentivo para você pegar fi rme nos estudos, 
começar um curso ou se preparar para provas.

Boas novas chegam dos astros para um dos principais 
interesses do seu signo: dinheiro! É pra glorifi car de 
pé, hein?! Hoje a Lua começa a brilhar em sua Casa 
da Fortuna e revela que o momento é oportuno para 
batalhar por melhorias fi nanceiras. 

Saturno segue o rolê em sua Casa 3 e direciona seu 
interesse e seu foco para conversas mais sérias e pontuais. 
Manhã positiva para lidar com papelada e documentos: 
contratos assinados hoje podem ter grande duração. 
Nesta quinta-feira, a Lua muda de signo e cenário.

A Lua passa a fazer companhia para o seu signo, 
fortalece seu lado intuitivo e deixa sua sensibilidade à 
fl or da pele. Hoje você vai contar com suas habilidades 
para se destacar em tudo o que fi zer e só não vai se dar 
bem naquilo que não prestar a devida atenção.

Hoje a Lua desembarca no lado oposto do seu 
Horóscopo e a energia geminiana vai agitar seus 
relacionamentos. Isso, como costuma dizer meu 
consagrado Fausto Silva, vai afetar tanto sua vida 
profi ssional como a pessoal. 

 É hora de dar um pouco mais de atenção ao seu bem-
estar físico, mental e espiritual, afi nal, você sabe que o 
jardineiro é Jesus e as árvores somos nozes, né? hahah. 
Brincadeiras à parte, hoje a Lua migra para o signo 
anterior ao seu, que abriga seu inferno astral.

Os assuntos profi ssionais vão concentrar suas atenções 
e quem manda o papo reto é a Lua, que começa a 
brilhar em sua Casa do Trabalho. Ela passa o dia fi ngindo 
costume, sem fazer aspectos com outros astros, mas dá 
um belo incentivo para você cuidar dos seus interesses.

Hoje seu lado sociável, divertido e animado vem à tona, 
tudo graças às boas vibes da fada sensata Lua, que passa 
a circular em Gêmeos a partir dessa madrugada. Isso 
signifi ca que você terá muita disposição para interagir 
com seus amigos, vai esbanjar simpatia.

Aquário, hoje é quinta, com Q, de quase sexta! Com 
a chegada da Lua ao ponto mais positivo do seu 
Horóscopo, os ventos sopram a seu favor, a sorte vai 
sorrir para o seu signo e essa quinta-feira deve ser muito 
animada. É pra gloriricar de pé, hein? 

A partir de hoje, a Lua começa a agir no ponto mais alto 
do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, suas 
ambições se fortalecem e os assuntos relacionados com 
a carreira ganham destaque. Sua versatilidade aumenta 
e você pode sobressair mais graças a sua competência.

Suas ideias andam inspiradas e você terá facilidade para 
fazer o de sempre de forma diferente e bem criativa no 
trabalho. Hoje a Lua ingressa em sua Casa 4 e garante que 
a relação com os familiares vai fi car bem mais animada. 
Você e os parentes estarão cheios de assuntos.

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)

Novo programa das manhãs na 
Band terá missão difícil pela frente

A Band ainda não tem 
data para o lançamento de um 
novo programa, formatado 
por Zeca Camargo e que terá a 
apresentação de Mariana Godoy. 
Primeira quinzena de agosto é 
agora o mais falado.

Mas nem título ainda 
existe. “Aqui na Band”, com 
certeza e “porque não traz boas 
lembranças”, não será mais usado.

E uma estreia que poderá 
ser acompanhada de outros 
movimentos na grade de 
programação das manhãs.

Sem dúvida, uma 
incumbência das mais 
complicadas. Por melhores que 
sejam as intenções ou mesmo as 
ideias, a faixa das manhãs já tem 
estabelecido um número “x” de 
aparelhos ligados.

De segunda a sexta, 26 em 
média, distribuídos entre Globo, 
Record e SBT, principalmente, e 
com públicos já conquistados.

Isso de muito tempo 
e oscilações que são 
insigni� cantes. Ao novo 
programa da Band, caberá a 
missão de tirar pontos do “Hoje 
em Dia”, “Encontro” e desenhos 
infantis. Complicado.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

PISTA
A Band está convidando 

algumas personalidades para gravar 
mensagens, parabenizando a estreia 
de Mariana Godoy no novo programa 
das manhãs e desejando um Feliz Dia 
dos Pais. Uma coisa bem espontânea.

Mas que pode indicar essa estreia 
para o dia 3 de agosto.

SACODE
A transmissão do Fla-Flu pelo SBT, 

por tabela, deu um embalo no reality 
show “Uma Vida, Um Sonho”. A sua 
realização foi acelerada e já se fala em 
estreia para outubro.

Sobre apresentação, Aline Riscado 
e outros sondados aguardam resposta 
da LCA.   

PRÓXIMO PASSO
Se realmente sair a edição 

masculina do “Uma Vida, Um Sonho”, 
quase que paralelamente, serão 
iniciados os trabalhos com uma 
versão feminina.

A ideia é essa.

CURIOSIDADE
Alessandro Marson, autor de 

“Novo Mundo” e “Nos Tempos do 
Imperador”, que estreia em 2021, foi 
um dos colaboradores de Walther 
Negrão em “Flor do Caribe”.

Um trabalho “bem prazeroso”, 
revela ele, no momento em que está 
praticamente sacramentada a escolha 
de “Caribe” como próxima reprise das 
18h.

ESTÁ DIFÍCIL
As seguidas mudanças em 

produtos como “Alarma TV” ou 
“Triturando”, que já foi “Fofocalizando” 
e agora é “Notícias Impressionantes”, 
e que nada signi� cam na ordem das 
coisas, têm comprometido demais os 
resultados do SBT.

Pior é que, mesmo com a casa 
caindo, ninguém da direção pode fazer 
nada. O dono é quem manda.

DATA DA “FAZENDA”
A estreia da “Fazenda”, edição de 

número 12, já está de� nida para o dia 
8 de setembro.

O tempo de isolamento no hotel, 
dos 20 escolhidos mais 4 reservas, 
foi ampliado para 14 dias. Check-in, 
portanto, em 25 de agosto.

ENQUANTO ISSO
Segue o mistério na Globo em 
relação à novela que substituirá 
“Totalmente Demais”.
E existe até uma certa “pressão” 
nessa escolha, porque a atual 
reprise apresenta bons índices 
de audiência desde a estreia e 
“bomba” nas mídias sociais.   

 EPTV, afi liada da Globo, 
fez demissões em Campinas, 
São Carlos e Ribeirão Preto...
 .. Cortes em vários setores, 
especialmente no jornalismo.
 A ESPN, neste sábado, 
com Guangzhou Evergrande 
e Shangai Shenhua, às 7h10, 
iniciará as transmissões do 

campeonato chinês...
  ... O brasileiro Paulinho, 

ex-Corinthians, atua pelo 
Guangzhou, atual campeão.
 Autor Marcílio Moraes, de 
inúmeros serviços prestados, 
entregou projeto de uma série 

na Band...
 ... Mas ainda não teve 

retorno.
  Band está confi rmando 

o show de Fábio Junior para o 
“Dia dos Pais”.

 O programa “Sensacional”, 
desta quinta-feira na Rede 

TV!, será em homenagem ao 
aniversário da apresentadora 

Daniela Albuquerque, 
comemorado ontem...

DIVULGAÇÃO
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LIVE FC

O ABC está eliminado da Copa do 
Nordeste. O time potiguar foi 
derrotado pelo CSA por 2 a 0, 

na noite de quarta-feira (22), na cidade 
baiana de Mata de São João (BA), pela 
oitava rodada – e última – da primeira 
fase do torneio regional. Com gols Yago 
e Michel Douglas, o time alagoano des-
pachou o alvinegro potiguar. 

Na retomada do futebol para as 
duas equipes, o CSA resolveu a par-
tida logo no início do confronto. Aos 
seis minutos, o meia Allano tocou de 
calcanhar para o lateral Norberto. Ele 
cruzou na medida para o atacante Ya-
go marcar de cabeça. 

Aos 36, Yago caprichou no passe 
pelo meio para Michel Douglas, que 
driblou o goleiro abecedista e fez o se-
gundo da equipe alagoana.

No segundo tempo, o ABC saiu 
mais para o jogo. O CSA baixou as li-
nhas, mas quase não foi ameaçado pelo 
adversário. Mesmo segurando o placar, 
o CSA perdeu chances de até golear 
o time potiguar. Com isso, a segunda 
etapa seguiu sem gols. O resultado foi 
péssimo para os potiguares.

Mesmo com a vitória, o CSA já não 
tinha chances de classificação. O clube 
estava no último lugar do grupo B da 
Copa do Nordeste, mas, com os três 

pontos da partida, subiu para o sexto 
lugar, encerrando a participação com 
sete pontos. 

Já o ABC, que poderia até empatar 
para se classificar, acabou eliminado 
do torneio. O time potiguar ficou em 
quinto lugar do Grupo A, com nove 

pontos. O empate poderia ajudar na 
classificação, pois o rival na disputa, o 
Sport Recife, que acabou empatando 
com o Confiança por 1 a 1, acabou 
ficando com 10 pontos, alcançando a 
quarta e última vaga de classificação.

Após a participação na Copa do 

Nordeste, o ABC retorna para Natal 
ainda semana. O clube vai iniciar a 
preparação para o início da Série D 
do Campeonato Brasileiro. O pontapé 
inicial do torneio está marcado para o 
dia  19 de setembro. Os potiguares vão 
enfrentar o Itabaiana de Sergipe. 

ABC joga mal, perde e fica 
fora da Copa do Nordeste
DERROTA | Alagoanos do CSA fazem dois gols ainda no 1º tempo e impedem que ABC consiga obter a quarta e última vaga do Grupo A da Copa 
do Nordeste para a segunda fase; alvinegro retorna para Natal esta semana para seguir com os preparativos voltados para a Série D do Brasileiro 

Atacante Yago, do CSA de Alagoas, foi o grande destaque da partida desta quarta-feira contra a equipe do ABC: um gol e uma assistência 

Mais um imbróglio está esta-
belecido no futebol nacional. 
Depois dos problemas na fi-

nal do Campeonato Carioca, agora é a 
vez do Campeonato Brasileiro, que tem 
início dia 08 de agosto. A CBF divulgou 
a tabela do Campeonato Brasileiro e 
a previsão das transmissões das dez 
primeiras rodadas em televisão aberta, 
fechada e pay-per-view.

Já na primeira rodada tem a trans-
missão do duelo entre Palmeiras e Vas-
co pelo canal TNT, em TV fechada. Este 
jogo não teria exibição na televisão 
fechada, pois o clube paulista assinou 
contrato com a Turner, enquanto o 
carioca está vinculado à Globo Mas a 
publicação da MP 984/2020 pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, em junho, mudou 
regras sobre direitos. Nas dez primeiras 
rodadas, 13 jogos que não poderiam 
ter transmissão na televisão fechada, 
agora poderão por causa da MP 984.

A TV Globo, por intermédio de 
uma nota, informou que vai tentar im-
pedir as transmissões com a ajuda de 
medidas legais cabíveis.

Em relação aos direitos de trans-
missão, a Medida Provisória diz que 
os clubes mandantes terão o direito de 
transmissão da partida. Antes, seguin-
do a Lei Pelé, uma emissora de TV só 
poderia passar um jogo caso tivesse 
acordo com as duas equipes.

A Medida Provisória é um ato com 

força de lei, adotado pelo presidente 
da República, em casos de relevância 
e urgência. Ela tem validade de 60 dias, 
prorrogáveis por mais 60. Se ela não 
for aprovada no prazo de 45 dias, a MP 
tranca a pauta de votações da Casa em 
que se encontrar (Câmara ou Senado) 
até que seja votada.

Com a nova MP, 13 jogos passarão a ter transmissões feitas em canais de TV fechada

CBF divulga jogos do Brasileiro com 
as novas transmissões para a  TV

POLÊMICA

FLAMEENGOOs quatro meses de afastamen-
to dos gramados por causa 
da pandemia do novo coro-

navírus foram sentidos por Santos e 
Santo André. Em um jogo muito fra-
co tecnicamente, as equipes empata-
ram, por 1 a 1, nesta quarta-feira (22), 
na Vila Belmiro, em duelo válido pela 
11.ª rodada do Campeonato Paulista.

Garantido nas quartas de final, o 
Santos chegou aos 16 pontos e lide-
ra com folga o Grupo A, enquanto o 
Santo André foi a 20 pontos no Grupo 
B e também se garantiu na próxima 
fase da competição, beneficiado pe-
la derrota do Novorizontino para a 
Ponte Preta.

O Santos começou melhor na 
partida. Com o atacante Soteldo 
bastante acionado, o time do técni-
co Jesualdo Ferreira pareceu que iria 
encontrar o caminho da vitória com 
facilidade. O Santo André demorou 
para chegar na área de Vladimir, 
mas quando chegou foi mortal. Aos 
18 minutos, Ricardo Cruz cobrou 
escanteio da direita, Willian Goiano 
subiu muito alto e cabeceou na trave 

direita. Rodrigo aproveitou o vacilo 
da zaga santista e só empurrou a bola 
para abrir o placar. Mas uma falha 
na intermediária do Santo André 
permitiu o empate santista. Luan 
Peres roubou a bola, que sobrou para 
Soteldo. O venezuelano passou pela 
marcação de dois zagueiros e fez jus-
tiça ao placar.

O Santos volta jogar domingo, 
às 16 horas, na última rodada da 
fase de classificação, contra o No-
vorizontino.

Santos marcou com venezuelano Soteldo

Santos empata na Vila, ma 
está nas quartas do Paulistão

RETOMADA 

OLIMPÍADAS

O diretor-executivo do Comi-
tê Organizador dos Jogos de Tó-
quio, Toshiro Muto, afirmou nesta 
quarta-feira (22), em entrevista à 
agência de notícias Reuters, que 
espera realizar os Jogos de Tóquio 
mesmo em meio à pandemia do 
novo coronavírus.

“É muito difícil para nós espe-
rar que a pandemia de coronaví-
rus esteja contida, mas se puder-
mos entregar os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos de Tóquio com 
coronavírus, acho que os Jogos de 
Tóquio se tornarão um modelo 
para os próximos Jogos Olímpicos 
e outros eventos internacionais”, 
declarou o dirigente um dia antes 
da marca de um ano para início 
do megaevento esportivo, que foi 
adiado por causa da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

Porém, mesmo em um con-
texto no qual o coronavírus conti-
nua avançando (já tendo infecta-
do mais de 15 milhões de pessoas 
ao redor do mundo e causando 
mais de 617 mil mortes), Muto 
espera que os Jogos de Tóquio 
deixem um aprendizado. “Espero 
fortemente que isso deixe uma 
marca. Isso se tornará um legado 
para a história da humanidade”, 
encerra. Os Jogos de Tóquio foram 
remarcados para o período de 23 
de julho a 8 de agosto de 2021.

COMITÊ ORGANIZADOR 
ESPERA REALIZAR 
JOGOS DE TÓQUIO 
MESMO COM  COVID-19
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