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CAMPEONATO ESTADUAL

FUTEBOL. 16 | Com gols de Valderrama (foto) e Berguinho, ABC vence o América por 
2 a 1 e vai decidir segundo turno do Estadual em casa, podendo ser campeão direto

LUCIANO MARCOS

VANTAGEM 
ALVINEGRA

SAÍDA DA PETROBRAS. 10 | Nove dos 26 campos de 
produção de petróleo que foram anunciados para 
venda no Rio Grande do Norte estão parados desde 

março. Segundo a estatal, ação faz parte de uma 
medida de “hibernação” de plataformas em campos 
de águas rasas das bacias em quatro estados.

Petrobras já não opera 
9 campos de petróleo 
no RN desde março

Solidariedade confirma 
candidatura de Kelps à 
Prefeitura do Natal

Nota de R$ 200 vai
entrar em circulação na 
quarta, diz Banco Central

Benes Leocádio é o
novo coordenador
da bancada federal

ELEIÇÕES 2020. 3 | Foi aberta 
oficialmente em Natal a temporada 
de convenções dos partidos 
políticos, que vai até 16 de setembro

 ALEX VIANA

Benes Leocádio é o

DINHEIRO. 5 | Lançamento da nova 
tem o objetivo de atender maior 
demanda por papel-moeda com o 
pagamento do auxílio emergencial

CONGRESSO. 3 | Em reunião, 
deputados e senadores também 
definiram onde serão aplicadas 
emendas parlamentares de 2021

EDUARDO MAIA / ALRN ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Rio Grande do Norte 
confirma 8 novas mortes 
causadas pelo coronavírus; 
total chegou a 2.256

Rede municipal continuará 
com aulas presenciais 
suspensas, antecipa 
Secretaria de Educação

Projeto “BR do Mar”
reduz custo com transportes 
e dá nova opção de frete, 
analisam entidades

PANDEMIA. 7 | No RN, taxa de ocupação 
de leitos está em 41,3% na rede pública, 
segundo a Secretaria Estadual de 
Saúde. Em todo o País, nas últimas 24 
horas, foram registrados 553 óbitos

EDUCAÇÃO. 7 | Não há data predefinida 
para o retorno das atividades presenciais 
no âmbito municipal. No Estado, comitê 
científico vai analisar na quarta se 
recomenda retomada

CABOTAGEM. 6 | Projeto de lei enviado 
pelo governo ao Congresso pelo 
Governo Federal abre perspectiva 
para o trânsito de navios entre portos 
brasileiros beneficie o porto de Natal

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

RETORNO QUESTIONADO
SEGURANÇA. 8 E 9 | Sindicato dos Policiais Penais do Rio Grande do Norte teme pela volta das visitas 
presenciais dentro do sistema penitenciário potiguar, ação que foi retomada nesta segunda-feira 31 e que 
segue ao longo dos próximos dias em todo o estado. Entidade diz que visitas “não são essenciais ou urgentes”
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Um grupo formado por 10 se-
nadores, incluindo o potiguar 
Styvenson Valentim (Podemos), 

ingressou com um pedido no Supremo 
Tribunal Federal (STF) nesta segunda-
-feira 31 para evitar a reeleição de Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) e de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) no comando do Sena-
do e da Câmara, respectivamente.

Os senadores protocolaram peti-
ção em uma Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade do PTB. O documento 
reforça os argumentos contrários à 
recondução dos atuais presidentes das 
Casas Legislativas.

A petição é acompanhada de pa-
recer assinado pelo advogado Adilson 
Dallari, professor titular da PUC-SP.

Para os senadores, tanto as normas 
dos regimentos internos do Senado e 
da Câmara quanto a Constituição ve-
dam a reeleição na mesma legislatura 
para as presidências das duas casas le-
gislativas. “Só uma Proposta de Emen-

da à Constituição (PEC) poderia alterar 
as regras do jogo”, a� rma Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE).

Os mandatos dos presidentes da 
Câmara e do Senado duram dois anos. 
Maia e Alcolumbre foram eleitos em 

fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2021, 
terminam seus mandatos.

Alcolumbre busca permanecer no 
cargo. Na semana passada, o Senado 
enviou petição ao STF argumentando 
que a reeleição de presidentes no Con-

gresso é um assunto deve ser tratado 
internamente.

Levantamento do site Poder360 
mostra que, ao todo, 57 senadores 
preferem não declarar apoio neste mo-
mento à reeleição de Alcolumbre – 23 
se disseram contrários e 34 não quise-
ram responder. Outros 23 declararam 
apoio ao atual comandante da Casa.

Hoje, o que se entende é que o pa-
rágrafo 4º do artigo 57 da Constituição 
veda a reeleição de presidentes da Câ-
mara e do Senado na mesma legislatu-
ra. Aliados de Alcolumbre alegam que, 
como os mandatos de senadores são 
de 8 anos e os de deputados de 4 anos, 
o conceito de “legislatura” deveria ser 
matizado e reinterpretado.

A petição dos senadores combate 
essa tese.

Na Câmara dos Deputados, o deba-
te não está tão intenso. Rodrigo Maia 
vem dizendo publicamente que não 
pretende se reeleger.

Senadores vão ao STF contra 
reeleição de Maia e Alcolumbre
PROTESTO  | Para os senadores, tanto as normas dos regimentos internos do Senado e da Câmara quanto a Constituição vedam a reeleição na 
mesma legislatura para as presidências das duas casas legislativas. No Senado, Alcolumbre tenta se reeleger. Na Câmara, Maia nega pretensão

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)

EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO

A Justiça Federal aceitou nesta 
segunda-feira 31 a denúncia da 
operação Lava Jato contra o mi-

nistro do Tribunal de Contas da União 
(TCU) Vital do Rêgo.

O ministro é acusado de receber 
propina de R$ 3 milhões em 2014. Em 
troca, segundo a denúncia, ele deveria 
evitar que os executivos da construtora 
OAS fossem convocados para prestar 
depoimento nas comissões parlamen-
tares de inquérito da Petrobras.

A denúncia por corrupção e lava-
gem de dinheiro foi acolhida pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba.

O repasse teria ocorrido quando 
Vital do Rêgo era senador e presidente 
da CPMI (Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito) da Petrobras. O colegiado 
apurava informações obtidas pela Lava 
Jato sobre práticas de agentes públicos e 
privados que prejudicaram a petrolífera.

Os procuradores do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) afirmam que Vital 
do Rêgo não tem direito a foro privile-

giado, ainda que seja ministro do TCU 
atualmente. Como ele deixou o cargo 
de senador que ocupava à época, não há 
restrição à investigação por prerrogativa 
de função. As investigações ocorrem no 
âmbito da 73ª fase da operação Lava Jato.

Além do ministro Vital do Rêgo, 
também se tornaram réus 9 investiga-

dos: Roberto Souza Cunha, Ramilton 
Lima Machado Junior, Joao Carlos Lyra 
Pessoa De Mello Filho, Fabio Magno De 
Araujo Fernandes, Dimitri Chaves Go-
mes Luna, Carolina Camara Vasconce-
los, Alexandre Costa De Almeida, Alex 
Antonio De Azevedo Cruz e Sandro 
Maciel Fernandes.

Ministro do TCU Vital do Rêgo vai responder por atos cometidos no mandato de senador

Vital do Rêgo, ministro do TCU,
vira réu por corrupção e lavagem

PROPINA

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL O ministro interino da Saú-
de, Eduardo Pazuello, 
se reuniu nesta segun-

da-feira 31, no Rio de Janeiro 
com a presidente da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia 
Trindade Lima, para debater 
o cronograma de produção da 
vacina ainda em testes contra a 
Covid-19 no Brasil.

A previsão é que, se tiver a 
e� cácia comprovada, as primei-
ras doses sejam distribuídas no 
início de 2021, por meio do Pro-
grama Nacional de Imunização, 
que atende o Sistema Único de 
Saúde (SUS).

A previsão é produzir, inicial-
mente, 100 milhões de doses a 
partir de insumos importados. 
A produção integral da vacina 
na unidade técnico-cienti� ca 
Bio-Manguinhos, no Rio, deve 
começar a partir de abril de 2021.

“A Fiocruz está mobilizando 
todos os seus recursos tecnoló-

gicos e industriais em prol do 
acesso da população à vacina no 
menor tempo possível. Estamos 
conversando com a Anvisa e par-
ceiros tecnológicos com o intuito 
de reduzir os prazos de produção, 
registro e distribuição da vacina”, 
disse a presidente da Fiocruz.

O acordo entre a Fiocruz e a 
AstraZeneca é resultado de tra-
tativas entre o governo brasileiro 
e o governo britânico, anunciado 
em 27 de junho pelo Ministério da 
Saúde. A parceria prevê a assina-
tura de um acordo de encomenda 
tecnológica, na primeira semana 
de setembro, e o desenvolvimen-
to de uma plataforma para outras 
vacinas, como a da malária.

Para produção e aquisição da 
vacina contra a Covid-19 produ-
zida pelo laboratório AstraZe-
neca e Universidade de Oxford, 
o governo brasileiro liberou um 
crédito extraordinário de R$ 1,9 
bilhão.

Vacina pode começar a ser 
distribuída no início de 2021

COVID-19

JUSTIÇA ELEITORAL

O desembargador Gilson 
Barbosa, do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Norte (TJRN), 
tomou posse nesta segunda-
-feira 31 como novo presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-RN), para o biênio 2020-
2022. O desembargador Cláudio 
Santos será o vice-presidente.

Os magistrados de segun-
do grau foram escolhidos para 
compor a Corte Eleitoral pelo 
Tribunal de Justiça do Rio Gran-
de do Norte no dia 10 de junho. 
Eles substituem os desembar-
gadores Glauber Rêgo e Corné-
lio Alves, respectivamente.

No discurso de posse, Gil-
son Barbosa destacou que as 
eleições de 2020 serão atípicas, 
em função da pandemia do 
novo coronavírus. “Estou certo 
que a eleição que se avizinha 
será sem precedentes. Portanto, 
histórica. Um dos principais ob-
jetivos de minha gestão será fa-
zer com que ocorra uma eleição 
retilínea, justa e que represente 
a vontade do povo”, declarou.

GILSON BARBOSA 
TOMA POSSE COMO 
NOVO PRESIDENTE 
DO TRE-RN
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O Solidariedade confirmou nesta 
segunda-feira 31 que o deputa-
do estadual Kelps Lima será o 

candidato do partido à Prefeitura do 
Natal nas eleições de 2020. A definição 
aconteceu durante a convenção da le-
genda, que homologou ainda outras 44 
candidaturas para vereador, sendo 30 
homens e 14 mulheres.

Exercendo o terceiro mandato 
como deputado na Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte, Kelps 
será candidato a prefeito de Natal pela 
segunda vez consecutiva. Na primei-
ra, em 2016, ele terminou a disputa 
em 2º lugar, após receber 13,37% dos 
votos válidos. Naquela eleição, Carlos 
Eduardo Alves (PDT) foi reeleito no 
primeiro turno.

O candidato a vice anda não está 
definido, mas é provável que seja in-
dicado por outro partido. Durante a 
convenção, os membros do Solidarie-
dade decidiram manter conversas com 
representantes de outras três legendas 
na tentativa de formar uma coligação. 
Antes do anúncio, contudo, é preciso 
que as outras siglas confirmem a alian-
ça também em convenção.

Agora oficialmente candidato a 
prefeito, Kelps disse à reportagem do 
Agora RN que pretende apresentar à 
cidade um plano de governo “moderno 
e inovador”. Ao falar sobre o projeto, 
ele aproveitou para alfinetar o atual 
prefeito Álvaro Dias, que deverá ser 
candidato à reeleição. Ao contrário de 
Kelps, que é natalense, Álvaro é natural 

de Caicó, no Seridó Potiguar.
“É um projeto para o natalense que 

nasceu e se criou aqui, que ama a cida-
de, que conhece a cidade. É com esse 
natalense que a gente quer se conectar, 
mostrar que quem é daqui pode gerir a 
cidade com qualidade. Não é possível 
que Natal aceite prefeitos que vieram 
de oligarquia. Está na hora de um 

cidadão comum administrar Natal”, 
afirmou Kelps.

Com a do Solidariedade, foi aberta 
oficialmente em Natal a temporada 
de convenções dos partidos políticos. 
Até o dia 16 de setembro, as legendas 
deverão decidir sobre candidaturas a 
prefeito, vice e vereador. Só após esses 
encontros oficiais, será aberta a cam-
panha eleitoral deste ano.

Para atender às recomendações 
médicas e sanitárias impostas pelo 
cenário de pandemia provocada 
pelo novo coronavírus, os partidos 
poderão realizar suas convenções 
em formato virtual para a escolha de 
candidatos e formação de coligações 
majoritárias, bem como para a defi-
nição dos critérios de distribuição 
dos recursos. As legendas devem 
garantir ampla publicidade, a todos 
os seus filiados, das datas e medidas 
que serão adotadas.

Na convenção do Solidariedade, a 
maioria dos filiados e pré-candidatos 
participou por videoconferência. Os 
candidatos e dirigentes da agremiação 
se alternaram na ida ao prédio para as-
sinarem a ata.

Solidariedade confirma Kelps 
Lima como candidato a prefeito
ELEIÇÕES 2020 | Com a do Solidariedade, foi aberta oficialmente em Natal a temporada de convenções dos partidos políticos. Até o dia
16 de setembro, as legendas deverão decidir sobre candidaturas a prefeito, vice e vereador. Partidos poderão realizar encontros virtuais

Kelps Lima (esq.) e demais dirigentes do Solidariedade durante convenção nesta segunda

SOLIDARIEDADE / REPRODUÇÃO

O deputado federal Benes Leocá-
dio (Republicanos) foi escolhi-
do, por unanimidade, como o 

novo coordenador da bancada poti-
guar por um período de um ano e meio. 
A escolha ocorreu nesta segunda-feira 
31 em reunião presencial dos parla-
mentares em Natal.

O encontro também definiu as 
emendas a serem incluídas no anexo 
de metas e prioridades da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (2021).

“É mais um desafio assumir essa 
função em defesa dos assuntos do 
nosso estado. Mas acredito que é uma 
responsabilidade de todos nós, onze 
membros da bancada. A figura de um 
representante para organizar, coorde-
nar e falar em nome dos colegas, mas a 
missão compete a todos nós parlamen-
tares, escolhidos pelo povo potiguar. 
Agradeço a confiança dos meus pares 
nesta escolha e parabenizo o trabalho 
realizado pelo deputado Rafael Motta, 
que tão bem coordenou esta bancada”, 
destacou Benes.

O deputado Benes Leocádio subs-
titui o deputado Rafael Motta (PSB), 
na função de coordenar liberação de 
emendas de bancada e dialogar com os 

governos estadual e federal.
A bancada também definiu as 

emendas a serem incluídas no anexo 
de metas e prioridades da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 2021.

Com isso, deputados e senadores 
optaram por priorizar das três emen-
das da bancada, duas serão para for-
talecer a segurança hídrica do Estado. 
A remanescente será destinada para 

área de transportes na duplicação da 
BR-304.

Os valores que cada emenda irá 
receber não foram estabelecidos. As 
emendas apresentadas à LDO funcio-
nam como uma espécie de preparação 
para o Orçamento da União, que co-
meçará a ser discutido com envio da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo 
governo Jair Bolsonaro.

Deputado federal Benes Leocádio (Republicanos) vai substituir Rafael Motta (PSB) na coordenação

Deputado Benes Leocádio assume 
coordenação da bancada federal

MUDANÇA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, deu prazo de 24 

horas para que a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) e o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) se manifestem 
sobre o pedido do governador afasta-
do do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
para retornar ao cargo.

Após receber as informações, o 
ministro deverá decidir a questão. 
No sábado 29, a defesa de Witzel 
apresentou recurso para derrubar a 
decisão que determinou a medida.

Na sexta-feira 28, Witzel foi afas-
tado do cargo por 180 dias em deci-
são do ministro Benedito Gonçalves, 
do STJ. O afastamento foi determi-

nado no âmbito da Operação Tris in 
Idem, um desdobramento da Ope-
ração Placebo, que investiga atos de 
corrupção em contratos públicos do 
Governo do Rio de Janeiro.

A investigação aponta que a or-
ganização criminosa instalada no go-
verno estadual a partir da eleição de 
Witzel se divide em três grupos que, 
sob a liderança de empresários, paga-
vam vantagens indevidas a agentes 
públicos. Os grupos teriam loteado 
as principais secretarias para benefi-
ciar determinadas empresas.

Após ser afastado, Witzel negou o 
envolvimento em atos de corrupção 
e afirmou que seu afastamento não 
se justifica. 

Governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel entrou com recurso no STF

Witzel: Toffoli dá 24h  para 
STJ e PGR se manifestarem

RIO DE JANEIRO

DECISÃO

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), convocou para esta 
terça-feira 1º uma reunião da 
Mesa Diretora para discutir a 
situação da deputada federal 
Flordelis, denunciada como a 
mandante da morte de seu ex-
-marido, Anderson do Carmo.

Duas questões devem ser 
analisadas pelos deputados: 
o requerimento do deputado 
Léo Motta (PSL-MG), que pede 
a instauração de representação 
contra a deputada por quebra 
de decoro parlamentar, e um 
projeto de resolução apre-
sentado pelo corregedor da 
Câmara, deputado Paulo Ben-
gtson (PTB-PA), que autoriza 
o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar a realizar reuniões 
virtuais por meio do Sistema de 
Deliberação Remota, o mesmo 
que vem sendo utilizado para as 
votações do Plenário.

Na semana passada, Rodri-
go Maia disse que a Câmara dos 
Deputados estava aguardando 
o envio da documentação pelo 
Ministério Público do Rio, uma 
vez que só a Casa pode autori-
zar a prisão da parlamentar.

FLORDELIS: MAIA 
CONVOCA REUNIÃO 
PARA DISCUTIR 
QUEBRA DE DECORO

GOVERNO DO RJ / REPRODUÇÃO



MAIA SEGURA HÁ 1 ANO PEC 
QUE ACABA PENDURICALHOS

QUEDA EM AGOSTO PODE 
MARCAR VIRADA NA PANDEMIA

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

DECISÃO SEM NOÇÃO
A decisão do ministro 

Dias To� oli, ordenando a 
conversão em dinheiro de um 
terço das férias (de 60 dias) de 
juízes federais e do Trabalho, 
descoberta pelo site Diário 
do Poder, na madrugada de 
sábado, são contadas em 
dobro. E mostrou que o setor 
público segue alheio à crise.

FALTAM OS OUTROS
Levar o ex-médico Roger 

Abdelmassih de volta à prisão 
foi mole, ele estava em casa. 
Já os bandidões do PCC ou 
Mizael Bispo, que matou a ex-
namorada, soltos a pretexto da 
pandemia, que seria bom, nada.

DOWNGRADE NA SAFADEZA
São até modestos, para 

os padrões de corrupção 
estabelecidos nos governos do 
PT, os valores das denúncias 
contra Wilson Witzel. Como 
o pagamento de contas do 
escritório de advocacia da 
primeira-dama do Rio em 
dinheiro vivo, sendo que R$4 
mil é o valor mais expressivo.

NOVO RACHA NA UNIMED 
O sistema Unimed está 

totalmente envolvido no 
próprio processo sucessório, 
marcado para março de 2021. A 
expectativa é que deverá haver 
uma nova cisão na cooperativa 
de médicos, como nos anos 
1980.

REGALIAS VICIAM
Depois de retirados 

pela polícia do centro de 
operações dos Correios, 
o presidente do sindicato 
regional, Oseias Vieira, 
confirmou que regalias da 
empresa viciam. “Não dá 
para trabalhar sem esses 
benefícios”, disse.

AYRES BRITTO FAZ FALTA
Em seminário de 2017, o 

ex-ministro do STF Carlos Ayres 
Britto caracterizou o direito à 
liberdade de expressão como 
“absoluto”, sem meio termo, 
e ainda avisou: “Se houver 
brecha, a serpente da censura 
prévia se esgueira por aí”. À 
época, foi aplaudido. Hoje, o 
STF é outro.

Agosto pode ser marcado como o mês da virada do Brasil, na 
pandemia do coronavírus, e o primeiro a encerrar com menos casos que 
o anterior. O mês começou com 731,2 mil pessoas infectadas e chegou a 
818,5 mil, mas termina com 689 mil, queda de 5,8% em relação ao início 
do mês e impressionantes 16% comparado ao pico. A previsão é que a 
tendência de queda das últimas três semanas seja mantida até chegada 
da vacina.

REDUÇÃO QUE IMPORTA
A média de mortes pelo 

vírus despencou 19% em agosto, 
de 1.060 para 860, o menor 
número desde meados de maio.

O MOMENTO
A virada começou a se 

con� rmar na segunda quinzena 
do mês quando os novos casos 

começaram a ser superados 
pelas pessoas curadas.

HÁ QUEM NÃO GOSTE
O achatamento da curva 

no Brasil é traduzido pelo 
jornalismo funerária de 
“paramos no pico”. Nos EUA, 
foram 18 dias acima de 2 mil 
óbitos

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, “engavetador-geral” de projetos que 
extinguem privilégios, trancou em sua gaveta a proposta de emenda (PEC) 
acabando os “penduricalhos” que tornam simples salários em vencimentos 

de marajás. No dia 17 completa um ano que o deputado Pedro Cunha Lima 
(PSDB-PB) apresentou a proposta. Até hoje, Maia nem sequer designou o relator. 
Em dois anos, diz Cunha Lima, graças a penduricalhos, 8 mil juízes receberam 
R$100 mil ao menos em um mês. O caráter ilegítimo dos pagamentos fica 
claro quando os Três Poderes escondem a sete chaves o custo bilionário dos 
penduricalhos. A PEC 147 extingue penduricalhos desmoralizantes do serviço 
público, como auxílio-moradia, auxílio-paletó, auxílio-livros, auxílio-babá... etc 
etc. Pedro Cunha Lima lembra que num Brasil sem creches para os pobres, tem 
auxílio-creche para quem ganha R$30 mil mensais no setor público. Pedro Cunha 
Lima lembra que num Brasil sem creches para os pobres, tem auxílio-creche para 
quem ganha R$30 mil mensais no setor público.
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ELEIÇÕES 2020 | Deputado federal pelo RN só não tomou a decisão até agora porque está preocupado com o 
desempenho do partido no interior do Rio Grande do Norte. Presidente nacional do partido quer candidatura

O deputado federal Walter Alves 
(MDB-RN) viaja para Brasília 
nesta terça-feira 1º para decidir 

se será candidato ou não a prefeito de 
Natal nas eleições de 2020. Este ano, o 
primeiro turno da votação está agen-
dado para 15 de novembro.

Na capital federal, o parlamentar 
potiguar tem um encontro marcado 
com o presidente nacional do MDB, o 
deputado Baleia Rossi (SP), para discu-
tir os rumos do partido no Estado.

Nesta segunda-feira 31, durante reu-
nião da bancada federal potiguar com a 
governadora Fátima Bezerra em Natal, 
Walter Alves disse que não descarta a 
candidatura. Ele declarou que uma de-
� nição sobre o assunto sairá até a próxi-
ma semana. “Ainda está inde� nido, está 
afunilando o processo”, a� rmou.

Baleia Rossi quer que Walter Al-
ves seja candidato a prefeito. A coluna 
“Painel”, do jornal Folha de S. Paulo, 
destacou nesta segunda-feira que o 
presidente nacional do MDB deseja 
fortalecer o partido nas capitais. Para 
isso, conversa com deputados na ten-
tativa de convencê-los a concorrer às 
prefeituras.

O Agora RN apurou que Walter 
Alves realmente não descarta ser can-

didato em Natal. Ele só não tomou a 
decisão até agora porque está preocu-
pado com o desempenho do partido 
no interior do Rio Grande do Norte.

Em 2020, o MDB deverá ter aproxi-
madamente 60 candidaturas próprias 
em todo o RN, e Walter Alves, enquan-
to presidente estadual do partido, 
pretendia se envolver nas disputas 
locais. Com a candidatura a prefeito 
na capital, esse apoio no interior � ca 

comprometido.
Até o primeiro semestre deste 

ano, o MDB esperava manter em seus 
quadros o prefeito Álvaro Dias, que 
deverá concorrer à reeleição. O pre-
feito, porém, decidiu se � liar ao PSDB. 
Além disso, Álvaro Dias e Walter Alves 
se distanciaram politicamente recen-
temente, e o prefeito se aproximou do 
ex-ministro Henrique Eduardo Alves, 
desafeto do deputado.

Deputado Walter Alves (MDB-RN) durante reunião da bancada federal nesta segunda-feira 31

Presidente do MDB no RN, Walter 
Alves estuda candidatura a prefeito

O Governo Federal propôs um 
salário mínimo de R$ 1.067 pa-
ra 2021, segundo a proposta de 

orçamento do ano que vem apresenta-
da nesta segunda-feira 31 pela equipe 
econômica. O valor representa um au-
mento de R$ 22 em relação ao salário 
mínimo atual, de R$ 1.045.

O reajuste, se aprovado pelo Con-
gresso Nacional, começará a valer em 
janeiro de 2021, com pagamento a par-
tir de fevereiro.

O novo valor também equivale a 
uma perda de R$ 12 na comparação 
com os R$ 1.079 propostos em abril 
deste ano para 2021. A explicação para 
essa queda tem a ver com o fato de o 
governo prever um aumento somente 
com base na in� ação de 2020.

Como a previsão para a in� ação 
deste ano recuou, o salário mínimo 
também terá um reajuste menor. Em 
abril, o governo previa que o INPC (Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumi-
dor) teria uma alta de 3,27% em 2020, 
valor que caiu para 2,09% em julho.

Os valores ainda podem mudar no 
decorrer deste ano, com base nas proje-
ções de in� ação para o ano de 2020 (uti-
lizadas como parâmetro para correção).

A Constituição determina que o salário 
mínimo tem de ser corrigido, ao menos, pe-

la variação do INPC do ano anterior.

SEM AUMENTO REAL
O valor do salário mínimo propos-

to pelo governo para o ano que vem 
tem correção somente pela in� ação, 
ou seja, pela estimativa do governo pa-
ra o INPC. Esse formato já foi adotado 
neste ano, quando a área econômica 
concedeu reajuste somente com base 
na in� ação do ano passado.

Com isso, o governo mudou a 
política de aumentos reais (acima da 

in� ação) que vinha sendo implemen-
tada nos últimos anos, proposta pela 
presidente Dilma Rousse�  e aprovada 
pelo Congresso.

A política de reajustes pela in� ação 
e variação do Produto Interno Bruto 
(PIB) vigorou entre 2011 e 2019, mas 
nem sempre o salário mínimo subiu 
acima da in� ação.

Em 2017 e 2018, por exemplo, foi 
concedido o reajuste somente com 
base na in� ação porque o PIB dos anos 
anteriores (2015 e 2016) teve retração.

Valor do salário mínimo proposto pelo governo tem correção somente pela inflação

Governo diminui previsão e propõe 
salário de R$ 1.067 para 2021

SEM AUMENTO REAL

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O Banco Central lançará oficial-
mente nesta quarta-feira 2 a 
nova nota de R$ 200. A cédula 

entrará em circulação no mesmo dia. 
Ainda não foram divulgadas imagens 
da nota, que trará como personagem 
o lobo-guará. Serão produzidas 450 
milhões de unidades até o fim do ano, 
o equivalente a R$ 90 bilhões.

Segundo o BC, o lançamento da 
nova tem o objetivo de atender maior 
demanda por papel-moeda com o pa-
gamento do auxílio emergencial. Além 
disso, com a pandemia do novo coro-
navírus, aumentou o entesouramento 
(o dinheiro fica parado na mão das 
pessoas).

O Banco Central gastará R$ 113,8 
milhões a mais do que o previsto no 
orçamento anual para a produção das 
novas notas e para a impressão de mais 
170 milhões de cédulas de R$ 100.

No último dia 20, os partidos Rede, 
PSB e Podemos ingressaram com uma 

ADPF (Ação por Descumprimento de 
Preceito Fundamental) no STF pedin-
do a suspensão da entrada em circula-
ção da nova nota, anunciada pelo BC.

A ação dos partidos é baseada em 
manifesto público contra a criação da 
nova cédula, lançada no início do mês 
passado por dez organizações anti-

corrupção, dentre elas, Instituto Não 
Aceito Corrupção, Transparência Par-
tidária, Transparência Brasil e Instituto 
Ethos.

A ministra do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Cármen Lúcia estabele-
ceu um prazo de 48 horas para que o 
presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, prestasse esclarecimen-
tos sobre a criação da nova cédula de 
R$ 200.

Em manifestação enviada na últi-
ma quinta-feira 27, a autoridade mo-
netária disse que acarretaria um “sério 
prejuízo” a suspensão da circulação da 
nova nota.

O BC afirmou que a mais grave 
consequência da suspensão da nova 
cédula seria a de colocar “em risco o 
atendimento das necessidades de nu-
merário para garantir o funcionamen-
to adequado da economia e do sistema 
financeiro nacional, ante a falta de al-
ternativas viáveis”.

Nota de R$ 200 vai começar 
a circular nesta quarta-feira
CÉDULAS | Segundo o BC, o lançamento da nova tem o objetivo de atender maior demanda por papel-moeda com o pagamento do auxílio 
emergencial. Além disso, com a pandemia do novo coronavírus, aumentou o entesouramento (o dinheiro fica parado na mão das pessoas)

Ameaçado de extinção, lobo-guará vai estampar nova nota de R$ 200, segundo Banco Central

GOVERNO DO PARANÁ / REPRODUÇÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

No momento em que se 
discute estratégia de vacinação 
contra a Covid-19, o ministro 
interino da Saúde, Eduardo 
Pazuello, nomeou o médico 
veterinário Laurício Monteiro 
Cruz, para o cargo de diretor de 
Departamento de Imunizações 
e Doenças Transmissíveis. 

Cruz ocupará o cargo de 
Marcelo Wada, servidor de 
carreira do ministério que res-
pondia interinamente pelo de-
partamento.

O departamento que o ve-
terinário assume está dentro da 
Secretaria Nacional de Vigilância 
em Saúde (SVS), pasta respon-
sável por traçar a estratégia de 
controle e prevenção de doenças 
transmissíveis. Um dos princi-
pais temas em debate na SVS é a 
vacinação contra a Covid-19.

Procurado, o ministério 
disse que Cruz tem experiência 
na área de vigilância ambiental, 
epidemiológica e de doenças 
emergentes.

VETERINÁRIO 
ASSUME CARGO 
PARA DISCUTIR 
VACINA DA COVID



6 GERAL TERÇA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2020   |

MARCELO HOLLANDA

O projeto de lei que cria o 
Programa de Estímulo ao 
Transporte por Cabotagem, 

enviado pelo Governo Federal ao 
Congresso na primeira quinzena do 
mês passado, provocou uma rara 
unanimidade entre federações patro-
nais e representantes de trabalhado-
res no Rio Grande do Norte.

Também conhecido como “BR do 
Mar”, o projeto dá aos portos brasilei-
ros a possibilidade de se interligarem 
entre si, diminuindo dramaticamente 
a necessidade de longas viagens das 
cargas por caminhão, o que torna 
proibitivas as tarifas de frete rodoviá-
rio no País.

Hoje, o transporte aquaviário 
responde por apenas 11% do total de 
cargas movimentadas no Brasil, en-
quanto o rodoviário, 65%.

“Com a navegação de cabotagem 
(que liga os portos de um mesmo 
país), as mercadorias poderão ser 
distribuídas pelos demais terminais 
costeiros, cabendo aos caminhões 
a tarefa de levá-las ao interior, dimi-
nuindo drasticamente os trajetos”, ex-
plica Eudo Laranjeiras, presidente da 
Federação de Transporte do Nordeste 
(Fetronor).

Segundo ele, além de diminuir 
o valor das tarifas, o programa con-
tribuirá para poupar as estradas de 
caminhões em trajetos longos, dimi-
nuindo acidentes rodoviários, alivian-
do a pressão sobre a malha asfáltica 
e com pouca diferença de tempo na 
entrega de mercadorias.

“Países como a Alemanha, onde 
existe uma vigorosa presença da ma-
lha ferroviária, não falta espaço para 
os caminhões, que nunca deixarão de 
existir”, lembra Laranjeiras.

“Mas o que não pode acontecer 
são os produtos percorrendo mais 
de 3 mil Km quando saem do Centro 
Oeste ou Centro Sul para o Nordeste”, 
acrescenta.

O recém-eleito presidente do Sin-
dicato dos Estivadores de Natal, Silvio 
Barros de Oliveira, concorda plena-
mente. Afinal, com a cabotagem, o 
terminal potiguar, quase que comple-
tamente dependente da exportação 
de frutas para a Europa, ganharia uma 
nova dinâmica.

“Está de parabéns o Governo Fe-
deral se isso realmente acontecer”, 
afirma o sindicalista. “Trará benefí-
cios para todos os estados que depen-
dem muito do transporte rodoviário, 
como o nosso, e que paga um custo 
tarifário elevado por isso”, acrescenta.

Pelo programa BR do Mar, as em-
presas poderão operar com embar-
cações alugadas (afretadas) em que 
no modelo de contrato o afretador 
tem, por tempo determinado, a pos-
se, o uso e o controle da embarcação 

estrangeira (suspensão de bandeira), 
podendo designar o comandante e a 
tripulação.

O texto autoriza inicialmente o 
afretamento de apenas uma embarca-
ção estrangeira a casco nu. Esse limite, 
no entanto, é ampliado para duas em-
barcações em janeiro de 2021 e para 
três embarcações em janeiro de 2022. 
Após janeiro de 2023, o número de em-
barcações afretadas passa a ser livre.

Segundo o texto, as empresas bra-
sileiras de navegação que já operam 
no mercado de cabotagem também 
terão menos barreiras para operar por 
meio do afretamento da frota das suas 
subsidiárias integrais no exterior.

O afretamento, nesse caso, poderá 
ocorrer para ampliar a capacidade de 
carga de embarcações próprias e para 
substituir embarcações já adquiridas 
pela empresa e que ainda se encontram 
em construção no Brasil ou no exterior.

O Ministério da Infraestrutura, 
que coordenou a elaboração do proje-
to, diz que a ideia é ampliar em 40% 

a frota marítima destinada à cabota-
gem nos próximos três anos, excluin-
do embarcações petroleiras.

A meta é, em 2022, passar a trans-
portar 2 milhões de TEUs – unidade 
equivalente a um contêiner de 20 pés 
–, o que representaria um aumento de 
66,6% em relação ao volume transpor-
tado em 2019 (1,2 milhão de TEUs).

Nesta segunda-feira 31, o presi-
dente da Federação da Agricultura 
do RN, José Vieira, lembrou que a 
navegação de cabotagem ainda é um 
modal de transporte pouco explora-
do no Brasil, apesar de apresentar 
pequenos e sucessivos incrementos 
nos últimos anos.

Sobre o projeto de lei enviado ao 
Congresso, disse que o programa é 
muito bem-vindo, “pois somente com 
a redução de custos operacionais e 
uma cabotagem mais barata, podere-
mos pensar em ter maior número de 
contêineres com produtos do RN para 
outros mercados”.

Vieira diz que “seria muito bom 

por exemplo, se o barateamento des-
se tipo de transporte viabilizasse o 
envio do nosso coco verde para ser 
consumido nas barracas de praia de 
grandes centros como Rio de Janeiro 
e Santos, em São Paulo”.

Em outras palavras, resume ele, 
“a cabotagem mais barata pode me-
lhorar nossa competitividade”, mas 
adverte ser necessário também que 
“outros custos vinculados também se-
jam otimizados, como dos alugueis de 
contêineres, das operações portuárias 
e dos outros modais, como o rodovi-
ário, para sair do porto e chegar ao 
distribuidor”.

Já o presidente da Federação do Co-
mércio do RN, Marcelo Queiroz, não eco-
nomizou elogios ao programa federal.

“O ‘BR do Mar’ merece nosso 
aplauso e apoio entusiasmado, até 
porque é um pleito antigo do setor 
produtivo potiguar”, afirmou.

Lembrou que só a Fecomércio, 
desde 2009, discute avidamente o 
tema na medida em que “o estímulo 
à cabotagem tende a reduzir custos 
e facilitar enormemente a logística 
de vários tipos de carga para o nosso 
comércio, tanto varejista quanto ata-
cadista, além de beneficiar outros seg-
mentos produtivos, como a indústria 
e a construção civil”.

Segundo ele, hoje, comerciantes 
que recebem cargas da China, que 
entram no Brasil via porto de Santos, 
pagam mais caro para fazer esta carga 
chegar a Natal do que para trazê-la da 
Ásia até o Brasil.

“É inadmissível que, com as di-
mensões de nossa costa e com toda 
a nossa infraestrutura portuária, não 
consigamos nos valer desta caracte-
rística geográfica para melhorar nos-
sa logística e corrigir distorções como 
esta”, concluiu.

Projeto BR do Mar reduz custo com 
transportes e dá nova opção de frete
CABOTAGEM | Projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso pelo Governo Federal abre perspectiva para o trânsito de navios entre portos brasileiros beneficie o porto de Natal,
que sobrevive quase exclusivamente do escoamento da safra de frutas para a Europa. Na avaliação de entidades, projeto deve baratear transporte de mercadorias dentro do País

Eudo Laranjeiras, presidente da Fetronor

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

A força-tarefa montada pela 
Polícia Federal para as inves-
tigações que resultaram na 

Operação Caixa Forte 2, deflagrada 
nesta segunda-feira 31, identificou 
um “tabelamento” para o pagamento 
de mesadas a integrantes do Primeiro 
Comando da Capital (PCC) presos, 
que oscila conforme serviços presta-
dos à facção. Valores mais altos eram 
pagos a quem tenha assassinado 
agentes públicos.

Os recursos chegavam aos inte-
grantes via contas bancárias de fami-
liares dos presos ou pessoas contacta-
das pelo PCC para receber os recursos. 
A força-tarefa conseguiu o bloqueio de 

R$ 252 milhões em 252 contas. Ou seja, 
a corporação acredita haver até R$ 1 
milhão em cada conta. A PF ainda não 
tem o valor bloqueado em cada uma 
das contas-correntes, mas informou 
que os bloqueios já foram realizados.

Segundo o coordenador da ope-
ração, delegado Alexander Castro, as 
transferências aos integrantes da fac-
ção se baseavam em três critérios. 

“Os valores variavam de acordo 
com os motivos pelos quais os inte-
grantes da facção foram enviados ao 
sistema penitenciário federal. Então 
se ele foi remetido ao sistema peniten-
ciário federal por pertencer à facção 
criminosa, recebia “x”, se por exercer 

algum cargo de relevo na facção, “2x”, 
e se executou alguma missão da facção 
recebe o valor “3x”, leia-se, ter matado 
algum servidor público”, disse.

A Polícia Federal não confirmou 
se Marco Willians Herbas Camacho, o 
Marcola, apontado como o principal 
líder do PCC, está entre os investigados 
da operação deflagrada contra a fac-
ção nesta segunda-feira. Informou, no 
entanto, que toda a cúpula da organi-
zação criminosa está sendo investiga-
da. Marcola está preso em Brasília.

A OPERAÇÃO
De acordo com a PF, a Operação 

Caixa Forte 2 visa a desarticular a or-

ganização criminosa por meio de sua 
descapitalização, além de prender lide-
ranças e mirar diversas pessoas ligadas 
à facção que serviam como laranjas e 
lavavam dinheiro de mesadas que o 
grupo pagava a seus integrantes.

A ação busca cumprir 623 ordens 
judiciais - 422 mandados de prisão 
preventiva e 201 de busca e apreensão 
em 19 Estados e no Distrito Federal. As 
ordens foram expedidas pela 2ª Vara de 
Tóxicos de Belo Horizonte que deter-
minou ainda o bloqueio de até R$ 252 
milhões dos investigados.

Dos mandados de prisão e busca 
e apreensão, a maior parte, 100, estão 
sendo cumpridos no Paraná. Em São 

Paulo são 52. Em Santos, na casa de um 
dos investigados, foram apreendidos 
total de R$ 6 milhões entre reais e mo-
eda estrangeira. Os mandados foram 
emitidos em Belo Horizonte porque, 
conforme o delegado Alexander, a fac-
ção tem atuação em todo o país. “Po-
deria ter sido em qualquer lugar”, disse.

A PF informou estar atenta a pos-
síveis retaliações que podem ser feitas 
pela organização criminosa a partir 
da operação deflagrada nesta segun-
da-feira. A PF aponta a Caixa Forte 2 
como a maior operação no combate a 
facções criminosas já realizada no País, 
que visa quebrar a parte financeira da 
organização criminosa.

PCC pagava mais a bandidos que matavam agentes públicos
OPERAÇÃO CAIXA FORTE 2

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

José Vieira, da Federação da Agricultura Presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



Natal deve prorrogar a suspen-
são das aulas presenciais da 
rede municipal de ensino nes-

ta terça-feira 1º, conforme informou 
ao Agora RN a assessoria de comu-
nicação da Secretaria de Educação 
da cidade (SME). Isto porque o atual 
decreto de suspensão das atividades 
é válido somente até esta segunda 31. 
As escolas estão paralisadas há quase 
seis meses para evitar a disseminação 
da Covid-19. 

No entanto, a SME ainda estabele-
cerá por quantos dias deverá durar a 
prorrogação. Não há data predefinida 
para o retorno das atividades presen-
ciais no âmbito municipal. No fim de 
julho, o prefeito da capital potiguar, 
Álvaro Dias (PSDB), decidiu suspender 
o retorno às aulas nas escolas particu-
lares previsto para acontecer em 10 
de agosto. A decisão também adiou a 
retomada da rede pública municipal, 
que aconteceria em 14 de setembro.  

O parecer foi revisto após pressão 
de gestores instituições de ensino e de 
pais de alunos, que se posicionaram 
de forma contrária à medida. Agora, o 
comitê científico municipal de enfren-

tamento à Covid-19 deverá levar em 
consideração as análises do colegiado 
estadual, que fará uma nova reunião 
nesta quarta-feira 2 para discutir a re-
tomada das atividades. 

O decreto estadual de suspensão 
das aulas vale até o próximo dia 14. 
Nesta quarta 2, o comitê científico do 
RN vai analisar, agora, se a melhoria 

no quadro da pandemia no estado é 
efetiva e suficiente para uma retomada 
segura. No mais recente parecer, o co-
legiado ressaltou que o retorno às salas 
de aula deve ocorrer apenas quando 
for verificado baixo risco de contágio 
entre os integrantes da comunidade 
escolar – pais, alunos, professores e 
demais trabalhadores.
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DADOS | Rio Grande do Norte também contabiliza 61.748 casos confirmados de infecção pelo  coronavírus.   
Número de pessoas que contraíram a Covid-19 desde o início da pandemia chegou a 3,9 milhões no País

O Rio Grande do Norte regis-
trou 2.256 mortes por Co-
vid-19 até esta segunda-feira 

31, de acordo com o boletim epide-
miológico da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap). Ao todo, 
o Estado soma 61.748 casos da do-
ença desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com a Sesap, 
outros 217 óbitos estão em inves-
tigação. Além disso, o Rio Grande 
do Norte tem ainda 25.430 casos 
suspeitos e outros 115.099 descar-
tados. O número de confirmados 
recuperados segue em 37.767.

Até esta segunda-feira, 261 po-
tiguares seguem internados por 
causa da Covid-19 em hospitais – 
sendo 199 na rede pública e 62 na 
rede privada.

 A taxa de ocupação dos leitos 
críticos (UTI e semi-intensivo) é de 
41,3% na rede pública e de 20,2% 
para as unidades da rede privada.

No Brasil, desde o início da pan-
demia, 121.381 pessoas morreram 
em função da Covid-19. Nas últimas 
24 horas, foram registrados 553 no-
vos óbitos. Os dados estão na atuali-
zação do Ministério da Saúde divul-
gada na noite desta segunda-feira. 
No domingo 30, o painel do ministé-
rio marcava 120.868 óbitos. Há 2.708 
falecimentos em investigação.

De acordo com o balanço da 
pasta, o número de pessoas infec-
tadas desde o início da pandemia 
chegou a 3.908.272. Entre o domingo 
e esta segunda-feira, as secretarias 
estaduais de saúde acrescentaram 
às estatísticas 45.961 novos casos. 

Até o domingo, o sistema do Mi-
nistério da Saúde trazia 3.862.311 
casos acumulados.

Os casos são menores aos do-
mingos e segundas-feiras pelas 
limitações de alimentação pelas 
equipes das secretarias de saúde. 
Já às terças-feiras, o número usu-

almente tem sido maior pelo envio 
dos dados acumulados do fim de 
semana.

Ainda de acordo com a atu-
alização, 689.157 pessoas estão 
em acompanhamento e outras 
3.097.734 já se recuperaram.

A taxa de letalidade (número 
de mortes pelo total de casos) ficou 
em 3,1%. 

A mortalidade (quantidade de 
óbitos por 100 mil habitantes) atin-
giu 57,8. A incidência dos casos de 
covid-19 por 100 mil habitantes é 
de 1859,8.

Até esta segunda-feira, 261 potiguares seguem internados por causa da Covid-19 em hospitais

RN registra 2.256 mortes causadas 
pela Covid-19; Brasil tem 121 mil

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO, CNPJ 27.184.936/0001-76, torna-se 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Renovação da Licença de Operação, para a extração de argila e gipsita localizada na Fazenda Tapuio 
– Gov. Dix-Sept Rosado/RN

João Marques Neto
Gerente Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

NUNES E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PESCADOS LTDA, CNPJ: 32.820.531/0001-17, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, a LRO Nº 2020-151040/TEC/LRO-0098, com validade até 29/07/2022, para UNIDADE 
DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO, em uma área de 505,54 m² de terreno e área construída de 
234,00 m², localizado Rua Flor de Liz, s/n, Lote 15, Novo Alecrim, Macaíba/RN; 

ARMANDO FIGUEIREDO ASSUNÇÃO FILHO
SÓCIO / ADMINISTRADOR

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

R DA SILVA LIMA – LAVA JATO SANTA RITA, CNPJ: 21.039.832/0001-91, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Ide-
ma a Licença Simplificada para a atividade de Serviço de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, sem troca de óleo, localizado sito a Rodovia BR-101 nº 9575, Taborda, São José de Mipibu/
RN, CEP: 59.162-000.

José Wedson Costa Lima
Engenheiro Civil – CREA/RN: 2115632850

Representante Legal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 

público que está aberta licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº. 003/2020, com o objetivo de CON-
TRATAR EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTES OBRAS NA VILA 
OLÍMPICA DE MACAÍBA/RN:

a)LOTE I – CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO;
b)LOTE II – CONSTRUÇÃO DE UM ALOJAMENTO; e
c)LOTE III – PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO. A sessão pública dar-se-á no dia 

05/10/2020, às 09h30. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes. 

Macaíba/RN, 31/08/2020. 

CPL/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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, Processo Licitatório Nº. 
043/2020, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACAÍBA, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á 
no dia 14/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.
com.brl. 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, 31/08/2020. 

Francisco de Assis da Silva. 
Pregoeiro/PMM.

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Escolas estão paralisadas há quase seis meses para evitar a disseminação da Covid-19

Natal deve prorrogar mais uma vez 
a suspensão das aulas presenciais

EDUCAÇÃO

CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA.
CNPJ (MF) 04.354.602/0001-06 - NIRE nº 24 2 0033543 0

Reunião de Sócios Cotistas - Edital de Convocação
Ficam os senhores cotistas da Concreto Redimix do Brasil Ltda., convocados para se 
reunirem no dia 17 de setembro de 2020, às 08:00 horas, em chamada única, na Aveni-
da Lauro Monte, 1301, Sala de Reunião, Abolição, Mossoró - RN, CEP. 59.619-000, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: tomar conhecimento, discutir e aprovar 
os balanços sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 
2019. São Paulo, 24 de agosto de 2020. Eunice Melo Cruz - Administradora.
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TEMOR | Governo do Rio Grande do Norte autorizou a retomada das visitas presenciais nas penitenciárias do 
RN nesta segunda-feira 31. Entidade que representa policiais penais avalia medida como “prematura”

ANDERSON BARBOSA

O Sindicato dos Policiais Penais 
do Rio Grande do Norte teme 
pela volta das visitas presen-

ciais dentro do sistema penitenciá-
rio potiguar, ação que foi retomada 
nesta segunda-feira 31 e que segue 
ao longo dos próximos dias em todo 
o estado. Segundo o Sindppen-RN, é 
prematura a decisão de autorizar o 
retorno das visitas, uma vez que elas 
“não são essenciais ou urgentes para 
a economia, saúde ou educação”, lis-
tou como exemplo.

“Outros segmentos sociais ainda 
não dispõem nem de um cronogra-
ma de reabertura. A educação, que 
tem a função de transformar vidas 
e, inclusive, combater a entrada de 
jovens no mundo do crime, é muito 
mais fundamental para a sociedade 
e, mesmo assim, ainda não há pre-
visão de retorno. Então, no nosso 
entendimento, ainda não é momento 
de ser iniciar a retomada das visitas, 
pois, até onde sabemos, o coronaví-
rus não desapareceu”, criticou  André 
Jucá, presidente em exercício do Sin-
dppen-RN.

O policial penal ressalta que o 

sindicato irá fiscalizar se o Estado 
vai proporcionar a segurança sani-
tária dos policiais penais. “Vamos 
acompanhar se estão cumprindo 
os cinco metros de distância entre 
duas pessoas, por exemplo, e outras 
recomendações das autoridades de 
saúde. Lembrando que será total 
responsabilidade do Estado caso ve-
nham a ser notificados novos casos 
de Covid-19 no sistema penitenciá-
rio”, acrescentou.

Ao Agora RN, a assessoria de 
comunicação da Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária (Seap) res-
pondeu as críticas do sindicato. Disse 
que a Seap, em comparação a secre-
tarias de outros estados do país, “foi 
a primeira a  suspender a visitação e 
uma das últimas a voltar”.

O Governo do Rio Grande do Nor-
te autorizou a retomada das visitas 
presenciais em unidades prisionais 
do estado. A flexibilização começou 
nesta segunda-feira 31, e deve obede-
cer a três fases, de acordo com nor-
mas estabelecidas pela Secretaria de 
Administração Penitenciária (Seap). 
O retorno também deve respeitar 
uma série de regras dentro dos presí-
dios potiguares

A Seap registra atualmente dois servidores e 17 internos confirmados para a Covid-19. Sistema prisional do RN tem cerca de 10 mil internos 

Sindicato diz temer 
pela retomada das 
visitas presenciais nos 
presídios do RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Regras de 
visitação:

1) Ficarão de fora da retomada os presídios 
localizados em cidades que têm mais de 80% dos 
leitos hospitalares ocupados com pacientes com 
Covid;

2)   Também terão de esperar mais tempo os 
presos que estejam em penitenciárias com registro 
do novo coronavírus nos últimos 15 dias ou que 
tenham 20% dos servidores contaminados;

3)  Cada preso só poderá receber a visita de 
um parente – que não poderá ser maior de 60 anos 
de idade ou ter comorbidades que o incluam no 
grupo de risco para a Covid;

4) Todos os visitantes terão de usar máscaras 
de proteção contra o novo coronavírus e terão de 
respeitar distanciamento social de pelo menos 1,5 
metro. Os presídios deverão ser equipados com 
lavatório e dispositivos de álcool em gel para que 
todos façam a higienização das mãos.
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Segundo a Seap, o “Plano de 
Retomada de Visitas Presenciais” 
está sendo feito com todos os pro-
tocolos e procedimentos necessá-
rios para dar segurança aos poli-
ciais penais, demais servidores, 
visitantes e internos internos do 
sistema prisional do Rio Grande 
do Norte.

“O plano foi elaborado pelo 
Comitê de Crise do Covid-19 da 
Seap, considerando os Decretos 
Estaduais e estabelece regras pa-

ra liberar e suspender as visitas. 
Não está apta a retomar as visitas 
à unidade que esteja localizada 
em cidade cuja taxa de ocupação 
de leitos de UTI esteja superior a 
80%; que esteja em situação de 
“lockdown”; que tenha mais de 
20% de servidores contaminados; 
e que tenha registrado contami-
nação por Covid-19 em pessoa 
privada de liberdade nos últimos 
15 dias. A incidência de qualquer 
um desses fatores inviabiliza a 

unidade para o recebimento de 
visitas”, destacou.

O Comitê divulgará sema-
nalmente através do site da Seap 
(www.seap.rn.gov.br) a lista e o 
cronograma das unidades aptas 
ao recebimento de visitas. As tele-
visitas por meio da internet estão 
mantidas.

Para garantir a segurança, a 
Seap disse que adaptou os locais 
das visitas e criou os seguintes cri-
térios e procedimentos:

PROTOCOLO: VISITAS TERÃO 30 MINUTOS, COM UMA 
PESSOA POR PRESO E DISTANCIAMENTO DE 5 METROS

1)
as visitas sociais não terão contato físico e será 
liberado um visitante adulto por preso.

2)
O local destinado ao recebimento das visitas 
respeitará a proporção de duas pessoas para cada 
cinco metros quadrados de área de pátio coberta 
ou outro local indicado.

3)
 Não será permitido visitante com idade superior 
a 60 anos, do grupo de risco, gestante, e que 
apresente qualquer sintoma relacionado ao 
Covid-19.

4)
A visita terá 30 minutos de duração a partir do 
encontro entre o visitante e o apenado, não sendo 
considerados os períodos de cadastramento, 
escaneamento corporal e demais procedimentos 
de acesso e deslocamento.

Para se chegar a esse momento de 
retomada gradual das visitas, a SEAP 
equipou todas as 17 unidades do 
sistema com álcool 70%, pias com 
sabão à disposição dos visitantes para 
a higienização obrigatória das mãos, 
além de equipamentos para desinfecção 
(atomizadores, pulverizadores e 
lavajatos), de proteção individual e 
saneantes.

O uso de máscara individual será 
obrigatório para custodiados e visitantes. 

Caso o visitante descumpra as regras 
e coloque em risco a unidade, haverá 
suspensão imediata da visita e o 
custodiado será isolado em cela de 
quarentena pelo período de 14 dias. Não 
será permitida a entrada de alimentos.

Ainda segundo a portaria, os espaços 
para acolhimento das visitas serão 
higienizados e desinfectados antes e 
após o término das visitas. O Comitê 
poderá realizar mudanças nos 
procedimentos ou suspender as visitas 
a qualquer momento, considerando o 
cenário pandêmico e as determinações 
estabelecidas pelo Governo do Estado.

INFECTADOS

A Seap registra atualmente dois 
servidores e 17 internos confirmados para 
a Covid-19. O sistema prisional do RN tem 

aproximadamente 10 mil internos e não 
registrou óbito decorrente da pandemia até o 

momento.

VISITAS SUSPENSAS

As visitas presenciais nas unidades 
prisionais potiguares estavam suspensas 

desde o dia 13 de março, como medida para 
prevenção do novo coronavírus. Cerca de 30 mil 
visitas foram afetadas. Com a suspensão, foram 

instituídas visitas por videoconferência.

PRIMEIRA FASE /  UNIDADES PRISIONAIS COM ATÉ 300 CUSTODIADOS

SEGUNDA FASE / UNIDADES PRISIONAIS COM 301 A 600 CUSTODIADOS

TERCEIRA FASE / UNIDADES PRISIONAIS COM MAIS DE 601 CUSTODIADOS

Centro de Detenção Provisória de Parnamirim Feminino (31 de agosto);

Complexo Penal João Chaves Masculino (1º de setembro);

Complexo Penal João Chaves Feminino (2 de setembro);

Unidade Psiquiátrica de Custódia e Tratamento – UPCT (3 de setembro);

Cadeia Pública Nominando Gomes da Silva (4 de setembro);

Cadeia Pública de Caraúbas (8 de setembro);

Centro de Detenção Provisória de Apodi (9 de setembro).

Complexo Penal Regional Pau dos Ferro (10 e 11 de setembro);

Cadeia Pública de Mossoró (14 e 15 de setembro);

Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio (16 e 17 de setembro);

Penitenciária Estadual do Seridó (datas ainda não definas em razão de casos de Covid na unidade).

Cadeia Pública de Natal (23, 24 e 25 de setembro);

Penitenciária Estadual de Parnamirim (28, 29 e 30 de setembro);

Cadeia Pública Dinorá Simas Lima Deodato (1º, 2 e 5 de outubro);

Penitenciária Estadual Dr. Francisco Nogueira Fernandes - Alcaçuz (6, 7 e 8 de outubro);

Penitenciária Estadual Dr. Rogério Coutinho Madruga (9, 13 e 14 de outubro).

Caso o visitante descumpra as regras 
e coloque em risco a unidade, haverá 

as visitas sociais não terão contato físico e será 

FASES

Na primeira fase da retomada, poderão 
voltar a receber visitas os presídios que 

têm até 300 internos. Na segunda etapa, 
os presídios com 301 a 600 presos. 

Por fim, na última fase, poderão voltar a 
receber visitas as penitenciárias maiores, 

com mais de 600 custodiados.

Nas unidades com mais de 600 presos, 
as visitas reiniciam entre 23 de setembro 

e 9 de outubro, que é o casao da 
Penitenciária Estadual de Alcaçuz, a 

maior unidade prisional do Estado. Lá, as 
visitas serão retomadas na última fase da 

flexibilização, a partir de 6 de outubro.

NÚMEROS

17
é o número de detentos que foram infectados pela 
Covid-19 em unidades prisionais do Rio Grande 

do Norte

6 de outubro
é data da retomada do período de visitação na 

Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia 
Floresta

 

30mil
é o número de visitas foram afetadas nas unidades 

prisionais do RN. Com a suspensão, foram 
instituídas visitas por videoconferência.

10 mil
é o número de presos que estão custodiados hoje 

em penitenciárias do Rio Grande do Norte
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CALANGO 3 ENERGIA RENOVAVEL S.A., CNPJ nº 12.106.962/0001-09, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Ide-
ma a Licença de Regularização de Operação para a Subestação Calango 13, localizada na zona rural, 
do município de Bodó/RN.

Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretora 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

MEL 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A., CNPJ nº 12.107.032/0001-70, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a 
Licença de Regularização de Operação para a Subestação Mel 2, localizada na zona rural, do município 
de Areia Branca/RN.

Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretora 

Petrobras vai vender 26 concessões de produção de petróleo e gás no Rio Grande do Norte

JALMIR OLIVEIRA

A  Petrobras tem nove dos 26 
campos de produção de pe-
tróleo que foram anunciados 

para venda no Rio Grande do Norte 
parados desde março. A medida de-
corre das medidas de “hibernação” 
de plataformas em campos de águas 
rasas das bacias dos Estados do Rio 
de Janeiro, Sergipe, Ceará e da bacia 
potiguar.

Segundo apurou o Agora RN, a 
partir de dados da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), apenas em um dos 
campos da Bacia Potiguar, o Ubarana 
– que � ca a 13 quilômetros da costa 
do município de Guamaré, em lâmina 
d’água entre 12 e 17 metros –, todas 
as 14 plataformas deste campo estão 
paradas desde o dia 26 de março.

No Rio Grande do Norte, a Pe-
trobras encerrou a operação de seis 
campos terrestres (onshore) e de três 
marítimos (o� shore). As concessões 
Ubarana, Oeste de Ubarana e Agulha 
são marítimas. Já as unidades de Bar-
rinha, Barrinha Leste, Barrinha Sudo-
este, Poço Verde, Serra Do Mel e Serra 
Vermelha � cam em terra.

De acordo com a Petrobras, a 
suspensão das atividades faz parte 
de uma série de ações para preservar 
os empregos e a sustentabilidade da 
empresa “na pior crise da indústria 
do petróleo em cem anos”. O proces-
so foi chamado de “hibernação”. Em 
março, a produção mundial petrolífe-
ra desabou mais 30%. A anormalida-
de foi causada pela guerra de preços 
no mercado internacional entre Rús-
sia e Arábia Saudita. A disputa dos 
dois países afetou o mundo inteiro – e 
também o Brasil.

Em janeiro de 2020, o preço do 
barril – que é calculado em dólar – 
custava US$ 66, mas no dia 9 de mar-
ço, no auge da crise, o preço estava 
em US$ 36. Para efeito de compara-
ção, nesta terça-feira 31, o valor barril 
estava em US$ 45. “Essas plataformas 
não apresentam condições econômi-
cas para operar com preços baixos de 
petróleo e são ativos em processos de 
venda”, justi� cou a empresa, em nota 
publicada em março.

Atualmente, em todo o Brasil, se-
gundo a ANP, 34 campos de produção 
de petróleo seguem com a produção 
interrompida.

O fechamento dos campos petro-
líferos no Rio Grande do Norte cau-
sou redução de 13,93% na produção 
de barris petróleo (Bep). De acordo 
com os balanços mensais da Petro-
bras, foram produzidos 6,3 milhões 
de barris entre janeiro e julho deste 
ano. No mesmo período do ano pas-
sado, a produção foi de 7,4 milhões.

Seguindo neste ritmo, o ano de 
2020 terá o pior registro anual de pro-
dução petrolífera no Rio Grande do 
Norte. Em 2014, na fase áurea da Pe-
trobras, foram registrados 16 milhões 
de barris na Bacia Potiguar.

VENDA | Petrobras informou que a suspensão das atividades faz parte de uma série de ações para preservar 
os empregos e a sustentabilidade da empresa após a crise financeira setor petrolífero de março passado

RN tem nove campos de produção 
de petróleo fechados desde março

FÁTIMA DIZ QUE SAÍDA DA 
PETROBRAS DO RN É UMA 
“DECISÃO POLÍTICA” DO 
GOVERNO FEDERAL

JOSÉ ALDENIR /AGORA RN

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro oficial inscrito na JUCERN N.º 024/11, 
com escritório à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente 

autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com 
sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular 
de 23/07/2012, no qual figura como Fiduciante ANA CLÁUDIA BAY GALVÃO, brasileira, solteira, gerente 
financeiro(a), CI nº 1803995 ITEP/RN, CPF nº 009.413.854-00, residente e domiciliada à Rua Ipanguaçu, 30,no 
bairro de  Nova Parnamirim, Parnamirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 
27 e parágrafos, no dia 15 de setembro de 2020, às 11:00 horas, exclusivamente online através do site 
www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 546.259,82, 
o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído em uma 
unidade residencial nº 30, situada à Rua Ipanguaçu, lado ímpar, distando 15,00m da esquina mais próxima, 
formada por outra Rua Projetada, no bairro de Nova Parnamirim, no município de Parnamirim, em alvenaria de 
tijolos cerâmicos, cobertura de madeiramento serrado com telhas coloniais, laje plana, piso cerâmico, esquadrias 
em madeira, revestimento cerâmico de piso a teto para banheiros, cozinha, área de serviço, contendo: terraço, 
estar, jantar, pergolado, copa/cozinha, área de serviço, circulação, BWC social e três quartos, sendo um suíte; 
com uma área construída de 151,20m², edificada em terreno próprio designado pelo lote 04 da quadra “05”, 
parte integrante do loteamento denominado “Andréa Karoliny”, medindo 450,00m² de superfície, limitando-se 
ao Norte, com a Rua Projetada, com 15,00m; ao Sul, com o lote 03, com 15,00m; ao Leste, com o lote 06, com 
30,00m; e, ao Oeste, com o lote 02, com 30,00m. Registrado no 1º Ofício de Notas de Parnamirim/RN, sob 
matrícula de nº 10209 em 21/10/2011. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 30 de setembro de 
2020, no mesmo horário e site, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 119.055,77. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% 
sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 
dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 630.055/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020, tendo como objeto: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 2 DE SETEMBRO DE 2020 
ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 17 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 17 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 08hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível no Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. 
Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 
07hs00min às 13hs00min, de segunda a sexta-feira, como também nos sites: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br e www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores 
informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 31 de agosto de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO 
 

 PARTEX BRASIL LTDA, CNPJ 05.002.889/0004-02, torna público que está requerendo do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças: 
 
- Renovação de Licença de Operação – RLO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-11-RN (7-PE-5-RN); 
- Renovação de Licença de Operação – RLO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-18-RN (7-PW-26-RN); 
- Renovação de Licença de Operação – RLO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-19-RN (7-PW-11-RN); 
- Renovação de Licença de Operação – RLO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-20-RN (7-PW-21-RN); 
- Renovação de Licença de Operação – RLO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-22-RN (7-PE-17A-RN); 
- Renovação de Licença de Operação – RLO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-23-RN (7-PE-15-RN); 
- Renovação de Licença de Operação – RLO da Linha de Surgência do Poço 7-CLD-24-RN (7-PW-13-RN). 
Localizados no Campo CARDEAL, município de Mossoró/RN. 

JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ MENDES E SOUSA 
Diretor gerente 

 
2x4 
 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

THOR NORDESTE GRANITOS LTDA, CNPJ nº 06.635.285/0017-80, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Regularização de Operação 
– LRO, para extração de granito ornamental, localizada no Sítio Serrota, s/n, zona rural, 
Acari-RN. 
 

Ernani Scheuer 
Engenheiro de Minas/Procurador   

DESINVESTIMENTO
Em 24 de agosto, a Petrobras 

anunciou o Plano de Desinvestimen-
tos no Rio Grande do Norte. A ope-
ração do chamado “Polo Potiguar” 
compreende os subpolos de Canto 
do Amaro, Alto do Rodrigues e Uba-
rana. Ao todo, são 26 concessões de 
campos de produção – 23 terrestres 
e 3 marítimas – localizadas no Rio 
Grande do Norte. As concessões do 
subpolo Ubarana estão localizadas 
em águas rasas, entre 10 e 22 km da 
costa do município de Guamaré. As 
demais concessões dos subpolos 
Canto do Amaro e Alto do Rodrigues 
são terrestres. A produção média do 
Polo Potiguar de janeiro a junho de 
2020 foi de aproximadamente 23 mil 
barris de óleo por dia (bpd) e 124 mil 
metros por dia de gás natural.

Além das concessões e suas ins-
talações de produção, está incluída 
na transação a Re� naria Clara Ca-
marão localizada em Guamaré com 
capacidade instalada de re� no de 
39.600 barris por dia.

Representantes da bancada 
federal do Rio Grande do Norte se 
reuniram com a governadora Fá-
tima Bezerra nesta segunda-feira 
31 para discutir estratégias para 
reduzir prejuízos com a eventual 
saída da Petrobras da atividade de 
exploração de petróleo e gás no ter-
ritório potiguar.

A Petrobras anunciou no dia 24 
a venda na participação em vinte e 
seis concessões de campos de pro-
dução terrestres e de águas rasas 
da Bacia Potiguar. 

A bancada federal de� niu a 
agenda de atividades para analisar 
o Plano de Desinvestimento da 
Petrobras. Um grupo de trabalho 
– formado por parlamentares e 

representantes do governo estadu-
al – delimitou nova reunião para 
a próxima sexta-feira 5. A ideia 
é cobrar da empresa estatal um 
programa de transição para que 
manutenção de empregos e de in-
vestimentos para o Estado.

A Petrobras representa 52% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
da Indústria potiguar. Além disso, 
em 2019, a empresa gerou R$ 425 
milhões de royalties em 2019 para 
o Estado e Municípios.

“O modelo que nós defende-
mos é o misto: participação de 
investimentos privados, mas tendo 
a participação da Petrobras, como 
âncora, para atrair novos mais 
recursos A vinda dos recursos pri-
vados é boa, mas não a saída da 
Petrobras não é saudável”, disse a 
governadora Fátima Bezerra, que 
capitaneou a reunião com os par-
lamentares potiguares.

Segundo ela, a saída da Pe-
trobras não foi técnica, como foi 
divulgado nos informes o� ciais, 
mas política. “É claro que é uma 
decisão política do Governo Fede-
ral. A empresa está saindo de todos 
os Estados do Nordeste. Meu papel 
como governadora é o de minimi-
zar estes impactos”, reforçou.

SAÍDA REPRESENTA 
PERDA DE ARRECADAÇÃO

O secretário de Planejamento 
(Seplan) Aldemir Freire apresentou 
os impactos da saída da Petrobras. 
Ele explicou que a estatal não atua 
isoladamente, mas cercada por 
empresas satélites. Ele aponta que 
o modelo para permitir a atuação 
de pequenas e médias empresas 
privadas na exploração de petróleo 
e gás reduz em 50% a arrecadação 
de impostos. “Há um contencioso 
passivo sobre licenças ambientais 
a ser resolvido. Há passivos a re-
solver também no fornecimento 
de gás via Potigás. Ainda há de se 
questionar que a exploração em 
águas profundas, como a compa-
nhia diz que irá investir no RN, ain-
da é só promessa”, encerrrou.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MEL 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A., CNPJ nº 12.107.032/0001-70, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema 
a Renovação de Licença Simplifi cada para a Linha de Transmissão de 69 kV SE Mel 2 – SE Serra 
Vermelha, localizada na zona rural, do município de Areia Branca/RN.

Laura Cristina da Fonseca Porto
Diretora 



O Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar (IESS) informou 
nesta segunda-feira 31 que 

254,545 mil beneficiários deixaram 
os planos de saúde médico-hospita-
lares entre abril e julho deste ano. A 
redução, de 0,5%, é explicada como 
decorrência da pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). O segmento 
tem agora 46.758.762 beneficiários, 
segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Na análise de 12 meses encerrados 
em julho de 2020, comparativamente 
ao mesmo período do ano passado, 
foram perdidos 112,244 mil beneficiá-
rios, queda de 0,2%. De julho de 2019 
a julho deste ano, entretanto, a dife-
rença entre adesões e cancelamentos 
apresentou saldo positivo de 35.558 
beneficiários.

O superintendente executivo do 
IESS, José Cechin, disse que “alguns 
números podem ser alterados pela 
agência [ANS] em função das revisões 
por parte das operadoras, mas o leve 
saldo positivo no mês de julho pode in-
dicar que o mercado brasileiro come-
ça a se estabilizar após o forte impacto 
da crise sanitária". 

Segundo Cechin, no início da pan-
demia, em fevereiro e março, ocorre-
ram mais adesões do que cancelamen-
tos de planos médico-hospitalares. Já a 
partir de abril, o setor passou a regis-

trar baixas sucessivas de beneficiários, 
como consequência do alto índice de 
demissões, perda do poder aquisitivo 
da população, fechamento de empre-
sas e interrupção de atividades.

O comportamento do setor vai 
depender dos rumos que a Covid-19 
poderá tomar no Brasi. Cechin es-
clareceu que o comportamento do 
mercado de planos de saúde médico-
-hospitalares está atrelado ao saldo de 
empregos formais no país, uma vez 
que a maioria dos planos são coletivos 
empresariais, ou seja, oferecidos pelas 
empresas aos seus colaboradores. O 
desemprego e a redução da renda das 

famílias leva os beneficiários a não po-
der manter planos individuais e fami-
liares ou mesmo coletivos por adesão, 
disse Cechin.

Em julho, 37,7 milhões de benefici-
ários, ou o correspondente a 80,7% do 
total, tinham plano de saúde médico-
-hospitalar coletivo, sendo 83,5% pla-
no coletivo empresarial e 16,5% plano 
coletivo por adesão. 

Por faixa etária, o único grupo que 
mostrou expansão em julho em rela-
ção a abril deste ano e a julho de 2019 
foi o das pessoas com 59 anos de idade 
ou mais, com 34,463 mil novos benefi-
ciários, alta de 0,5%. 

As contas públicas registra-
ram, em julho, saldo negativo 
recorde, devido às despesas 

extraordinárias necessárias para o 
enfrentamento da pandemia da Co-
vid-19. O setor público consolidado, 
formado por União, estados e muni-
cípios, apresentou déficit primário de 
R$ 81,071 bilhões, no mês passado, o 
maior resultado negativo para o mês 
da série histórica iniciada em dezem-
bro de 2001. Em julho de 2019, houve 
déficit primário de R$ 2,763 bilhões. 
Os dados foram divulgados nesta 
segunda-feira 31 pelo Banco Central 
(BC).

No mês passado, o Governo Cen-
tral (Previdência, Banco Central e 
Tesouro Nacional) apresentou déficit 
primário de R$ 88,141 bilhões, ante 
R$ 1,402 bilhão em julho de 2019. Já 
os governos estaduais registraram 
superávit de R$ 6,757 bilhões, contra 
déficit de R$ 2,075 bilhões, em igual 
mês do ano passado. Segundo o che-
fe do Departamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha, esse resul-
tado positivo dos estados ocorreu 

por efeito das transferências para o 
enfrentamento da covid-19 da União 
os estados e municípios que em julho 
chegaram a R$ 18,3 bilhões.

“Temos uma mudança total nas 
condições econômicas. Os estados 
tiveram redução de arrecadação e nas 
transferências regulares da União. 

Neste ano, a peça importante para 
explicar esse resultado são os auxílios 
financeiras da União para estados e 
municípios”, disse Rocha.

Os governos municipais regis-
traram déficit de R$ 477 milhões, em 
julho deste ano, contra o superávit 
de R$ 156 milhões em igual mês de 
2019. As empresas estatais federais, 
estaduais e municipais, excluídas as 
dos grupos Petrobras e Eletrobras, 
registraram superávit primário de R$ 
790 milhões no mês passado.

De janeiro a julho, o déficit primá-
rio chegou a R$ 483,773 bilhões, con-
tra o resultado negativo de R$ 8,503 
bilhões, em igual período de 2019.

Em 12 meses encerrados em julho, 
o déficit primário ficou em R$ 537,143 
bilhões, o que representa 7,48% do 
Produto Interno Bruto (PIB), soma de 
todos os bens e serviços produzidos 
no país.

A meta para este ano era de dé-
ficit primário de R$ 118,9 bilhões. 
Entretanto, o decreto de calamidade 
pública dispensou o governo de cum-
prir a meta.
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Mais de 37 milhões de beneficiários  tinham plano de saúde médico-hospitalar no Brasil

SAÚDE | Redução é explicada como decorrência dos reflexos crise econômica pela crise do novo coronavírus 
no País. Segmento tem agora 46.758.762 beneficiários, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar

Planos de saúde perderam 254 mil 
usuários durante a pandemia

AGÊNCIA BRASIL

AGÊNCIA BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 021/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044/2020, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-
71, CONTRATADA: ARTMED COMERCIAL EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº. 04.361.467/0001-
18. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA PARA O 
EXERCICIO DE 2020. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do que trata o objeto 
deste Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados no orçamento geral do município 
n o  E x e r c í c i o  d e  2 0 2 0 ,  a t r a v é s  d a s  s e g u i n t e s  D o t a ç õ e s  O r ç a m e n t á r i a : 
03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00 - 03.001.10.302.0026.2.010.3390.30.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor global estimado R$ 174.698,40 (Cento e setenta e 
quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). Assinaturas em 21/08/2020, 
Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e 
Pela Contratada: Raniery Gustavo Teixeira, CPF: Nº 027.183.474-90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 021/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044/2020, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 079/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-
71, CONTRATADA: LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº.  06.281.452/0001-75. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
(S) ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA PARA O EXERCICIO DE 2020. Dotação Orçamentária: As 
despesas decorrentes do que trata o objeto deste Pregão serão custeadas com recursos próprios 
consignados no orçamento geral do município no Exercício de 2020, através das seguintes 
D o t a ç õ e s  O r ç a m e n t á r i a :  0 3 . 0 0 1 . 1 0 . 3 0 1 . 0 0 2 6 . 2 . 0 1 7 . 3 3 9 0 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0  - 
03.001.10.302.0026.2.010.3390.30.00.00.00. VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor 
global estimado R$ 196.401,00 (Cento e noventa e seis mil, quatrocentos e um reais). Assinaturas 
em 21/08/2020, Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 
392.181.124-49 e Pela Contratada: Brunno de Medeiros Pinheiro, CPF: Nº 024.741.134-52.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 021/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044/2020, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-
71, CONTRATADA: NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº.  
28.091.295.0001-78. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS E 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA PARA O EXERCICIO DE 2020. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do 
que trata o objeto deste Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados no orçamento 
geral do município no Exercício de 2020, através das seguintes Dotações Orçamentária: 
03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00 - 03.001.10.302.0026.2.010.3390.30.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor global estimado R$ 137.162,40 (Cento e trinta e sete 
mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos). Assinaturas em 21/08/2020, Pela 
Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela 
Contratada: José Benedito de Oliveira Miranda, CPF: Nº 282.241.084-49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 021/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044/2020, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, 
CONTRATADA: ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº.  27.029.083/0001-06. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER 
AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
AFONSO BEZERRA PARA O EXERCICIO DE 2020. Dotação Orçamentária: As despesas 
decorrentes do que trata o objeto deste Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados 
no orçamento geral do município no Exercício de 2020, através das seguintes Dotações Orçamentária: 
03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00 - 03.001.10.302.0026.2.010.3390.30.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor global estimado R$ 155.345,84 (Cento e cinquenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Assinaturas em 21/08/2020, 
Pela Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela 
Contratada: Victor Johnson dos Anjos Pino, CPF: Nº 073.619.704-43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 021/2020 – Pregão Presencial), PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0044/2020, 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 082/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO 
BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-
71, CONTRATADA: T M DANTAS EIRELI – ME inscrita no CNPJ sob o nº.  21.129.833/0001-27. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA PARA O 
EXERCICIO DE 2020. Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do que trata o objeto 
deste Pregão serão custeadas com recursos próprios consignados no orçamento geral do município 
n o  E x e r c í c i o  d e  2 0 2 0 ,  a t r a v é s  d a s  s e g u i n t e s  D o t a ç õ e s  O r ç a m e n t á r i a : 
03.001.10.301.0026.2.017.3390.30.00.00.00 - 03.001.10.302.0026.2.010.3390.30.00.00.00. 
VIGÊNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2020, valor global estimado R$ 60.530,40 (sessenta mil, 
quinhentos e trinta reais e quarenta centavos). Assinaturas em 21/08/2020, Pela Contratante: 
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, CPF nº 392.181.124-49 e Pela Contratada: 
Thaynara Moura Dantas, CPF: Nº 078.593.214-32.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 720.444/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, que 
estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020, tendo como objeto: Aquisição 
de ventilador pulmonar portátil para reestruturação e melhoria dos trabalhos das ações 
preventivas e combativas ao Corona vírus (COVID-19). LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de Compras 
Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 2 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 
08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 9 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 
08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 9 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 08hs01min. As especificações 
estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital encontra-se disponível no 
Centro de Múltiplo Uso “Prefeito Pedro Izidro de Medeiros”, à Pç. Prefeito Manoel Paulino dos Santos 
Filho, nº 228, Centro, Jardim do Seridó/RN, no horário das 07hs00min às 13hs00min, de segunda a 
sexta-feira, como também nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: cpl_js@outlook.com 
ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 31 de agosto de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

Fernando Rocha, chefe de estatísticas do BC

Contas públicas têm déficit recorde 
de R$ 81 bilhões em julho

PREJUÍZO
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FESTIVAL VIRTUAL 
DE ARTE E CULTURA

IFRN  | Recheada de atividades culturais, a programação de mostra contará com vários minicursos, com temáticas 
diversas, desde produção de vídeo com dispositivos móveis, escrita de contos e literatura até desenho e teatro

NATHALLYA MACEDO

Uma ampla e diversi� cada pro-
gramação vai movimentar, en-
tre os dias 2 e 4 de setembro, 

os canais de videochamadas e com-
partilhamento de vídeos administra-
dos pelo IF Sertão-PE.

É o 1º Festival Virtual de Arte e 
Cultura, evento aberto a estudantes, 
professores, artistas e pessoas de 
qualquer lugar do mundo interessa-
das em contemplar apresentações 
artísticas e participar de atividades 
educativas. O IFRN e os institutos 
federais de Pernambuco, da Bahia, 
do Maranhão e da Paraíba, além da 
Universidade Federal do Vale do São 
Francisco e do Serviço Social do Co-
mércio (Sesc), são parceiros do even-
to, promovido pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura do IF Sertão-PE.

O objetivo da iniciativa é fomen-
tar o desenvolvimento de ações cul-
turais e artísticas, de forma a envolver 
toda a comunidade, proporcionando 

a divulgação e a valorização de ativi-
dades que expressem a diversidade e 
multiplicidade de linguagens artísti-
co-culturais.

As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas até o dia do evento 
pela plataforma IFeventos. Para re-
alizar a sua inscrição, o participante 
deverá acessar a plataforma, clicar 
em “cadastre-se” na aba superior e 
preencher as informações solicita-
das. O cadastro servirá para emissão 
do certi� cado.  A abertura do 1º Fes-
tival Virtual de Arte e Cultura do IF 
Sertão-PE será na manhã do dia 2 de 
setembro (quarta) e o encerramento, 
na noite do dia 4 (sexta).

Recheada de atividades culturais, 
a programação contará com vários 
minicursos, com temáticas diversas, 
desde produção de vídeo com dispo-
sitivos móveis, escrita de contos e li-
teratura até desenho e teatro. Haverá 
palestras sobre fotogra� a, voz e vio-
lão, poesia e capoeira, entre outros. 
Uma das atrações do IFRN presentes 

QRCODE
Aproxime a câmera
do seu celular e siga
para a página com

a programação
completa do evento

à mostra, a palestra “Pluralidades e 
diálogos nas práticas musicais” será 
apresentada pelo professor Artur 
Albuquerque, do Núcleo de Artes do 
Campus Nova Cruz. As atividades 
poderão ser acompanhadas de forma 
on-line pelos canais de videochama-
das do IF-Sertão-PE no Google Meet 
e de compartilhamento de vídeos no 
Youtube.

Evento é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão do IF Sertão-PE, com apoio do IFRN

IF SERTÃO - PE / REPRODUÇÃO

LUAN BATES REFLETE 
CONTRADIÇÕES SOBRE 

RELIGIOSIDADE E FÉ
LANÇAMENTO  | Música “Casting Out a Devil” antecipa álbum “Nothing 

Left to Say”, que será lançado pelo selo Nightbird Records

Expoente do cenário musi-
cal independente do Rio 
Grande do Norte, o potiguar 

Luan Bates prepara caminho para 
seu segundo álbum completo com 
o single “Casting Out a Devil”. A 
intensidade das guitarras entre-
ga, também, o peso lírico, com o 
artista dialogando com as contra-
dições de questões ligadas à reli-
giosidade e fé cristãs.

A faixa estará em “Nothing 
Left to Say”, a ser lançado pelo se-
lo Nightbird Records, e sai acom-
panhada de um lyric video.

Tida como um ponto central 
do novo disco, a música é constru-
ída em torno do diálogo entre dois 
homens - um, “normal”; o outro, 
“louco”. Ambos re� etem inda-
gações do próprio artista diante 
da sua relação com a fé, já que a 

composição surgiu após a leitura 
de dois livros: “Elogio à Loucura” e 
“Ortodoxia”. 

“Foi numa época em que alguns 
amigos de infância me levaram de 
volta à Igreja Católica. Eu participei 
de algumas coisas novamente, mas 
não me sentia conectado à doutri-
na e enxergava algumas coisas que 
eram contraditórias ao que prega-
vam. É complicado falar de amor 
ao próximo e, em outro momento, 
dizer que ‘o homem deve amar a 
mulher’, isso num contexto em que 
só esse tipo de relação é válida, por 
exemplo. Então ‘Casting Out a De-
vil’ surgiu dessas fontes e do meu 
con� ito interno com o catolicismo, 
especi� camente”, contou Luan.

O álbum “Nothing Left to Say” 
tem lançamento previsto para se-
tembro.

QRCODE
Aproxime a câmera

do seu celular e siga para o 
YouTube para ouvir música 

“Casting Out a Devil”

Cantor potiguar prepara novo álbum  “Nothing Left to Say” para este mês de setembro

DIVULGAÇÃO



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

CAMPANHA 
Uma campanha nacional será 

lançada para tentar impedir a saída 
da Petrobras do Rio Grande do 
Norte e demais estados afetados 
pela decisão da estatal (Paraná, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais). Quem 
contou sobre isso foi o coordenador 
da Frente Parlamentar em Defesa da 
Petrobras no Senado, Jean Paul Prates 
(PT-RN). 

EM PAUTA 
O senador-prefeitável informou 

sobre a campanha “Petrobras Fica” 
durante a reunião, nesta segunda-
feira, no auditório da Emprotur, 
entre a governadora Fátima Bezerra 
e a bancada de deputados federais e 
senadores do RN para tratar sobre o 
assunto. 

PRESSÃO 
Segundo Jean Paul, a campanha 

tem o objetivo de promover as 
condições para a Petrobras continuar 
atuando nos estados e regiões nas 
quais anunciou que venderá seus 
ativos. “Questionamos quais os riscos 
que a companhia enfrenta em cada 
Estado. Com isso, pretendemos 
buscar as soluções para a empresa”, 
comentou. 

DE OLHO 
Prates ainda ressaltou durante o 

encontro que considera que é preciso 
autorização legal para a companhia 
fazer o que está pretendendo, porque 
muda sua � nalidade prevista em lei.  

PERDAS 
Durante o encontro, a chefe do 

Executivo foi taxativa ao a� rmar 
que a saída da Petrobras do RN “é 
uma decisão do Governo Federal, 
não da companhia”. E o secretário 
de Planejamento (Seplan) Aldemir 
Freire apresentou os impactos dessa 
saída: “Vai haver queda de produção, 
de investimentos e de royalties, com 
enormes prejuízos ao Estado e à 
economia”.  

LUTA APARTIDÁRIA 
Presente ao encontro, o deputado 

Walter Alves disse acreditar que 
o Governo do Estado e a bancada 
federal precisam evitar que o RN 
venha a ter perdas e prejuízos com 
a saída da Petrobras. “Esta é uma 
luta que não tem cor, nem partido. A 
Governadora pode contar conosco”, 
a� rmou. 

IMPACTO  
“Hoje devemos ter cerca de 40 

mil desempregados, que envolvem o 
setor de alimentação e hospedagem. 
O setor de turismo terá a recuperação 
mais lenta de todas”. A declaração foi 
dada pelo empresário Habib Chalita, 
nesta segunda, durante reunião com 
a Comissão de Acompanhamento 
e Fiscalização das Ações 
Governamentais para enfrentamento 
e combate à Covid-19, da Assembleia 
Legislativa sobre o Turismo. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Da cantora Zélia Duncan: 

“Ah, Rio de Janeiro... 200 mil votos 
pra criminosa Flordelis...”. 

>>“É bundalelê, liberou geral: o 
estouro da boiada nas praias do Brasil 
doente”, disse o jornalista Ricardo 
Kotscho sobre o fim de semana de 
praias lotadíssimas no RJ e SP. “No 

Edson Fachin disse que a eleição 
coloca em disputa dois tipos de 
projeto: o autoritário e o alinhado à 
Constituição. Sem citar Bolsonaro, 
ele criticou ataques ao processo 
eleitoral, comparando-os a um 
‘habeas corpus preventivo para 
contaminar o resultado’. 

dia em que o Rio inaugurou o verão 
do coronavírus, em pleno inverno, a 
média móvel de mortes subiu pelo 
nono dia seguido. Bolsonaro ganhou 
mais uma”, comentou. 

>>O ministro do STF e do TSE 

O amor está no ar:
A ex-prefeita de Natal Micarla 
de Souza postou em suas 
redes sociais a primeira foto 
coladinha no futuro marido, 
o advogado e ex-juiz eleitoral 
Verlano Medeiros

O papo sério entre a governadora 
Fátima Bezerra e os deputados federais Rafael 
Motta e Natália Bonavides durante reunião ontem 
sobre venda da Petrobras no RN
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PRECISA MELHORAR 
De acordo com o empresário 

do setor, o pior de toda essa 
situação é a di� culdade 
para obter linhas de créditos 
para que o pequeno e micro 
empreendedor possam reabrir 
os seus negócios. “Por isso, 
é importante que o Estado 
colabore”, explicou o convidado. 

PROPOSTA 
Durante a reunião, o 

presidente da comissão, 
deputado Kelps Lima, disse que 
o Governo do Estado deveria 
investir a verba da comunicação 
na reativação da economia do 
RN, na ativação do turismo 
regional. “Se o turista de São 
Paulo não vem ao RN, o turista 
de Santana do Matos pode vir a 
Natal. O turismo interno é o mais 
seguro”, a� rmou. 

CONCORDA 
No que Habib Chalita 

concordou, informando que foi 
feito um levantamento de que o 
turista que vai vir para o RN, no 
período imediato pós-pandemia, 
não virá de avião, mas de carro. 

DIRECIONANDO 
E foi quando Kelps garantiu 

que fará um requerimento nesse 
sentido, para direcionar a verba 
de comunicação do estado para o 
setor turístico.   

 PUNIÇÃO NECESSÁRIA 
A deputada federal Benedita 

da Silva (PT), de 78 anos, 
registrou nesta segunda-feira 31 
um boletim de ocorrência após 
ser vítima de ofensas racistas 
no Facebook. Um usuário 
postou uma série de insultos 
direcionados à parlamentar por 
ela ter sido a responsável pela 
consulta ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que levou ao 
fatiamento proporcional do 
fundo eleitoral entre candidatos 
brancos e negros a partir de 2022. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, o nono mês do ano começa com a entrada da 
Lua em Peixes. Por isso, a recomendação dos astros é 
cuidar dos seus interesses discretamente hoje. Pode ser 
uma boa pedida reservar um tempinho para repensar 
algumas coisas e prestar mais atenção nos avisos.

Setembro começa com mudanças no céu, meus 
consagrados. E uma delas é a entrada da Lua em Peixes, 
a Casa da saúde do seu signo. Com isso, boa parte da sua 
atenção pode se voltar para os cuidados com o corpo, seja 
iniciando uma dieta ou deixando os velhos hábitos.

Touro, nesta terça a Lua e Marte trocam likes e isso vai 
dar aquela favorecida em suas ambições no trabalho. 
Mas evite se arriscar em excesso se não quiser ter de 
buscar sua dignidade no lixo: sair da sua zona de 
conforto e assumir novas empreitadas.

O mês começou e o céu está um fervo só, Escorpião! Logo 
cedo, a energia lunar se junta com Marte, favorecendo 
tarefas domésticas ou assuntos do dia a dia que precisam 
ser resolvidos com a família. Mais tarde, a fada sensata Lua 
passa a iluminar o seu paraíso astral.

Gêmeos, setembro começa com muita agitação entre as 
estrelas, que mandam uma porção de recados para o 
seu signo. O primeiro deles vem da Lua, que começa um 
rolê em Peixes, a Casa 10 do seu signo. Trocar ideias com 
amigos ou novos contatos com pessoas de fora. 

Mercúrio forma trígono com Plutão nesta terça e indica 
que você pode receber apoio fi nanceiro de uma pessoa 
bem-sucedida. É pra glorifi car de pé! Vale a pena 
redobrar a atenção para não se distrair enquanto está 
cuidando do serviço.

Se depender das boas energias da Lua em sua Casa 
8, que estará em harmonia com Marte, mudanças 
profi ssionais ou novos rumos na carreira podem 
surpreender, mas tudo indica que serão positivos. Mais 
tarde, com a entrada da Lua em Peixes.

A entrada da Lua em Peixes na manhã desta terça 
promete favorecer o diálogo e trazer um pouco mais de 
agilidade na hora de cuidar das tarefas do dia a dia. O 
astral é favorável para expandir seus contatos, seja na vida 
profi ssional ou pessoal. 

Hoje, a entrada da Lua em Peixes traz um astral positivo 
para mudanças, seja na vida profi ssional ou mesmo na 
aparência. Se você vinha cobiçando um novo cargo, ou 
até um emprego diferente, saiba que será mais fácil dar 
o primeiro passo agora. 

A Lua estará em sua Casa das Posses a partir de hoje e 
deve infl uenciar os assuntos fi nanceiros nos próximos 
dias. Vale a pena organizar suas contas, planejar o 
orçamento e cuidar do que é seu, especialmente se está 
precisando fazer o dinheiro render até o fi nal do mês.

O bom aspecto entre Lua e Marte envia boas energias 
para mudanças no trabalho, mas será preciso agir bem 
cedinho para aproveitar as boas vibrações. A saúde 
também pode ser benefi ciada por uma mudança de 
hábitos.

Logo cedo, há chance de recuperar um dinheiro 
emprestado ou encontrar um objeto que tinha perdido. 
Depois, a Lua brilha em Peixes e traz mais disposição para 
colocar alguns assuntos pessoais em ordem. Apoie-se nas 
qualidades do seu signo para se destacar.

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)

Na Globo, Babu inicia preparação para “Salve-se Quem Puder”

Na Globo, agora sim, está 
tudo certo para a participação 
de Babu Santana em “Salve-se 
Quem Puder”, novela das 19h que 
está retornando aos poucos suas 
gravações.

E este será o primeiro 
trabalho do Babu como novo 
contratado da casa. Os outros, 
até então realizados em 
novelas, séries e programas, 
como o “BBB”, por último, 
sempre aconteceram em outras 
condições.

Nas cenas escritas por Daniel 
Ortiz e já entregues para iniciar a 
composição, ele será Nanico, um 
policial federal que atuará ao lado 
das protagonistas Deborah Secco, 
Vitória Strada e Juliana Paiva.

O agente terá como missão 
investigar e proteger as três dos 
vilões Dominique (Guilhermina 
Guinle) e Hugo (Leopoldo 
Pacheco), que manda e desmanda 
em uma quadrilha que aterroriza 
autoridades.

“Salve-se Quem Puder”, 

a exemplo de outras novelas, 
como “Amor de Mãe”, “Amor Sem 
Igual” e “Gênesis”, teve os seus 
trabalhos paralisados em março 
por casa da pandemia do novo 
coronavírus e foi reativada a 
partir de uma série de protocolos 
de saúde.

Quanto ao Bubu, ele não 
ganhou, mas o “BBB” causou 
transformações em sua vida e 
agenda. Mesmo dentro da casa, 
ele já era disputado por três 
produções da Globo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
A Record entrou em contagem 

regressiva para a estreia da próxima 
edição de “A Fazenda”, marcada 

para dia 8...Momento para ajustar 
todos os detalhes de produção e 
promover possíveis mudanças 
no time de 20 participantes.
Depois de 8 meses, a repórter 

Ananda Vasconcelos, que já foi do 
SBT, é mais uma a deixar a CNN 

Brasil...Ontem, segunda, ela 
fez o anúncio, a quem interessar 

possa, no Instagram...Depois de 
entrevistar oito repórteres da Band, 
Marina Machado passa a receber 

apresentadores da casa, nesta 
quarta-feira, nas lives do perfi l @
bandjornalismo no Instagram...
O convidado desta semana é 
o jornalista Eduardo Oinegue, 

âncora do “Jornal da Band” e da 
BandNews FM. No ar às 20h30.
As emissoras de TV começam a 
se movimentar em relação aos seus 

programas de fi m de ano...
Por exemplo: o “Domingo Legal”, 
do SBT, já fi nalizou a gravação de 

um especial.  

SURPRESA
No futebol feminino, domingo, 

São Paulo e Minas Brasília, a 
participação de Nathalia Batista, 
ex-“Aqui na Band”, foi uma surpresa 
de última hora.

E foi bem. Entrou no jogo.

PONTO DE INTERROGAÇÃO
A Globo perdeu a “Liga dos 

Campeões”, rescindiu com a 
Conmebol, não vai fazer a Fórmula 1 
no ano que vem e a Copa do Mundo 
ainda é um mistério. E isso sem 
contar os contratos não renovados 
com vários artistas. Pergunta que não 
quer calar: o que será que existe por 
trás de tudo isso?

 PÉ NO CHÃO
Verdade é que a � cha caiu e muita 

coisa mudou na televisão nesses 
últimos anos, ainda mais agora, com 
a pandemia.

Voos arriscados não são mais 
permitidos e passou a ser necessário 
trabalhar dentro dessa nova 
realidade.

FIM DE ANO
"Retrospectiva 2020" e 

"Perspectiva 2021", dois especiais 
do “MasterChef ” e um programa 
especial apresentado por Catia 
Fonseca, na véspera do Natal, 
serão algumas atrações do � m de 
ano da Band.

Este último, reunindo o elenco 
da casa para um amigo secreto 
e atrações musicais. Algo na 
linha do “Família Record”, que o 
Vildomar já fez na própria Band”.

TOP CHEF
A Record exibe nesta 

quarta-feira o oitavo episódio do 
reality “Top Chef ”. Desta vez os 
participantes terão que trabalhar 
com dois sabores controversos 
no Teste de Fogo: amargo e azedo. 
Serão 2 equipes com 4 integrantes, 
cada um deles responsável por 
quatro pratos, com esses sabores. 
Já no “Desa� o de Eliminação”, os 
chefs apresentarão um prato doce 
e um salgado, preparados com os 
mesmos ingredientes.

PRECISAVA?
Maior respeito pelo trabalho do dr. 
Drauzio Varella, que sempre se 
mostrou um alguém interessado 
em ajudar as pessoas, com 
esclarecimentos tão importantes 
no campo da saúde.
Mas desnecessária a sua 
participação em uma campanha, 
que incentiva eleitores a serem 
mesários. Nada que acrescente ao 
seu respeitável currículo.

REINALDO MARQUES



16 ESPORTE TERÇA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2020   |

Depois da longa paralisação do 
calendário pela pandemia e do 
retorno das competições com 

os portões fechados, o futebol brasilei-
ro vive a expectativa do próximo passo 
da retomada gradual das atividades. 
O retorno da torcida aos estádios já é 
tema debatido entre os clubes, porém 
ainda distante quando se trata da libe-
ração das autoridades. Tanto médicos 
como a própria CBF consideram pre-
maturo estabelecer prazos para a rea-
bertura dos portões.

“Todas as atitudes da CBF em re-
lação à pandemia têm como base a 
proteção da saúde, tanto dos profissio-
nais do esporte, quanto da população 
em geral. A entidade agiu sempre em 
consonância com as autoridades de 
saúde, seja na suspensão das compe-
tições, seja na retomada obedecendo a 
um rígido protocolo. A volta do público 
aos estádios será tratada da mesma 
forma”, disse ao Estadão o presidente 
da CBF, Rogério Caboclo.

A discussão sobre o retorno do 
público já está em pauta entre alguns 
clubes. A ideia é avaliar o impacto de 
uma presença reduzida de torcedores, 
com cerca de 25% da carga de ingres-
sos, para garantir o distanciamento so-
cial. O modelo de abertura do estádio, 

com limite de pessoas, já foi aplicado 
em alguns países europeus. No Brasil, 
o assunto tem sido debatido de forma 
discreta, até porque qualquer avanço 
nessa área depende de aval médico.

O retorno do público aos estádios 
interessa aos clubes para diminuir os 
gigantescos prejuízos que vieram com 
a pandemia. Em alguns jogos da Série 
A, as equipes chegam a ter gastos de até 
R$ 100 mil com taxas de arbitragem, 
impostos, funcionários ou aluguéis 

dos estádios. O dinheiro movimentado 
pelas partidas representa em períodos 
normais uma fatia importante do orça-
mento

Segundo estudo feito pela Ernst 
& Young, no ano passado, os 20 times 
da elite nacional faturaram cerca de 
R$ 952 milhões com receitas nos dias 
dos jogos. O valor corresponde a cer-
ca de 16% do total arrecadado pelas 
equipes na temporada. Fora a verba 
com ingressos, ter torcida no estádio 
garante faturar com lanchonetes, ven-
da de produtos oficiais e a prestação 
de serviços, como estacionamento, por 
exemplo.

Mesmo com a relevância da torci-
da para os clubes fecharem as contas, 
a CBF explicou que ainda não trabalha 
com um prognóstico nesse cenário. 
A entidade organizou um protocolo 
médico para o Campeonato Brasileiro 
com a previsão de disputar todo o tor-
neio com os portões fechados. O encer-
ramento será somente em fevereiro do 
ano que vem. “O ideal, para preservar o 
equilíbrio esportivo, é que isso (a volta 
da torcida) aconteça em todo o país de 
maneira uniforme. Essa questão será 
enfrentada assim que as condições de 
saúde e segurança estiverem contem-
pladas”, afirmou Caboclo.

CBF e médicos pedem cautela sobre 
a  volta do público aos estádios
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O ABC venceu o América por 2 a 
1 nesta segunda-feira 31 pela 
última partida da primeira fase 

do returno do Campeonato Potiguar. 
Jogando no Frasqueirão, sob a chuva 
torrencial que caía na Zona Sul de Na-
tal, o alvinegro foi soberano durante 
todo o confronto. Com o resultado, os 
abecedistas garantiram a vantagem 
para a final do segundo turno. Basta 
empatar para ser campeão da Copa 
Rio Grande do Norte.

ABC e América voltam a se en-
frentar na segunda-feira, às 16h, no 
Frasqueirão. Caso vença o segundo 
turno, o ABC também pode garantir o 
título geral do campeonato. O América 
precisa da vitória para ser campeão do 
returno e forçar a final em dois jogos 
contra o rival.

O clássico desta segunda-feira   
marcou a primeira vez, ao longo dos 
105 anos do confronto, que os portões 
ficaram fechados para a torcida. O 
confronto anterior, no dia 19 de fevei-
ro, decidiu o primeiro turno do Cam-
peonato Potiguar. O placar terminou 

em 2 a 2, o que determinou o título 
para o ABC. 

Para a partida, o técnico do Amé-
rica, Roberto Fernandes, não pode 
contar com o lateral direito André 
Krobel (suspenso em razão do terceiro 
cartão amarelo). No lado abecedista, 

Diá não contou com o lateral-direito 
Pedro Costa, suspenso pelo terceiro 
cartão amarelo, e também não teve o 
meia Kaká e o atacante Wallyson, que 
seguem intensificando os trabalhos 
para recuperar um melhor condicio-
namento físico.

O quarto jogo entre ABC e Améri-
ca de 2020 valeu a liderança do 2º tur-
no do Estadual. A vantagem permite 
ao líder decidir a Copa RN pelo empate 
e jogar no próprio estádio. Com a vitó-
ria, ABC segue invcto no clássico: são 
três vitórias e um empate.

O ABC teve o domínio das ações 
no início do partida. O alvinegro não 
demorou muito tempo para abrir o 
placar. Aos 11 minutos, em rápido con-
tra-ataque, Paulo Sérgio acionou João 
Paulo na direita e o camisa 10 cruzou 
rasteiro para Valderrama mandar para 
as redes. 

Por sua vez, o América não con-
seguia atacar. O time não conseguia 
transpor as linhas de meio campo do 
ABC. O time americano só assustava 
quando a defesa falhava. Em um destes 
lances, Lelê conseguiu recuperar a bo-
la  após saída errada do goleiro Rafael, 
mas não pontaria para fazer o gol de 
empate. 

Após os 30 minutos, o ABC tinha 
o controle, mas já apresentava estar 
satisfeito com o placar. Além disso, a 

forte chuva que caía sobre a Zona Sul, 
encharcando o gramado do Frasquei-
rão, o que reduziu ainda mais a inten-
sidade da partida.

No fim do primeiro tempo, aos 
48 minutos, o atacante americano Zé 
Eduardo ganhou da zaga e marcou 
para o América no último lance da pri-
meira etapa.

Com a necessidade de vencer, o 
técnico Roberto Fernandes voltou para 
o segundo tempo com os meias Ro-
marinho e Carlos Renato. No inicío da 
segunda etapa,  o América conseguiu 
se impor. Com a vantagem do empate, 
o time alvinegro passou a buscar o con-
tra-ataque para matar o confronto. Aos 
28 minutos da etapa final, o ABC con-
seguiu o gol da vitória. O resultado foi 
definido com um chute de Berguinho. 
A bola ainda  desviou no zagueiro Alis-
son Brand para enganar o goleiro: 2 a 1. 

Na próxima segunda-feira 7, às 16h, 
no Frasqueirão, os dois times voltam a 
se enfrentar. O jogo marca a final da 
Copa Rio Grande do Norte, o segundo 
turno do estadual. 

ABC bate América por 2 a 1, mantém 
tabu e vai decidir o turno em casa
CAMPEONATO POTIGUAR | Debaixo de chuva torrencial, o ABC conseguiu superar o América por 2 a 1, no Frasqueirão, com gols de Valderrama e Berguinho, e garantiu primeiro lugar e 
tem vantagem do empate para a final Copa Rio Grande do Norte, equivalente ao segundo turno. Vitória mantém o tabu abecedista sobre o América em 2020: três vitórias e um empate 

Vantagem alvinegra: ABC venceu América por 2 a 1 e garantiu vantagem para final do turno

Rogério Caboclo, presidente da CBF

ARGENTINA BRASILEIRO

Com jogo marcado para 17 de 
setembro, em Assunção, contra o 
Libertad, pela Copa Libertadores, 
o time do Boca Juniors anunciou, 
nesta segunda-feira, que suspen-
deu por três dias os trabalhos da 
equipe no centro de treinamento 
em Ezeiza, próximo a Buenos 
Aires. O motivo seria o registro de 
19 casos de covid-19, dos quais 
14 com jogadores. Toda a delega-
ção da equipe está isolada no CT, 
enquanto o técnico Miguel Ángel 
Russo deixou o local por pertencer 
ao grupo de risco da doença. Ele 
tem 64 anos e se recuperou recen-
temente de um câncer.

“O Boca Juniors relata que 
a equipe de futebol profissional 
do clube foi avaliada duas vezes 
por semana desde a retomada 
das atividades presenciais (10 de 
agosto) e mais de 500 testes já fo-
ram concluídos. Nos dias 18, 21 e 
26 de agosto, todos apresentavam 
PCR negativo. Esta avaliação in-
cluiu todo o pessoal do Centro de 
Formação de Ezeiza, bem como o 
pessoal do hotel onde se encontra 
a delegação”, informou o clube.

A segunda-feira foi de alívio 
e de preocupação para o Fla-
mengo. O atacante Gabriel está 
melhor das dores musculares 
apresentadas na vitória sobre 
o Santos, domingo, na Vila Bel-
miro, enquanto o goleiro Diego 
Alves foi diagnosticado com uma 
lesão no ombro, que o fez ser 
substituído por César. Além do 
goleiro, que deverá ser poupado 
para cuidar melhor do ombro, o 
técnico Domènec Torrent terá o 
desfalque certo de Bruno Henri-
que contra o Bahia, às 20h30, no 
Pituaçu, pela sétima rodada do 
Campeonato Brasileiro.

O atacante vai ter de cumprir 
suspensão pelo terceiro cartão 
amarelo e ainda vai continuar 
com o tratamento iniciado nesta 
segunda-feira por causa de um 
edema ósseo no joelho direito. 
Outras modificações poderão ser 
feitas por Torrent para o jogo na 
Bahia. Após a vitória sobre o San-
tos, por 1 a 0, o treinador espanhol 
defendeu o rodízio no elenco, 
pois considera muito desgastante 
manter o mesmo time com jogos.

BOCA JUNIORS 
SUSPENDE 
TREINAMENTOS APÓS 
CASOS DE COVID-19

FLAMENGO DEVE TER 
GABRIEL CONTRA O 
BAHIA, MAS DIEGO 
ALVES É DÚVIDA


