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MÚSICA. 13 | Conheça banda 
potiguar, que acaba de lançar 
single “Frio”, que gerou clipe 
gravado no litoral do Estado

CONCÍLIO
DE
TRENTO

TRANSPORTE. 12 | A pedido da 
Defensoria Pública, 6ª Vara 
da Fazenda Pública de Natal 
expediu carta de citação 

pedindo que a Prefeitura do 
Natal se explique sobre o fato 
de o transporte público da 
cidade não ter retomado a 

capacidade total da frota após 
as ações de flexibilização da 
economia. A Secretaria de 
Mobilidade Urbana (STTU) terá 

72 horas para dar explicações 
acerca do assunto.  
Atualmente, apenas 54% 
da frota de ônibus circula 

nas ruas da cidade, apesar 
de prefeitura ter decretado 
retomada gradual das 
atividades econômicas.

JUSTIÇA COBRA EXPLICAÇÕES 
SOBRE ÔNIBUS LOTADOS EM NATAL

NATÁLIA BONAVIDES 
VAI AO SUPREMO 
CONTRA BOLSONARO 

EMPRESAS PODERÃO 
REDUZIR SALÁRIO
POR MAIS TEMPO

AS DIATRIBES
DO SENADOR
VALENTÃO

AMEAÇA. 4 | Deputada quer 
que presidente responda por 
constrangimento após dizer que 
tinha vontade de socar jornalista

 ALEX VIANA

ECONOMIA. 6 | Durante vigência 
dos acordos, União entra com 
uma contrapartida para ajudar a 
completar renda dos trabalhadores

ANÁLISE. 5 | Styvenson Valentim 
protagonizou na semana passada 
dois novos episódios que ilustram 
bem o temperamento dele

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS EDILSON RODRIGUES / AGÊNCIA SENADO

PRESIDENTE NÃO CHAMOU 
FÁTIMA PARA AGENDA 
NO RN POR “PIRRAÇA 
PESSOAL”, DIZ MINEIRO

RN GASTOU 72,8% DA 
RECEITA LÍQUIDA DE 2019 
COM PESSOAL, APONTA 
RELATÓRIO DO TESOURO

POLÍCIA CIVIL DO RN 
CONFIRMA EDITAL DE 
CONCURSO PÚBLICO
PARA O FIM DE OUTUBRO

PETROBRAS ANUNCIA
QUE VAI COLOCAR À 
VENDA OS ATIVOS
DA BACIA POTIGUAR

“DEIXOU DE SER
SEGURO EMITIR
OPINIÃO NO BRASIL”,
DIZ FLÁVIO ROCHA

CRÍTICA. 3 | Para secretário estadual de 
Gestão de Projetos e Metas e Relações 
Institucionais, Fernando Mineiro, 
presidente Jair Bolsonaro manifestou 
“comportamento antirrepublicano”, “um 
vale-tudo que apequena o cargo”, ao 
não chamar governadora do Estado

FINANÇAS. 6 | Despesa está acima 
do que é preconizado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei diz que 
os estados não podem gastar mais de 
60% da receita corrente líquida com 
pagamentos a servidores, incluindo os 
da ativa e os aposentados

OPORTUNIDADE. 10 | Corporação 
anunciou celebração de um Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) para o 
concurso público da instituição. Serão 
301 vagas distribuídas entre delegados, 
agentes e escrivães. Edital do certame 
será publicado até 31 de outubro

DE SAÍDA. 11 | Companhia anunciou 
a venda da totalidade de suas 
participações em um conjunto de 
vinte e seis concessões de campos 
de produção terrestres e de águas 
rasas, localizadas no Estado. Medida 
representa saída total da companhia

DECLARAÇÃO. 2 | Durante live para o 
jornal Folha de S. Paulo, presidente do 
Conselho de Administração do Grupo 
Guararapes afirmou que a opinião está 
sendo demonizada no País onde 100 
milhões de brasileiros têm contas nas 
redes sociais
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DECLARAÇÃO | Durante live para o jornal Folha de S. Paulo, presidente do Grupo Guararapes afirmou que
a opinião está sendo demonizada no País onde 100 milhões de brasileiros têm contas nas redes sociais

O presidente do Conselho de Ad-
ministração do Grupo Guara-
rapes, Flávio Rocha, disse nesta 

segunda-feira 24 que o Brasil não vive 
um bom momento para a liberdade de 
expressão. Foi durante uma live para o 
jornal “Folha de S. Paulo”.

Sem mencionar as decisões do 
ministro Alexandre de Morais contra 
grupos que promovem as chamadas 
“fake news”, Rocha a� rmou que “hoje 
existem 100 milhões de brasileiros com 
voz, com contas no twitter e existem 
autoridades que se veem no direito de 
dizer o que é verdade e o que não é, de 
editar a verdade de cada um de nós. 
Isso é muito triste”.

Para o empresário, “devia se co-
memorar o crescimento das mídias 
sociais como a democratização da 
verdade em relação ao cenário ante-
rior onde a verdade era produzida em 
meia dúzia de redações e empurradas 
goela abaixo”.

E acrescentou: “A mídia social 
transformou cada um de nós num po-
lo emissor de verdade. Isto deveria ser 
uma coisa comemorada como uma 
garantia de voz a todas as visões. Mas 
isto está sendo demonizado, chamado 
de robôs, chamado de fake news”.

A� rmou que a polarização de opi-
niões contra e a favor do isolamento 
social tornou “perigosa” a livre mani-
festação das opiniões por parte do em-
presariado. E citou o caso do empresá-
rio Edgar Corona, fundador da rede de 
academias Smart Fitt, que nos últimos 
dias de maio teve o computador e o 
celular pessoais apreendidos pela Po-
lícia Federal durante investigações que 
apuravam ataques contra os ministros 
do Supremo Tribunal Federal (STF) e 
disparos de fake news.

“Ele (Edgar) estava no Marrocos, 
repassou um vídeo para o grupo, mas 
como houve uma falha na conexão 
saiu apenas a frase ‘precisamos impul-
sionar mais’, que foi colocada embai-
xo de um meme, que não tinha nada 
a ver com o material, com o qual eu 
concordo totalmente”, lembrou Flávio 
Rocha.  

O vídeo critica a PEC 45, proposta 
de reforma tributária em discussão na 
Câmara, que vem recebendo muitas 
críticas do empresariado por bene� -
ciar os bancos, as grandes indústrias 
e o setor de bebidas, enquanto os de-
mais setores responsáveis pela maior 
absorção de mão de obra seriam pre-
judicados.

CRESCIMENTO VIRTUAL
Durante a live com a jornalista Joa-

na Cunha, do caderno Mercado da Fo-
lha, o empresário estimou entre 600% 
a 700% o crescimento do comércio ele-
trônico no Brasil durante a pandemia 

do novo coronavírus.
Segundo ele, quando os protocolos 

sanitários travaram o funcionamento 
das lojas físicas, as plataformas virtuais 
assumiram o controle, recompondo o 
faturamento de muitas organizações 
que já vinham se preparando para isso.

Citando o plano de metas de Jusce-
lino Kubitschek, que presidiu o País en-
tre 1956 a 1961, quando apresentou seu 
plano de metas prevendo crescimento 
de 50 anos em 5, Flávio Rocha a� rmou 
que o mesmo aconteceu com as pla-
taformas digitais de varejo durante a 
pandemia.

“Com uma diferença, ao invés de 
cinco anos, elas dispararam em cinco 
semanas”, acrescentou.

O empresário se disse surpreso 
com a reação do varejo no pós-pande-
mia durante uma live promovida esta 
semana pelo Instituto de Desenvolvi-
mento para o Varejo (IDV) com Rober-
to Campos Neto, presidente do Banco 
Central.

Empresário Flávio Rocha, presidente do Conselho de Administração do Grupo Guararapes

“Deixou de ser seguro emitir 
opinião no Brasil”, diz Flávio Rocha

Os funcionários dos Correios 
decidiram, no último � m de 
semana, que vão manter por 

tempo indeterminado a greve da 
categoria, iniciada no último dia 18. 
Nesta segunda-feira 24, os trabalha-
dores da estatal divulgaram carta 
aberta à população para expor os 
motivos que levaram à paralisação.

No documento, assinado pela Fe-
deração Interestadual dos Sindicatos 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
dos Correios (Findect), os funcio-
nários a� rmam que a estatal quer 
retirar direitos da categoria, “mesmo 
com o lucro de R$ 460 milhões dos 
Correios no primeiro semestre de 

2020”, diz a carta.
“A greve não é culpa do carteiro, 

do atendente, do operador de tria-
gem, do motorista ou motociclista. 
Eles já ganham os menores salários 
entre os trabalhadores de todas as 
estatais brasileiras. E estão tendo a 
remuneração reduzida através do 
corte de direitos”, dizem os sindica-
listas na carta.

Segundo o movimento sindical, 
os Correios quebraram um acordo 
coletivo assinado no ano passado e 
que seria válido até 2021. A empresa, 
entretanto, conseguiu, em 2019, uma 
liminar que delimitou a vigência do 
contrato somente até este ano.

O governo pretende comprar 
um microssatélite de R$ 
145 milhões para fazer o 

monitoramento da devastação da 
� oresta amazônica. O empenho da 
verba (quando o governo separa o 
dinheiro para um determinado ob-
jetivo) foi feito pelo Ministério da 
Defesa. A informação foi publicada 
em reportagem desta segunda-fei-
ra 24 do jornal “O Globo”.

O problema é que, atualmente, o 
Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
vinculado ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, já faz o monitoramento 
via satélite do desmatamento da Ama-
zônia por meio de alguns sistemas. O 
principal deles é o Deter, o sistema de 
Detecção de Desmatamento em Tem-
po Real, criado em 2004.

Ao chegar ao Palácio do Planalto 
nesta segunda, o vice-presidente Ha-
milton Mourão, que comanda o Con-
selho da Amazônia, foi questionado 
sobre a compra do microssatélite. 
Para ele, o Brasil tem que ter “sobe-

rania” no monitoramento da � oresta 
via satélite.

“A Defesa está providenciando 
isso daí. Existe satélite japonês, existe 
satélite de outras nações aí que você 
compra a imagem, mas você não tem 
soberania. Faz parte do programa 
espacial brasileiro, está dentro da 
agência espacial brasileira”, a� rmou 
Mourão.

A força-tarefa da Operação La-
va Jato no Rio de Janeiro a� r-
mou, em documento enviado 

ao Supremo Tribunal Federal (STF), 
que um eventual acesso da Procu-
radoria Geral da República (PGR) 
à íntegra dos bancos de dados da 
operação representaria uma “verda-
deira devassa”.

A cessão do material das forças-
-tarefa da Lava Jato no Paraná, no 

Rio de Janeiro e em São Paulo à PGR 
provocou uma crise interna no Mi-
nistério Público Federal e uma série 
de decisões liminares (provisórias) 
no Supremo.

No início do mês, o ministro 
Edson Fachin decidiu revogar a au-
torização dada pelo presidente do 
STF, Dias To� oli, para que os dados 
da Lava Jato fossem compartilhados 
com a PGR. Fachin é o relator do ca-

so, mas To� oli decidiu no processo 
em julho em razão do recesso no 
Judiciário.

A PGR, então, recorreu da deci-
são de Fachin na tentativa de res-
taurar o compartilhamento. Agora, 
a questão vai ser analisada pelo 
plenário do tribunal. Segundo a Pro-
curadoria, o princípio da unidade 
do MP permite o compartilhamento 
dos dados.

Funcionários dos Corrreios fazem protesto na Avenida Salgado Filho, em Natal

Vice-presidente Mourão justificou gasto

Servidores dos Correios 
mantêm paralisação

Governo quer pagar R$ 145 
milhões por serviço já feito

Lava Jato no Rio diz ao STF que dar acesso 
integral à PGR seria permitir “devassa”

GREVE

MONITORAMENTO

MINISTÉRIO PÚBLICO

EVARISTO SÁ / AFP
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O secretário de Gestão de Pro-
jetos e Metas e Relações Ins-
titucionais do Governo do 

Estado, Fernando Mineiro, criticou 
o presidente Jair Bolsonaro por não 
ter convidado a governadora Fátima 
Bezerra para a agenda no Rio Grande 
do Norte na semana passada.

Sem a presença de Fátima, Bolso-
naro visitou na última sexta-feira 21 
as cidades de Mossoró e Ipanguaçu, 
onde entregou moradias populares e 
anunciou obras na área de seguran-
ça hídrica. Em discurso, ele também 
anunciou a nomeação da nova rei-
tora da Universidade Federal Rural 
do Semiárido (Ufersa) e anunciou a 
prorrogação do auxílio emergencial 
até o fim do ano.

Na avaliação de Mineiro, Bolso-
naro teve um “comportamento an-
tirrepublicano” no episódio e só não 
chamou Fátima por “pirraça pessoal”.

“A obsessão por esconder o bom 
trabalho do Governo do RN e assu-
mir a paternidade das obras levou 
o presidente da República a ignorar 
a governadora em agenda no Esta-
do. Uma pirraça pessoal e também 
uma descortesia com o Rio Grande 
do Norte, que tem dois ministros no 

Governo Federal”, avaliou o secre-
tário, em artigo publicado no jornal 
Tribuna do Norte, citando os minis-
tros Fábio Faria (Comunicações) e 
Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional).

Para o secretário estadual, o pre-
sidente Bolsonaro manifestou “com-
portamento antirrepublicano”, “um 
vale-tudo – segundo Mineiro – que 
apequena o cargo e a institucionali-
dade necessária nas relações entre os 

entes federativos”.
No artigo, Fernando Mineiro 

também acusa Rogério Marinho e o 
deputado federal General Girão (PSL) 
– indiretamente – de disseminarem 
notícias falsas acerca da atuação da 

gestão estadual na execução de obras. 
Ele rebateu as informações de que o 
governo Fátima estivesse prejudican-
do o andamento das obras da Bar-
ragem de Oiticica – executada com 
verbas federais. Segundo o secretário, 
a motivação para isso é o interesse dos 
dois ministros pela eleição de 2022.

“O parlamentar já tornou público 
o desejo de disputar a Prefeitura de 
Natal. O ministro quer emplacar can-
didatura ao Senado ou ao Governo do 
Estado daqui a dois anos. Em resumo: 
os dois falam e agem por puro cálculo 
político. Sem obras concretas, feitos 
significativos ou força popular para 
impulsionar voos mais altos, eles ten-
tam construir uma carteira de realiza-
ções disputando ações e atribuições 
do governo local”, pontuou Mineiro.

Mineiro advertiu, ainda, que “a 
sociedade vê e pune os métodos dos 
quais se valem”. “Aliás, o ministro já 
sabe. Em 2018, foi rejeitado nas urnas, 
como troco por ter sido o relator no 
Congresso Nacional da lei que retirou 
direitos dos trabalhadores e instituiu 
modalidades abusivas de relações 
trabalhistas”, concluiu, citando a der-
rota de Rogério Marinho nas eleições 
de 2018 para deputado federal.

Presidente não chamou Fátima para 
agenda por “pirraça”, afirma Mineiro
CRÍTICA | Para o secretário estadual de Gestão de Projetos e Metas e Relações Institucionais, Fernando Mineiro, presidente Jair Bolsonaro manifestou “comportamento antirrepublicano”, 
“um vale-tudo – segundo Mineiro – que apequena o cargo”. Secretário também criticou ministro do Desenvolvimento Regional e deputado federal por críticas ao Governo do Estado

Presidente Jair Bolsonaro veio ao Rio Grande do Norte na semana e não convidou governadora Fátima Bezerra; secretário Fernando Mineiro criticou

Duas das principais pré-candi-
datas à Prefeitura de Parna-
mirim nas eleições de 2020, 

a vereadora Professora Nilda (PSL) 
e a vice-prefeita Elienai Cartaxo (PL) 
anunciaram que vão disputar juntas, 
pela oposição, a sucessão do prefeito 
Rosano Taveira (Republicanos).

A formalização do apoio mútuo e 
anúncio da chapa aconteceu durante 
ato no domingo 23 que contou com a 
presença de representantes de vários 
partidos.

Depois do encontro, Elienai re-

gistrou a união com Professora Nilda 
nas redes sociais. “Pela primeira vez 
na história de nossa cidade, pode-
remos eleger ‘duas prefeitas’, que 
caminham juntas pelo bem de Par-
namirim”, escreveu a vice-prefeita, 
que está rompida com Taveira desde 
o início do ano.

Nilda tem aparecido como o no-
me da oposição mais bem posiciona-
do nas pesquisas de intenção de voto, 
ficando atrás apenas de Taveira. Ela 
deve ser a candidata a prefeita pela 
oposição, tendo Elienai como vice.

No dia em que o Brasil chegou 
às 115 mil mortes decorren-
tes do novo coronavírus, o 

presidente Jair Bolsonaro participou 
do evento “Vencendo a Covid-19”, no 
Palácio do Planalto, na manhã desta 
segunda-feira 24. No discurso, o pre-
sidente não fez qualquer menção às 
vítimas ou a seus familiares, lembrou 
que foi já contaminado e voltou a 
atacar jornalistas. “Quando pega 
num bundão de vocês, a chance de 
sobreviver é bem menor”, afirmou.

Bolsonaro citou ainda a atua-
ção de ex-ministros da Saúde que 
acabaram exonerados durante a 
pandemia, Luiz Henrique Mandetta 
e Nelson Teich. Ele afirmou que, em 
março, chamou o novo coronavírus 
de “gripezinha” e disse que o seu 
“histórico de atleta” impediria uma 
infecção mais grave.

Hoje, meses após ter sido criti-
cado pela fala, Bolsonaro falou que 
“sempre foi atleta das Forças Arma-
das”, mas que o fato de citar o seu 
histórico seria encarado com “debo-
che pela mídia”. “Aquela história de 
atleta né, que o pessoal da imprensa 

vai para o deboche, mas quando pe-
ga num bundão de vocês a chance de 
sobreviver é bem menor”, declarou.  

Um dia após ameaçar encher 
um jornalista de “porrada”, Bolso-
naro disse que os profissionais da 
imprensa só sabem “fazer maldade” 
e “usar a caneta com maldade em 
grande parte”. “Tem exceções como 
aqui o Alexandre Garcia. A chance 
de (um jornalista) sobreviver é bem 
menor do que a minha. E quem falou 
‘gripezinha’ foi o Dráuzio Varella, dei-
xar bem claro. E depois eu fui atrás”, 
afirmou. Vice-prefeita Elienai Cartaxo (PL) e vereadora Professora Nilda (PSL): juntas em Parnamirim

Presidente da República, Jair Bolsonaro

Nilda e Elienai formalizam 
aliança em Parnamirim

Bolsonaro diz que jornalistas 
‘bundões’ correm mais risco

ELEIÇÕES 2020 DE MORRER DE COVID
ADMINISTRATIVA

O presidente Jair Bolsonaro e 
integrantes da equipe econômica 
sinalizaram, em conversas recen-
tes com a cúpula do Congresso 
Nacional e lideranças de partidos 
do Centrão, que o governo enviará 
a reforma administrativa em até 
60 dias, ou seja, até outubro.

A indicação foi dada por 
Bolsonaro diretamente ao presi-
dente da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), em café da manhã no 
Palácio da Alvorada. A aliados, 
o deputado disse ter ficado com 
a “impressão” de que a proposta 
deve ser enviada ainda em agosto.

A sinalização também foi da-
da por auxiliares do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, em con-
versas com deputados do Centrão. 
“Meu palpite é nesse prazo de 60 
dias”, afirmou o líder do governo 
no Congresso Nacional, senador 
Eduardo Gomes (MDB-TO). A 
ideia é que a proposta comece a 
tramitar pela Câmara.

GOVERNO SINALIZA 
AO CONGRESSO QUE 
ENVIARÁ REFORMA
ATÉ OUTUBRO
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TSE LEGISLADOR QUER 
FIXAR COTA E VERBA PARA NEGROS
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HIPOCRISIA E OPORTUNISMO
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, disse em 27 de julho 
que liberdade [de expressão] “não é 
ilimitada”. Ontem, mudou de ideia 
por completo: liberdade é “um valor 
inegociável”, disse. A diferença? Um 
caso tratava de bolsonaristas, o outro, 
de antibolsonaristas.

ASSASSINO CONFESSO
O terrorista italiano Cesare 

Battisti deixou com a cara no chão 
políticos, partidos e juristas de meia 
pataca que defenderam seu “asilo 
político”. De volta ao xilindró, o 
bandidão canalha logo confessou 
seus crimes.

Casta privilegiada
O presidente Jair Bolsonaro 

prorrogou a permissão para reduzir 
jornada e salário. A medida vale 
apenas na iniciativa privada, servidor 
público está em outro nível e, 
segundo o STF, não pode contribuir 
com o país.

VOTO DE CONFIANÇA
O ex-ministro Del� m Netto disse 

ontem que não conhece o senador 
Márcio Bittar (MDB-AC), relator da 

“super PEC”, mas recebeu ótimas 
informações. “O Senado precisa se 
recuperar”, a� rmou, ainda impactado 
com a molecagem de 42 senadores, 
dias atrás no episódio do veto.

A TERRÍVEL
A deputada Flordelis foi indiciada 

por arquitetar a morte do marido, 
Anderson do Carmo. Vista por muitos 
como “terrivelmente evangélica”, os 
relatos dos investigadores revelam ser 
apenas uma terrível assassina.

GAÚCHO DE VOLTA
Preso, humilhado e retido no 

Paraguai, cuja Justiça retaliava o 
Brasil pela ordem de prisão do ex-
presidente Horácio Cartes, fabricante 
do cigarro ilegal vendido no mercado 
brasileiro, Ronaldinho Gaúcho 
� nalmente foi libertado sem pagar 
resgate.

APOSTA NO PÂNICO
Na cruzada para manter o 

clima de pânico, a TV ouviu uma 
especialista sobre reinfecção por 
Covid. A doutora tentou desestimular 
o jornalismo de funerária: “Mesmo 
con� rmado, não é motivo para 
pânico”. Foi inútil.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomará nesta terça (25) a 
“análise de consulta” em que seus ministros assumirão o papel de 
“legisladores”. O TSE discutirá sua nova “lei”, destinando a candidatos 
negros “reserva de vagas e cotas” do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanhas, o Fundão Eleitoral. O autor, ministro Luís Roberto 
Barroso, que nunca foi � liado, desconhece que é a participação no 
partido que gera candidatura, não a cota. E é o Congresso que deve 
deliberar sobre isso, não o TSE.

ESTÍMULO À FRAUDE
No caso das mulheres, a 

reserva não estimulou maior 
participação feminina. Estimulou 
apenas muitas fraudes, como na 
eleição de 2018.

PLANTAÇÃO DE LARANJAS
A “lei” demagógica obriga 

o partido a “caçar” candidatos 

que ocupem cotas e vagas para 
participar da eleição. Aí nascem 
os “laranjas”.

FRAUDE OU EXTINÇÃO
Com sua “lei”, o TSE vai criar 

um problemão para partidos de 
municípios do Sul, por exemplo, 
de população inteiramente 
branca. Serão extintos?

O relator do Orçamento da União de 2021, senador Márcio Bittar (MDB-AC), 
afirmou ontem que considera “o tamanho do Estado brasileiro um absurdo” 
e que está disposto a ajudar o ministro Paulo Guedes (Economia) e o 

governo Jair Bolsonaro no esforço de reduzir esse custo. Indagado sobre reforma 
do Estado pra valer, com extinção de órgãos até da Justiça, Bittar admitiu: “Isto é 
música para os meus ouvidos”. Bittar aprendeu com o pai, gerindo os negócios 
da família, a importância do trabalho e o valor do dinheiro desperdiçado no setor 
público. Ele está confiante na aprovação do “gatilho” na Constituição que protege 
o teto de gastos e permitir reduzir carga horária e salários de servidores. Outro 
teto que preocupa o senador é aquele que limita os vencimentos de servidores. 
“Essa é uma lei que simplesmente não funciona no País”. Bittar não se conforma 
com a tentativa de derrubar o veto presidencial, que levou Paulo Guedes, a quem 
admira, chamar isso de “crime”.
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ÁGUA | Poço ainda não está servindo água para comunidade Angélica, apesar de inauguração feita por 
Bolsonaro na última sexta-feira. Segundo prefeitura, consumo só será indicado daqui a cerca de 15 dias

O poço artesiano que foi perfu-
rado e inaugurado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro na última 

sexta-feira 21 em Ipanguaçu ainda não 
está fornecendo água para a comuni-
dade Angélica. A denúncia foi feita por 
uma das moradoras da localidade, em 
vídeo divulgado nas redes sociais.

Nas imagens, a moradora diz que, 
após a saída do presidente, todos os 
equipamentos utilizados no bombea-
mento da água foram levados e que o 
poço não está servindo à população.

“Agradeço a ele (Bolsonaro) por ter 
vindo cavar o poço, mas não é isso que 
a gente quer não. Não queremos ma-
quiagem. Queremos água. Quero saber 
dos gestores: cadê a bomba que foi 
levada e a gente não tem notícia? Foi 
inaugurado, mas a bomba está onde? 
Estamos todos sem água”, desabafa a 
moradora, sem se identi� car.

Depois da repercussão do vídeo, 
a Prefeitura de Ipanguaçu comunicou 
que a bomba foi instalada na noite des-
ta segunda-feira 24. Em nota, a gestão 
municipal explicou que o equipamen-
to não tinha sido instalado antes por 
recomendação dos próprios técnicos 
que perfuraram o poço. Na sexta, a 
água foi bombeada pelos equipamen-
tos usados na própria perfuração.

“Quando um poço é construído, ele 
tem que passar por algumas análises, 
para avaliar a pureza da água. Durante 
o processo de construção, são usados 
materiais como argila, graxa, óleo 
hidráulico, além do manuseio das fer-

ramentas. Esses resíduos � cam ali por 
um período”, acrescentou a prefeitura.

De acordo com os técnicos respon-
sáveis pela construção do poço, após 
esse processo, a distribuição de água 
entra na rede para uso da população. 
No início, a comunidade só poderá 
usar a água para uso doméstico e ani-
mal, só sendo indicada para o consumo 
humano depois de 15 a 30 dias de uso, 
após análise da qualidade da água. Só a 
partir desse período a água estará livre 

dos produtos usados na perfuração.
Nesta segunda, a água já jorrou a 

partir do poço, mas o consumo da água 
não é indicado ainda.

Ainda segundo a prefeitura, a ins-
talação da bomba está sendo bancada 
pela gestão municipal para acelerar o 
processo. A gestão municipal informou 
que, por causa dos trâmites burocráti-
cos, a instalação permanente pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Regional 
poderia levar até 120 dias.

Bomba foi instalada nesta segunda, mas água ainda não está indicada para consumo

Prefeitura instala bomba em poço 
inaugurado por Bolsonaro na sexta

DEMIS ROUSSOS / DIVULGAÇÃO

A deputada federal Natália Bona-
vides (PT-RN) ingressou com 
uma ação no Supremo Tribunal 

Federal (STF) contra o presidente Jair 
Bolsonaro, horas depois de o presiden-
te fazer uma ameaça a um jornalista do 
jornal O Globo, no último domingo 23, 
em Brasília.

O jornalista perguntou sobre che-
ques no valor total de R$ 89 mil que 
teriam sido depositados entre 2011 e 
2016 pelo ex-assessor Fabrício Quei-
roz e pela esposa dele, Márcia Aguiar, 
na conta da primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro.

Inicialmente, Bolsonaro disse que 
não iria responder. Depois, o presiden-
te disse aos jornalistas: “Eu vou encher 
a boca desse cara na porrada”. Logo 
em seguida, o presidente emendou: 
“Minha vontade é encher tua boca na 
porrada”.

Especialistas alegam que o com-
portamento do presidente pode ser 
caracterizado como crime de cons-

trangimento legal, que está previsto 
no artigo 146 do Código Penal e con-
siste no ato de constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, 
ou depois de lhe haver reduzido, por 
qualquer outro meio, a capacidade 

de resistência, a não fazer o que a 
lei permite, ou a fazer o que ela não 
manda.

Trata-se de um crime de baixo po-
tencial ofensivo, e a penalidade é de de-
tenção de 3 meses a um ano ou multa.

Deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) repudiou ameaça de Bolsonaro a jornalista de O Globo

Natália Bonavides vai ao STF contra 
Bolsonaro após ameaça a jornalista

CONSTRANGIMENTO

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS



Remetendo à época das aborda-
gens arrogantes que fazia enquanto 
operador da Lei Seca no Rio Grande 
do Norte, o agora senador Styvenson 
Valentim protagonizou na semana 
passada dois novos episódios que 
ilustram bem o temperamento dele, 
nada afeito à disciplina da corpora-
ção que o gestou – a gloriosa Polícia 
Militar.

Mais uma vez dando um show de 
arrogância, e de boca suja, o capitão-
-senador foi flagrado de novo – em 
vídeo e em áudio – arrotando razão, 
como se dono dela fosse.

Primeiro, a polêmica foi com um 
prefeito do interior do Estado – Josi-
mar Ferreira, do município de Santo 
Antônio. Durante uma transmissão 
ao vivo no Instagram, o senador 
deixou claro que “não deve nada a 
nenhum prefeito” e mandou o gestor 
de Santo Antônio para a “p... que o 
pariu”.

Tudo isso porque, supostamente, 
o prefeito não teria sido transparente 
na prestação de contas de um recur-
so federal recebido a partir da indi-
cação de Styvenson. Dinheiro este 
que, segundo o senador, não vai mais 
ser enviado se o prefeito continuar 
com o comportamento.

O prefeito respondeu: “Nunca 
ofendi ninguém e hoje tenho o meu 
nome em conversinhas e mentiras. 
Não mereço ver um cidadão qual-
quer, um senador da República elei-
to pelo povo do Rio Grande do Norte, 
me difamando perante a minha ter-
ra. Sou um homem simples, semia-
nalfabeto como o senhor falou, mas 
sempre falando a verdade ao meu 
povo, diferente do senhor”.

O outro destempero foi gravado 
em áudio – e vazado nas redes so-
ciais durante o fim de semana. Nele, 
Styvenson conversa em particular 
com uma amiga e reclama que a 
Secretaria de Saúde de Parnamirim 
estaria dificultando o acesso dele 
a dados de pacientes beneficiados 
com exames viabilizados a partir de 
verbas destinadas por seu mandato 
em Brasília.

No áudio, o senador de primeira 
e longeva viagem (já que são oito 
anos de mandato) se revolta por não 
ter recebido nome, CPF e endereço 

dos pacientes. Ele diz que queria as 
informações para visitar os bene-
ficiados para saber se eles de fato 
fizeram o exame – e como estão se 
sentindo.

Ele ameaça, caso não seja atendi-
do em sua vontade, barrar qualquer 

outro envio de verbas parlamentares 
para o município – o terceiro maior 
do Estado.

Tudo isso feito em uma lingua-
gem rasteira, recheada de palavrões, 
exibindo péssimas credenciais para 
um político cuja popularidade, 
desde já, o credencia a voos mais 
altos na política provincial, como o 
próprio cargo de governador do Rio 
Grande do Norte. Com palavrões, 
Styvenson diz não se interessar com 
o tipo dos exames realizados (se era 
de p..., c... ou p... que pariu), mas 
que quer transparência nos gastos 
realizados às custas dos R$ 770 mil 
que ele afirma ter repassado para o 
município.

A secretária Terezinha Rêgo 
respondeu que toda a prestação de 
contas foi feita. Ela disse que, uma a 
uma, todas as demandas do senador 
foram atendidas. “Por isso, a atitude 
do senador muito me surpreendeu, 
principalmente, pela forma desres-
peitosa, o que rechaçamos desde já”, 
afirmou a secretária.

Ela diz que, de fato, dados pesso-
ais dos pacientes não foram repas-
sados ao senador porque existe uma 
vedação legal – e um impedimento 
ético. “Todo o procedimento do 
SUS é auditado pelo sistema do Mi-
nistério da Saúde, o qual o Senador 

deveria conhecer antes de realizar 
acusações totalmente infundadas”, 
declarou Terezinha.

Essa forma paladina de exercer o 
mandato, na acepção mais clássica 
da expressão, do herói errante e des-
temido, de caráter inquestionável 
e que segue sempre o caminho da 
verdade, doa a quem doer, tem por 
vezes revelado um parlamentar ar-
rogante e destemperado, a quem não 
faltam recursos para consultar o uso 
correto de verbas parlamentares.

Afinal, tribunais de contas exis-
tem exatamente para isso. Ministé-
rio Público, no alto da sua atribuição 
constitucional de fiscal da lei, está aí 
para isso. E o próprio senador pode-
ria acompanhar o rastro do dinheiro 
sem necessariamente aviltar o prin-
cípio da impessoalidade na adminis-
tração pública.

Ao proceder dessa maneira ata-
balhoada e deselegante, o senador 
passa a ideia equivocada de que o 
dinheiro é seu, e não que cabe a ele 
apenas e tão somente encaminhar 
conforme as demandas que recebe 
enquanto representante da popula-
ção.

A despeito de outras formas 
de fiscalizar a destinação do orça-
mento, o senador insiste em querer 
ter acesso aos mínimos detalhes 
de cada beneficiado, de forma a ter 
munição para aparecer na porta dos 
cidadãos para mostrar que foi ele, 
e não a estrutura do Estado que ele 
tanto critica e diz que é corrompida, 
que garantiu o acesso a exames ou 
qualquer coisa que o valha.

A personalização com que Sty-
venson Valentim manifesta sua con-
duta é um erro em si na medida em 
que fere o decoro de um cargo que 
lhe deu poder como legislador pelos 
próximos oito anos. E que precisam 
ser exercidos com equilíbrio e tem-
perança.

E não é submetendo prefeituras 
a humilhações antecipadas – mu-
nicípios estes que dependem forte-
mente das emendas parlamentares 
de senadores e deputados federais -, 
que um parlamentar corrigirá o de-
sequilíbrio significativo entre o cargo 
administrativo e o poder partidário. 
Muito pelo contrário.
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As diatribes do senador valentão
ANÁLISE  | Mais uma vez dando um show de arrogância, e de boca suja, o capitão-senador foi flagrado de novo – em vídeo e em áudio – arrotando razão, como se dono dela fosse

Senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) durante reunião de CPI Mista do Congresso Nacional para apurar a disseminação de notícias falsas

Não mereço ver um senador 
da República eleito pelo povo 
do RN, me difamando perante 
a minha terra. Sou um homem 
simples, semianalfabeto, mas 
sempre falando a verdade ao 
meu povo”

“
JOSIMAR FERREIRA
PREFEITO DE SANTO ANTÔNIO

Todo o procedimento
do SUS é auditado pelo 
sistema do Ministério da 
Saúde, o qual o Senador 
deveria conhecer antes 
de realizar acusações 
totalmente infundadas”

“
TEREZINHA RÊGO
SEC. DE SAÚDE DE PARNAMIRIM

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.
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O presidente Jair Bolsonaro anun-
ciou nesta segunda-feira 24, 
pelo Twitter, que decidiu pror-

rogar por dois meses o programa que 
autoriza empresas a reduzirem jorna-
da e salário dos funcionários durante a 
pandemia do novo coronavírus.

“Acabei de assinar um decreto 
prorrogando por dois meses um gran-
de acordo onde o governo entra com 
parte do recurso de modo que venha-
mos a preservar 10 milhões de empre-
gos no Brasil”, anunciou Bolsonaro em 
gravação feita ao lado do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, e do secretá-
rio especial de Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco. “A saúde não pode ficar 
dissociada do emprego”, afirmou o pre-
sidente.

O programa foi anunciado em abril 
como medida para evitar um aumento 
ainda maior do desemprego diante da 
pandemia do novo coronavírus, que 
provocou restrições no funcionamen-
to ou mesmo o fechamento de parte do 
comércio e da indústria.

A medida provisória inicial, que 
foi sancionada no início de julho e 
transformada em lei, previa a sus-

pensão dos contratos de trabalho por 
até dois meses e a redução da jorna-

da e de salários em até 70% por até 
três meses.

No dia 14 de julho, o governo pu-
blicou a primeira prorrogação do pro-
grama, elevando para até 4 meses o 
período em que as empresas poderiam 
reduzir jornada e salário dos funcioná-
rios, e também fazer a suspensão dos 
contratos.

O decreto com a segunda prorro-
gação foi publicado nesta segunda-fei-
ra 24 em edição extra do Diário Oficial 
da União (DOU). Isso significa que as 
empresas vão poder tanto suspender 
contratos quanto reduzir jornada de 
trabalho e salários por um período de 
até seis meses.

Durante a vigência dos acordos, a 
União entra com uma contrapartida 
para ajudar a complementar a renda 
dos trabalhadores até o limite do se-
guro-desemprego (R$ 1.813). O gasto 
estimado com o pagamento dos bene-
fícios é de R$ 51,6 bilhões. Até agora, 
no entanto, foram desembolsados R$ 
20,7 bilhões, o que permite ampliar o 
período em que as medidas podem 
ser tomadas com compensação pelo 
governo federal.

Programa que permite redução
de jornada e salário é prorrogado
ECONOMIA | Durante vigência dos acordos, União entra com uma contrapartida para ajudar a complementar a renda dos trabalhadores até o limite do seguro-desemprego (R$ 1.813). 
Gasto estimado com o pagamento dos benefícios é de R$ 51,6 bilhões. Até agora, no entanto, foram desembolsados R$ 20,7 bilhões, o que permite ampliar o período de vigência

Programa permite às empresas reduzirem salário e jornada dos trabalhadores ou suspender temporariamente contratos de trabalho

A equipe econômica do Governo 
Federal estuda propor uma 
reformulação em programas 

sociais para que o benefício médio do 
Renda Brasil — uma reformulação do 
Bolsa Família — seja de R$ 247 por 
família. Para isso, o governo deve pro-
por o fim de programas como o abono 
salarial, o Farmácia Popular e a tarifa 
social de energia elétrica.

Hoje, o Bolsa Família paga, em 
média, cerca de R$ 191 para cada do-
micílio de beneficiários. A nova versão 
o auxílio seria, portanto, um aumento 
de pouco mais de R$ 50 em relação ao 
valor atual.

Além de aumentar o valor do be-
nefício, o Renda Brasil deve ser mais 
abrangente que o Bolsa Família, com o 
número de famílias atendidas passan-
do de 14,2 milhões para até 24 milhões 
de domicílios.

Dessa forma, o Orçamento do Bol-
sa Família, hoje em R$ 30 bilhões, seria 
substituído por um programa de R$ 52 
bilhões. Ou seja, cerca de R$ 22 bilhões 
a mais.

Para isso, o governo acabaria com 
programas que a equipe econômica 
considera ineficientes. O principal de-
les é o abono salarial, cujo Orçamento 
para este ano foi de pouco mais de R$ 

20 bilhões.
O Renda Brasil deve ser anunciado 

junto com uma série de outras medi-
das, que o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, tem chamado de “Big Bang 
Day”. O plano inicial era divulgar o 
pacote nesta terça-feira 25, mas a data 
do anúncio das medidas econômicas 
foi adiada.

No fim do ano passado, o gover-

no Jair Bolsonaro chegou a editar 
uma medida provisória para criar o 
contrato Verde e Amarelo, voltado 
apenas para jovens no primeiro em-
prego. Na nova versão, que deverá 
ser anunciada junto com o “novo 
Bolsa Família”, a possibilidade de 
contratação nas novas regras vale-
riam para todos os trabalhadores, 
independentemente da idade.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, deve propor unificação de programas sociais

Paulo Guedes quer Renda Brasil
com benefício médio de R$ 247

PROGRAMA SOCIAL

WASHINGTON COSTA / MINISTÉRIO DA ECONOMIA A Secretaria do Tesouro Nacio-
nal informou nesta segun-
da-feira 24 que nove estados 

superaram em 2019 o limite da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) para 
gastos com pessoal. A lei diz que os 
estados não podem gastar mais de 
60% da receita corrente líquida com 
pagamentos a servidores, incluindo 
os da ativa e os aposentados.

Os estados que ficaram acima 
do limite, no ano passado, foram 
Rio Grande do Norte, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Tocantins, Rio 
de Janeiro, Acre, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Paraíba. O Tesouro 
Nacional observou que essa é uma 

apuração própria, enquanto que, no 
entendimento dos TCEs (Tribunais 
de Contas dos estados), “apenas 4 
descumpriram”.

No caso do Rio Grande do Norte, 
segundo o levantamento do Tesouro, 
o Estado comprometeu 72,8% da re-
ceita corrente líquida no ano passado 
com o pagamento de salários.

O Tesouro informou ainda que 
60% da despesa com pessoal ativo e 
70% da despesa com pessoal inativos 
referem-se às folhas de pagamento 
da segurança pública e educação, 
que possuem regras especiais de 
concessão de benefícios de natureza 
previdenciária.

Cálculo foi feito pela Secretaria do Tesouro Nacional e foi divulgado nesta segunda-feira 24

RN gastou 72,8% da receita 
líquida de 2019 com pessoal

DESPESA

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL



A Secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) retomou esta 
semana o plano de reversão dos 

leitos para tratamento da Covid-19 em 
vagas para outras patologias. Após re-
alizar a reversão de 20 leitos de UTI no 
Hospital Regional Tarcísio Maia, em 
Mossoró, o plano segue agora no Hos-
pital Central Coronel Pedro Germano, 
o Hospital da PM, em Natal.

O processo de reversão, segundo a 
Sesap, acontece em razão da diminui-
ção sustentada de casos e óbitos rela-
cionados ao novo coronavírus no Rio 
Grande do Norte. A governadora Fáti-
ma Bezerra destacou que o processo 
de reversão dos leitos aponta para um 
legado dos investimentos feitos na re-
de pública de saúde, com a abertura de 
mais de 300 leitos de UTI desde março.

“Os investimentos que foram feitos 
para a instalação dos leitos, que esta-
vam judicializados desde 2012 sem se-
rem abertos, � carão como legado para 
atender toda a região. Foi uma escolha 
da nossa gestão aplicar os recursos na 
rede SUS, diferente de um hospital de 
campanha que seria desmobilizado 
agora”, a� rmou a governadora.

De acordo com o levantamento de 
dados feitos pela Sesap, duas regiões 
– Potengi e Agreste – não registravam 
nenhum paciente internado em leitos 
de UTI. 

A coordenadora de programas es-
tratégicos e regionais da Sesap, Tereza 
Freire, explicou que os números são 
resultados das políticas conduzidas 

pela pasta. “As políticas preventivas e 
integradas no RN seguem mostrando 
resultado do trabalho, reforçando a 
necessidade de parcerias com muni-
cípios e entidades”, disse a coordena-
dora. A média geral de ocupação das 
UTIs na manhã desta segunda-feira 
era de 49%, sendo 40,7% na Região Me-
tropolitana, 20% no Mato Grande, 54% 
no Seridó, 70% no Alto Oeste e 78% no 
Oeste.

A regulação da Sesap registrava 
no último levantamento duas pessoas 
aguardando leitos críticos, outras 11 
na espera por leitos clínicos e nove pa-
cientes na � la do transporte sanitário.

O total de internados com casos 
con� rmados ou suspeitos de Covid-19 
no Estado é de 315 pessoas, somando 
as redes pública e privada, sendo 141 
em UTIs ou UCIs e 174 em leitos clíni-
cos. 

O Rio Grande do Norte contabili-
za  59.649 casos con� rmados, 24.007 
suspeitos e 105.304 descartados. Os 
óbitos por Covid-19 chegaram a 2.173, 
sendo três deles nas últimas 24h. Ain-
da aguardam resultados 235 casos de 
óbitos suspeitos.
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O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. MILENA FILGUEIRA DA SILVA, solteira, brasileira, empresária, inscrita sob o CPF/MF n° 
778.753.544-04 e portadora do RG n°001.141.494 – SSP/RN, residente e domiciliada na Rua dos Pelicanos, 30, Praia 
daPipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, 
Praia da Pipa, n° 661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Cupiúba, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, 
com 786,84m² (setecentos e oitenta e seis metros e oitenta e quatro decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.033.07.1861.0000.6 e sequencial número 
1.007415.5, CEP: 59.178-000. Tendo as seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- 
limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 31,10m, com a Sra. Ivanise Marinho da Silva;- ao Leste, do ponto P2 ao 
P3 com 29,50m, com a Rua Cupiúba;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 22,70m, com o Sr. João Barbosa Filho;- e, ao Oeste, 
do ponto P4 ao P1 com 27,50m, com o Sr. João Barbosa Filho.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este 
imóvel é R$ 80.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as 
posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. João Barbosa Filho, a Sra. Ivanise Marinho da Silva, 

bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 

usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 

usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 25.08.2020 

 
 
 

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, empresário,  portador do RNE G208752-U, CPF/MF 
sob o n° 705.737.771-10, residente e domiciliado no Acesso a Rua da Albacora, s/n, casa café blue, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-
B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 300,50m² (trezentos metros e cinquenta decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.012.03.1095.0007.0, e sequencial número 1.007924.6, CEP: 
59.178-000. Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,96m, com o Sr. Andreas Schickedanz;- ao Leste, do ponto 
P2 ao P3 com 16,59m, com a Travessa da Albacora;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 18,36m, com a empresa Brasil Invest 
Ltda;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 16,59m, com a Sra. Debia Barbosa Silveira.  Imóvel não registrado no cartório. 
O valor atribuído a este imóvel é R$ 133.333,33. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 
(dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Andreas Schickedanz, a Sra. Debia Barbosa Silva, 
Brasil Invest Ltda, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, 
podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto 
neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém 
os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 25.08.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 
 

 

 
 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO – CARTA CONVITE Nº. 001/2020 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2020, torna público o resultado da licitação na modalidade 
convite nº 001/2020, tipo Menor Preço Global, para contratação de empresa especializada em locação de Veículos, 
necessário à execução do plano de trabalho decorrente do Convênio nº 882957/2019, declarando a empresa ERO 
LOCAÇÕES LTDA - ME, vencedora do referido certame licitatório. Natal (RN), 24 de agosto de 2020. Larissa 
Hermínia Augusto Bezerra – Presidente da CPL. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO – LEILÃO 

Nº. 001/2020 – SEGUNDA CHAMADA 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por sua Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada através da Portaria 02/Presidente/2020, torna público que realizará segunda chamada do 
certame licitatório na modalidade LEILÃO, registrado sob o n.º 01/2020, do tipo MAIOR LANCE OU OFERTA, 
com o objetivo da alienação de 01 (um) veículo de propriedade do SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e 
Abertura de Propostas e Documentação: 11 de setembro de 2020, às 10:00 horas (horário local). Local: Sede 
do SENAR-AR/RN, na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Comissão 
Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200; e-mail 
cpl@senarrn.com.br. O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 24 
de agosto de 2020. Larissa Hermínia Augusta Bezerra. Presidente da CPL. 
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Inicialmente a covid-19 foi enten-
dida como uma doença pulmonar. 
Logo � cou claro, porém, que se tra-

ta de uma enfermidade sistêmica, que 
ataca praticamente todos os órgãos e 
funções do corpo. Agora, dados mais 
recentes têm mostrado que os danos 
mais graves do novo coronavírus po-
dem ser ao coração.

A miocardite (in� amação do mús-
culo cardíaco) associada à covid-19 é 
um problema que muitos médicos co-
meçam a notar com mais frequência, 
mesmo em pacientes que não apresen-
taram um quadro grave e até entre as-
sintomáticos. A miocardite não é uma 
condição necessariamente grave, mas, 
em alguns casos, pode levar à insu� ci-
ência cardíaca.

“As complicações cardiovasculares 
precisam ser vistas com atenção. O 
novo coronavírus pode afetar qualquer 
estrutura do coração, causando in� a-
mação e trombose nos vasos e tecidos”, 
alerta Evandro Tinoco Mesquita, presi-
dente do Departamento de Insu� ciên-
cia Cardíaca da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC).

“O vírus pode afetar o sistema 
cardiovascular com manifestações 
diversas, como injúria miocárdica, in-
su� ciência cardíaca, arritmia, miocar-
dite e choque”, enumera a cardiologista 
Glaucia Moraes, coordenadora da SBC 

e do programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal do Rio (UFRJ).

Um pequeno estudo feito na Ale-
manha e publicado na revista Jama 
Cardiology em julho mostra como o 
coronavírus afeta o coração. Os pes-
quisadores estudaram cem pessoas, 
com idade média de 49 anos, que se 
recuperaram da covid. A maioria foi 
assintomática ou apresentou sintomas 
muito leves.

Cerca de dois meses depois do 
diagnóstico, os cientistas submeteram 
os pacientes já totalmente curados a 

exames de ressonância magnética e 
� zeram descobertas alarmantes: cerca 
de 80% deles apresentavam anomalias 
cardíacas e 60% tinham miocardite.

Outro estudo publicado também 
na Jama Cardiology apresentou núme-
ro preocupante. Autópsias feitas em 39 
pacientes que morreram de Covid-19 
revelaram a presença do vírus no mio-
cárdio em 60% dos casos.

Embora esses estudos sejam con-
siderados pequenos e suas conclusões 
não sejam ainda totalmente compre-
endidas, já está claro para os espe-
cialistas que é comum um paciente 
jovem, que aparentemente superou a 
covid-19, apresentar algum problema 
cardíaco. Cientistas em diversas par-
tes do mundo ainda tentam entender 
como o novo coronavírus causa a mio-
cardite. Não se sabe se é por um dano 
causado diretamente pelo vírus ao co-
ração ou se decorre da violenta respos-
ta imunológica do organismo causada 
pelo vírus.

“Esse dano cardíaco é provavel-
mente multifatorial”, aponta Glaucia 
Moraes. “Pode ser resultado do de-
sequilíbrio entre a alta demanda de 
oxigênio e a baixa reserva cardíaca, a 
tempestade de citocinas, a in� amação 
sistêmica e a trombogênese E também 
pode ser decorrente da lesão direta do 
vírus no coração”, encerrou.

Teste para detecção da Covid-19 em Natal

Covid-19: RN tem 315 pessoas internadas 

Infecção pelo coronavírus pode 
causar sequelas no coração

ESTUDO

SAÚDE | Processo de reversão do perfil dos leitos hospitalares, segundo a Secretaria Estadual de Sáude 
Pública, acontece em razão da diminuição de casos e dos óbitos relacionados ao novo coronavírus no RN

RN desativa leitos para Covid-19 e 
abre vagas para outras patologias

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NEY DOUGLAS  / AGORA RN



ANDERSON BARBOSA

Os casos de estupro caíram no 
Rio Grande do Norte. Segundo a 
Coordenadoria de Informações 

Estatísticas e Análise Criminal (Coine) 
da Secretaria de Segurança Pública e da 
Defesa Social (Sesed), de janeiro a julho 
deste ano foram contabilizados 88 ca-
sos de violência sexual contra mulheres. 
No ano passado, no mesmo período, fo-
ram 124. Em todo o ano de 2019, foram 
222 registros.

A redução, no entanto, pode não 
ter qualquer relação com a conscienti-
zação masculina. Não é que os homens 
estão mudando de comportamento. A 
resposta, aparentemente, está na pan-
demia do novo coronavírus. “Primeiro, 
é importante observar que estes dados 
são dados do estado todo. Então, � ca 
difícil a gente, que se limita a fazer in-
vestigação de crimes sexuais da cidade 
de Natal, dar este diagnóstico do estado 
todo. Mas, acredito que uma hipótese 
da diminuição, já que não há estudo 
cientí� co sobre isso, mas uma hipótese 
que a gente pode veri� car é a questão 
da pandemia, porque as pessoas se iso-
laram mais, e a criminalidade diminui”, 
analisou a delegada Helena de Paula, 
titular da Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher da Zona Sul da 
capital potiguar.

Ainda de acordo com a delegada, 
apesar dessa aparente queda nos casos 
de estupro no estado, a situação ainda é 
preocupante. “O estupro não acontece 
apenas na rua, acontece inclusive den-
tro dos lares, em locais que as vítimas 
se deparam apenas com parentes e 
pessoas que coabitam com elas. Existe 
ainda esta preocupação nossa porque 
existe uma cultura do estupro muito 
forte, e é possível que muitas mulheres 
estejam nos seus lares sofrendo estes 
crimes sexuais e que, justamente por 
determinação de não saírem de casa, 
elas tenha essa limitação de não con-
seguirem procurar uma delegacia para 
denunciar”, ressaltou. “O estupro é uma 
cultura que ainda tá muito enraizada 

CASOS DE 
ESTUPRO 
NO RN CAEM 
QUASE 30% 
EM 2020
VIOLÊNCIA |  Segundo a Coordenadoria de Informações Estatísticas 
e Análise Criminal (Coine) da Secretaria de Segurança Pública 
e da Defesa Social (Sesed), de janeiro a julho deste ano foram 
contabilizados 88 casos de violência sexual contra mulheres

Natal registrou 
28 estupros em 
2020

NÚMEROS

Casos registrados pela Sesed 

Estupros registrados de janeiro 
a julho de 2019 no RN:

124
Estupros registrados de janeiro 

a julho de 2020 no RN: 

88

na sociedade”, acrescentou.

A MAIS PERIGOSA 
O Agora RN teve acesso aos dados 

da Coordenadoria de Informações 
Estatísticas e Análise Criminal. Além 
dos números absolutos de casos regis-
trados, a Coine revelou que Natal é a 
cidade mais perigosa para as mulheres. 
A capital contabilizou 48 estupros nos 
primeiros sete meses de 2019. Este ano 
foram 28 crimes sexuais de  janeiro a 
julho - redução de 41,7%. Em segundo 
lugar aparece Parnamirim, na Grande 
Natal, com 8 casos denunciados de 
janeiro a julho de 2019. Este ano, no 
mesmo período, pelo menos 10 casos 
já foram registrados em Parnamirim, o 
que signi� ca um aumento de 25%.

Em terceiro está Mossoró, na região 
Oeste do estado. Lá, foram 6 casos de 
estupro registrados de janeiro a julho 
de 2019, contra 8 casos já registrados no 
mesmo período deste ano - aumento de 
33,3%.

O Brasil e o Rio Grande do Nor-
te viveram dois casos de estupro 
bastante emblemáticos recente-
mente. Em todo o país ainda re-
percute o caso de uma menina de 
10 anos que foi violentada e aca-
bou engravidando do próprio tio. 
O crime aconteceu no município 
de São Mateus, no Espírito Santo, e 
ganhou notoriedade no dia 8 deste 
mês. Para a polícia, a menina con-
tou que era vítima de abusos desde 
os 6 anos e que não denunciou o 
tio com medo das ameaças.

A gestação, de mais ou menos 
três meses, foi con� rmada por um 
exame de sangue. No dia 17, com 
autorização da Justiça, foi feito o 
aborto legal em um hospital do 
Recife. A menina passa bem. O tio 
da menina foi preso no dia seguin-
te, em Minas Gerais. Ele tem 33 
anos e foi indiciado por estupro de 
vulnerável. O aborto também tor-
nou-se tema de discussão e muita 
polêmica.

Já no RN, o caso que chamou 
a atenção aconteceu em Mossoró. 
A vítima foi uma adolescente de 
16 anos, que após contar aos pais 
que havia sido violentada por um 
amigo, também menor de idade, 
ainda teve a coragem de postar a 
história em suas redes sociais. A 
publicação viralizou em poucas 
horas. A denúncia também foi fei-
ta à Polícia Civil da cidade.

A garota disse que foi estupra-
da no dia 17, à noite, por um rapaz 
que ela considerava amigo, na casa 
da namorada do primo do rapaz. A 
menina ainda revelou que decidiu 
expor o caso publicamente por-
que, ao entrar em contato com a 
delegacia para saber o que fazer, 

CASO DA MENINA DE 10 
ANOS ENGRAVIDADA PELO 
PRÓPRIO TIO É ALERTA 
SOBRE O PROBLEMA

Redução: 

29%
Cidades com mais casos 
de estupro registrados

Natal: 48 (jan a jul/2019) e 28 (jan a jul/2020)  
redução de 41,7%
Parnamirim: 8 (jan a jul/2019) e 10 (jan a jul/2020)  
aumento de 25%
Mossoró: 6 (jan a jul/2019) e 8 (jan a jul/2020)  
aumento de 33,3%

8 CIDADES TERÇA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2020   |
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IMPACTE 
NOVOS 
PÚBLICOS!

maior resultado

 CONHEÇA NOSSAS OPÇÕES 
DEPARTAMENTO COMERCIAL

(84) 3027.1690 | 9 8117.1718
publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

ENTREGAMOS SUA 
MENSAGEM DIRETAMENTE 

NAS MÃOS DO SEU ELEITOR.

Nesta segunda-feira 24, poli-
ciais civis da Delegacia Municipal 
de São Bento do Norte deram 
cumprimento a um mandado de 
prisão temporária em desfavor de 
um homem de 56 anos. O crime? 
Ele é suspeito de estupro de vulne-
rável, praticado contra sua própria 
filha, uma criança de 4 anos. O 
suspeito, que é usuário de drogas, 
foi preso no município de Caiçara 
do Norte. Ele foi conduzido até a 
delegacia e encaminhado ao siste-
ma prisional, onde permanecerá à 
disposição da Justiça.

“NOS CASOS DE ESTUPRO, A ESTA-
TÍSTICA NUNCA É REAL”

“Nos casos de estupro, a esta-
tística nunca é real, porque muitas 
vítimas não denunciam. Então, 
dizer que houve uma redução, eu 
mesma gostaria de dizer que não 
acontece mais o estupro, mas, in-
felizmente, ainda acontece. Talvez, 
por conta da pandemia, as pessoas 
não tenham denunciado, seja por 
medo do agressor ou dele fazer 
algum mal à família”, destacou 
a delegada Margareth Gondim, 
chefe da Coordenadoria de Defesa 
das Mulheres e Minorias do Rio 
Grande do Norte (Codimm), órgão 
vinculado à Sesed.

“A maioria dos casos, das víti-
mas, são de pessoas vulneráveis, 
menores de idade, e os estuprado-
res são seus parentes, amigos, tios, 
padrastos, enfim, pessoas que são 
do seu convívio familiar. Então, 
essas pessoas geralmente mantêm 
o silêncio das vítimas com amea-
ças”, acrescentou a delegada.

Ainda de acordo com Mar-
gareth,  as estatísticas mostram 
a redução dos casos de estupro 
no Rio Grande do Norte. Porém, 
ela ressalta que, pela experiência 
adquirida ao longo dos anos co-
mo policial e defensora das clas-
ses menos favorecidas, ela ainda 
mantém uma certa desconfiança 
dos dados apresentados. “Estou 
realmente satisfeita com esta es-
tatística, porém, receosa se é ela 
real ou não. Repito, sem medo de 
me tornar repetitiva, porque, com 
tantos anos de militância, de luta 
no combate à violência de gênero, 
tenho visto muita coisa que não é 
real”, afirmou.

Por fim, a delegada fez questão 
de destacar que é importante levar 
em consideração que algumas ví-
timas, quando vêm denunciar, já 
vêm sofrendo dois ou três anos a 
violência sexual. “Outras, mulhe-
res adultas, não denunciam por 
vergonha e também por ameaça, 
principalmente quando se trata 
de um conhecido. Quando não é 
conhecido, temem não denunciar 
por medo de as pessoas não acre-
ditarem em suas histórias. Aqui na 
Codimm, temos até casos de vio-
lência sexual contra idosas. Lem-
bro de uma senhora que sofreu 
abuso sexual do próprio filho. As 
próprias pessoa da casa sabiam, 
mas não denunciavam”, encerrou.

PAI É SUSPEITO DE 
ESTUPRAR FILHA DE 4 
ANOS NO INTERIOR DO RIO 
GRANDE DO NORTE

ouviu da pessoa que a atendeu que 
o caso dela não seria considerado 
estupro. E disse também: “Eu, co-
mo mulher, vivendo numa socie-
dade machista, misógina e sem 
justiça para mim, me senti na obri-
gação de vir aqui e expor. O meni-
no não teria pena por ser menor 
de idade, ter influência e dinheiro. 
Eu só quero que isso circule e me 
ajudem a ter a minha justiça, por-
que nenhuma MULHER merece 
passar por isso, ter seu corpo abu-
sado e invadido e não ter nenhuma 
justiça!”, concluiu.

Abaixo, a postagem feita pela 
menina, cujo nome não será reve-
lado:

“oi, meu nome é (...), e eu fui estupra-
da com 16 anos. como tudo começou? 
eu explico, dia 17 de agosto de 2020 a 
noite, cerca de umas 18:40, eu saí com 
um menino que minha amiga me apre-
sentou, ou seja, eu considerava ele meu 
amigo também tecnicamente porque 
nós conversamos, ele me chamou pra 
sair pra comer pizza. ok, ele veio me bus-
car em casa, ele, o primo, e a namorada 
do primo, não conseguimos entrar na 
pizzaria porque estávamos sem más-
cara, mas tudo bem, pedimos a pizza 
e fomos para a casa da namorada do 
primo dele. comemos lá, conversamos 
e depois o primo e a namorada foram 
para o quarto dela e mandaram eu e o 
garoto irmos para o quarto da mãe de-
la! fomos, okay, então ele começou a me 
beijar, e tudo bem, meu amigo mas tava 
tudo bem, continuei o beijo, até que ele 
começou a ficar sem controle, até certo 
momento foi consensual, até quando 
ele quis me penetrar, eu tenho um pacto 
comigo mesma por conta de um trauma 
em que eu só transaria com alguém que 
eu me sentisse a vontade, confiasse ou 
namorasse com essa pessoa, que não foi 
o caso dele, então ele veio pra cima de 
mim, e não saia, eu tentava empurrar, e 
ele não saia, e isso me deixava com mais 
medo, e então ele fez o trabalho, e eu 
falava “para”, “por favor, tá doendo”, “eu 

não quero”, “para, por favor”. eu pedia 
pra ele ir buscar água pra mim porque 
eu fingia cede pra ele sair do quarto 
que aliás estava trancado, e mandava 
mensagens para os meus amigos, ou se 
não eu ia no banheiro(que era dentro do 
quarto). ele falava coisas absurdas como 
“já tá cansada? eu não quero ir só até 
aonde tu aguenta, quero ir até onde eu 
quero”, “eu quero gozar essa noite”. e eu 
já querendo chorar por estar naquele in-
ferno. quando eu cheguei em casa eu me 
tranquei no quarto e comecei a chorar, 
muito, eu urinava e ardia muito. e ele 
deu o cínico e veio falar comigo dizendo 
o mesmo que eu consensuei tudo. (prints 
nos stories, e nos destaques) Quando foi 
hoje de manhã, eu acordei com dor na 
virilha/coxa pq foi o lugar onde ele mais 
forçou e já chorando muito. E tive a cora-
gem de contar para os meus pais, em que 
o primo, o pai e o garoto se encontraram 
com meu pai e contaram a versão dele+o 
primo que é advogado disse a seguinte 
coisa “eu ouvia ela falando algo/sussur-
rando, parecia que estava gostando”. 
e o abusador disse que eu consensuei. 
meu pai chegou em casa e falou com 
um advogado, o advogado amigo dele 
falou que isso sim é caracterizado como 
ESTUPRO, por eu pedir inúmeras vezes 
para parar, e ele continuar. mas quando 
ligamos para a delegacia, para pergun-
tar para qual iríamos para fazer o corpo 
e delito ou b.o, a moça simplesmente dis-
se que isso não era caracterizado como 
estupro. “Quando ela tá tendo relação 
com o namorado(detalhe ele não era 
meu namorado) e ela pede pra parar is-
so não é estupro”, “olha se fosse a minha 
filha, eu levaria ela num psicólogo pra 
ela aprender a se relacionar melhor”. 
eu, como mulher, vivendo numa socie-
dade machista, misógina e sem justiça 
para mim, me senti na obrigação de vir 
aqui e expor. o menino não teria pena 
por ser menor de idade, ter influência e 
dinheiro. eu só quero que isso circule e 
me ajudem a ter a minha justiça, porque 
nenhuma MULHER merece passar por 
isso, ter seu corpo abusado e invadido e 
não ter nenhuma justiça!”
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O Ministério Público Federal 
(MPF) emitiu uma recomen-
dação para que o reitor do 

Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Josué de Oliveira Moreira, 
revogue o processo de compra de 20 
notebooks do modelo Macbook i5 13. 
As máquinas se destinam à equipe de 
gestão da instituição e custam, cada 
uma, R$ 12.700. Para a finalidade pre-
tendida, o MPF aponta que há outros 
computadores com qualidade similar 
e preços menores.

A recomendação, assinada pelo 
procurador da República Kleber Mar-
tins, reforça que, se ainda houver pre-
tensão do IFRN em adquirir notebooks 
com a mesma finalidade, o instituto 
deve ampliar o objeto da compra, “de 
modo a abranger o maior número pos-
sível de marcas e modelos disponíveis 
no mercado, evitando a especificação 
de uma só marca e/ou modelo, sem-
pre atentando para as necessidades a 
serem supridas com o bem e a melhor 
relação custo-benefício”. 

Josué de Oliveira terá 10 dias para 
informar quanto às providências ado-
tadas.

Além disso, ainda durante a ma-
nhã desta segunda-feira 24,  um grupo 
de ex-alunos do IFRN se mobilizou 
na manhã desta segunda-feira 24, em 
frente ao Campus Natal Central, e re-
alizaram um movimento apartidário 

em defesa da democracia.
Segundo a organização do movi-

mento, a ideia do ato surgiu a partir 
dos próprios ex-alunos, que, à distân-
cia, vêm acompanhando a situação 
da instituição. O grupo é formado, 
principalmente, de ex-estudantes das 
antigas Escola Industrial, ETFRN e 
CEFET/RN – as três últimas nomen-
claturas que a instituição teve antes de 
se tornar IFRN.

Os organizadores relembram que 
“o instituto foi um divisor de águas 
em suas vidas”, pois além da excelente 
formação para enfrentar o mercado de 
trabalho, preparou os estudantes para 

o ingresso na universidade e também 
para o exercício pleno de seus direitos 
e deveres na sociedade. Muitos, hoje, 
são professores, médicos, advogados, 
jornalistas, engenheiros, entre outros. 
Apesar da distância, há ainda uma 
relação de intenso afeto com a institui-
ção. “Faz cinco meses que a instituição 
está parada porque o interventor não 
apresentou, até o presente momento, 
um plano de retorno e nem dialoga 
com os órgãos colegiados para ouvir 
uma proposta. Por causa dessa situa-
ção, os ex-alunos decidiram apoiar a 
Instituição e a decisão da comunidade 
acadêmica, que elegeu, legitimamen-
te, seu reitor, através do voto, em um 
processo eleitoral sério, referendado e 
aprovado em todas as instâncias ne-
cessárias”, diz um dos organizadores.

Durante o encontro, houve espaço 
aberto para falas dos participantes. 
Após o ato presencial, uma carreata 
saiu do local da concentração até o 
prédio da Reitoria.

Outra reivindicação do grupo é 
que o reitor eleito, José Arnóbio, atra-
vés do voto de 48,25% da comunida-
de acadêmica, seja imediatamente 
empossado. na semana passada, em 
entrevista ao Agora RN, Arnóbio disse 
que o IFRN vive uma intervenção. A 
equipe organizadora ressalta que, em 
nenhuma atuação do movimento, se-
rão levantadas bandeiras de partidos 
nem de sindicatos.
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)

ABS WIND DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA, CNPJ: 34.714.320/0001-25, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia, para Manutenções mecânicas em equipamentos industriais, testes mecânicos 
e elétricos em equipamentos industriais de componentes eólicos, localizada na Rua Tabelia Maria da 
Cruz, SN, Distrito Industrial 1, no Município de Macaíba/RN.

DAVID CARDOSO ZANELLA
DIRETOR COMERCIAL 

ESTRELA GAS LTDA

LICENÇA DE OPERAÇÃO
ESTRELA GAS LTDA CNPJ: 04.348.335/0002-37, torna público que está requerendo ao Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Ope-
ração – LO, para um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado na Rod RN 117, 
S/N, Zona Rural, CEP 59.800-000, Martins - RN.

Elijane Paiva de Freitas
Proprietário

PEDIDO LICENÇA SIMPLIFICADA

FRANCISCO SALES DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o N.° 182.977.654-15, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA, a seguinte licença: Licença Simplificada - LS para mineração de argila no Sítio Acauã, município 
de Itajá, Estado do Rio Grande do Norte. 

Francisco Sales da Silva

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

FRUCTUS VITA AGRICULTURA LTDA - EPP, CNPJ 28.021.344/0001-04, torna público que rece-
beu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a 
Licença Simplificada, com prazo de validade até 18/08/2026, em favor do empreendimento de agricultura 
irrigada, localizada no Sítio Soledade, S/N, Zona Rural do município de Apodi/RN. 

FRUCTUS VITA AGRICULTURA LTDA - EPP 
Proprietário

CONCESSÃO  DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GIORDANO BRUNO CORREIA LIMA JORDÃO, CPF: 000.931.934-40, torna Público que recebeu 
do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBI-ENTE DO RIO GRANDE 
DO NORTE-IDEMA à  LICEN-ÇA SIMPLIFICADA, de N° 2020-148572/TEC/LS-0019, com validade de  
10/06/26, de um empreendimento de carcinicul-tura, localizado no Município de Nísia Floresta-RN.

GIORDANO BRUNO CORREIA LIMA JORDÃO
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GUILLERMO GABRIEL GOMEZ, (CPF: 714.914.424-17), torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema a Licença 
Simplificada - LS para a construção de um condomínio multifamiliar, localizada na Rua da Pérola, S/N, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000

Guillermo Gabriel Gomez
Proprietário

MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA  

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA, CNPJ: 11.935.038/0003-34 torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA) a Renovação da Licença de Operação (RLO) para a atividade de Revenda Varejistas de Com-
bustíveis líquidos, localizado na RUA IZABEL IDALINA DE AZEVEDO, 42 SÃO JOSÉ CEP: 59.310-000 
no Município de SÃO JOÃO DO SABUGI/RN.

MARIA APARECIDA DE ARAUJO
Titular

LICENÇA AMBIENTAL

 CIBELE CONCEIÇÃO ORANE, CPF: 501.234.164-34, torna público, conforme a resolução CO-
NAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 14/01/2019, através do Processo Administrativo nº 
036789/2019-67, a Licença Ambiental de Operação de um Centro Comercial com área de construção de 
736,51m², situado na Av. Xavier da Silveira, nº 1.178,  Lagoa Nova, Natal/RN, ficando estabelecido um 
prazo de 05 (cinco) dias para solicitação de quaisquer esclarecimentos.

Reitor pro tempore Josué de Oliveira

PREÇO | Máquinas custam, cada uma, R$ 12.700, mas MPF aponta que há outros computadores com 
qualidade similar e preços menores; ex-alunos promovem protesto contra a atuação do reitor pro tempore

MPF recomenda que reitor do IFRN 
revogue compra de computadores

O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte abriu inquérito 
civil público para apurar falhas 
na escala de médicos ultrassono-
grafistas na Maternidade Divino 
Amor, em Parnamirim. A investi-
gação foi aberta após uma grávida 
ficar sem o exame de ultrassono-
grafia por conta da ausência de 
profissionais na unidade hospita-
lar.

A Maria Maciel Cava, respon-
sável pela investigação, quer saber 
das medidas tomadas pela Gestão 
Municipal para complementar 
a escala de médicos ultrassono-
grafistas na Maternidade Divino 
Amor, inclusive realizando o re-
manejamento de profissionais ou 
a suspensão de licenças-prêmio 
em curso. Além disso, a unidade 
terá de informar se uma médica 
afastada por conta da Covid-19 
retornou ao trabalho. A unidade 
terá 10 dias para se explicar.

MATERNIDADE 

MPRN INVESTIGA 
ESCALA DE SERVIÇOS 
DE MÉDICOS EM 
PARNAMIRIM A Polícia Civil do Rio Grande do 

anunciou nesta segunda-feira 
24 a celebração do Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) para o 
concurso público da instituição. Serão 
301 vagas distribuídas entre delegados, 
agentes e escrivães. O edital do certa-
me será publicado até o próximo dia 31 
de outubro.

Para o concurso, a Polícia Civil vai 
destinar 47 vagas para delegado, 230 
para agentes e 24 para escrivães. Os 
salários iniciais de agentes e escrivães 
são de R$ 4.731,91, com o vencimento 
chegando a R$ 10.468,63 no fim da car-
reira. Já para delegados, o salário inicial 
é de R$ 16.670,59 e o vencimento no 
fim da carreira chega a R$ 25.362,97.

“A partir da celebração do Termo 
de Ajustamento de Conduta, a Polí-
cia Civil assumirá a responsabilidade 
integral pela realização do concurso”, 
disse a delegada-geral da Polícia Civil, 
Ana Cláudia Saraiva. “Esperamos, em 
breve, contar com a força de trabalho 
desses novos policiais”, ressaltou.

O TAC foi celebrado entre a Polícia 
Civil, as secretaria estaduais de Se-

gurança Pública e de Administração, 
a Procuradoria Geral do Estado e o 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte.

Em julho, a Associação de Delega-
dos de Polícia do Rio Grande do Norte 
(Adepol) revelou que o Estado tem o 
terceiro menor efetivo de delegados 
do Brasil, em números absolutos. Para 
a entidade, os números resultam da 
falta de novos concursos públicos para 
a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. 
De acordo com a categoria, o estado 
já está há mais de dez anos sem um 
novo edital para delegados, agentes e 
escrivães.

Instituto Técnico-Científico Es-
tadual de Perícia (Itep) também terá 
concurso terá concurso este ano. O 
Ministério Público do Rio Grande do 
Norte (MPRN) firmou TAC com o 
instituto para a formação de uma Co-
missão Permanente de Licitação do 
instituto para pesquisa mercadológica 
para encontrar banca examinadora. O 
edital pode ser publicado até 13 de de-
zembro. O concurso Itep ofertará 255 
vagas do quadro de pessoal. 

Polícia Civil do RN confirma 
edital de concurso público 

OUTUBRO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN



De acordo com informações da 
Receita Federal, entre março e 
a primeira quinzena de agosto, 

o Rio Grande do Norte registrou 9.230 
novos registros de empresas na cate-
goria de Microempreendedor Indivi-
dual (MEI).

O número representa um avanço 
considerando o cenário de retração do 
consumo, as atividades econômicas e 
o índice de abertura desse mesmo tipo 
de empresa em intervalo semelhante 
no ano passado, quando o estado for-
malizou 7.921 MEIs entre março e até 
o final de julho. ´

Esse aumento da quantidade de 
negócios formais não é verificado ape-
nas no Rio Grande do Norte, mas em 
todo o país como resultado da busca, 
cada vez maior, de pessoas que se vi-
ram desempregadas e que, por não 
conseguirem se reinserir no mercado 
de trabalho, enxergaram no empreen-
dedorismo uma alternativa para gerar 
renda. Segundo o Ministério da Econo-
mia, entre 31 de março e primeiro de 
agosto, 03 e 01/08, foram formalizados 
593.577 MEI’s e outras 85.036 peque-
nas empresas, entre microempresas e 
empresas de pequeno porte, no Brasil.

“Muita gente empreendeu pelo 
fato de muitos terem sido demitidos e 
outros já estavam com o negócio, po-
rém na informalidade. E com a insegu-
rança, buscaram a formalização, que, 

pelo menos, está contribuindo para a 
previdência. Em muitos casos, esses 
empreendedores conseguem até com-
prar com preços mais convidativos 
no atacado tendo um CNPJ”, explica 
a gerente do Escritório Metropolitano 
do Sebrae-RN, Maiza Pessoa.

Na avaliação de especialistas do 
Sebrae, a maior parte desses novos 
empreendedores busca se estabelecer 
no setor de serviços, que exige um in-
vestimento inicial de menor valor em 
comparação com outros segmentos. 
Enquanto um empresário que resolve 
abrir um pequeno negócio no segmen-

to da indústria ou comércio vai preci-
sar de capital inicial para a compra de 
máquinas, insumos e possivelmente 
do aluguel de um espaço físico, nas 
atividades de serviços, essa demanda 
é mínima ou até inexistente.

E a recomendação para esses no-
vos empreendedores é ficar de olho na 
gestão. Daí a importância se qualifica-
rem nessa área. O Sebrae oferece uma 
série de capacitações e conteúdos 
digitais que estão disponíveis no por-
tal www.rn.sebrae.com.br/, boa parte 
sem custo  nenhum para o empreen-
dedor.

APetrobras anunciou nesta quar-
ta-feira 24 a venda da totalidade 
de suas participações em um 

conjunto de vinte e seis concessões de 
campos de produção terrestres e de 
águas rasas, localizadas no Rio Grande 
do Norte. 

A empresa publicou um teaser, 
que contém as principais informações 
sobre a oportunidade, bem como os 
critérios de elegibilidade para a seleção 
de potenciais participantes, está dispo-
nível no site da Petrobras.

As principais etapas subsequentes 
do projeto serão informadas oportuna-
mente ao mercado. 

A presente divulgação está de 
acordo com as normas internas da Pe-
trobras e com as disposições do proce-
dimento especial de cessão de direitos 
de exploração, desenvolvimento e pro-
dução de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, previsto no 
Decreto 9.355/2018. 

Essa operação está alinhada à 
estratégia de otimização de portfólio 
e melhoria de alocação do capital da 
companhia, passando a concentrar ca-

da vez mais os seus recursos em águas 
profundas e ultra profundas, onde a Pe-
trobras tem demonstrado grande dife-
rencial competitivo ao longo dos anos. 

O Polo Potiguar compreende três 
subpolos (Canto do Amaro, Alto do 
Rodrigues e Ubarana), totalizando 26 
concessões de produção, 23 terrestres e 

3 marítimas, localizadas no Rio Grande 
do Norte, além de incluir acesso à in-
fraestrutura de processamento, refino, 
logística, armazenamento, transporte 
e escoamento de petróleo e gás natu-
ral. As concessões do subpolo Ubarana 
estão localizadas em águas rasas, entre 
10 e 22 km da costa do município de 
Guamaré-RN. As demais concessões 
dos subpolos Canto do Amaro e Alto 
do Rodrigues são terrestres.

A produção média do Polo Poti-
guar de janeiro a junho de 2020 foi de 
aproximadamente 23 mil barris de 
óleo por dia (bpd) e 124 mil m³/dia de 
gás natural.

Além das concessões e suas insta-
lações de produção, está incluída na 
transação a Refinaria Clara Camarão 
localizada em Guamaré com capaci-
dade instalada de refino de 39.600 bpd. 

O polo potiguar compreende três 
subpolos (Canto do Amaro, Alto do 
Rodrigues e Ubarana), totalizado 26 
concessões de produção (23 terrestres 
e 3 marítimas), além de incluir infraes-
trutura de produção e escoamento que 
atendem  aos subpolos.
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Polo potiguar produz 23 mil barris por dia

Rio Grande do Norte registrou 9.230 novos microempreendedores entre meses março de agosto

Petrobras anuncia que vai colocar à 
venda os ativos da Bacia Potiguar

MERCADO

MERCADO | Número representa avanço na formalização de empresas considerando o cenário de retração do 
consumo em razão da pandemia e o índice de abertura de negócios no mesmo peíódo do ano passado

Rio Grande do Norte abre 9,2 mil 
novos negócios durante pandemia

NEY DOUGLAS / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

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 TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020, com o objetivo 
de CONTRATAR EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 11/09/2020, 
às 09h30min. Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará o julgamento. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. 

Macaíba/RN, 24/08/2020. 

CPL/PMM.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

M B R COMERCIAL  LTDA – CNPJ nº.70.313.598/0001-54  torna público conforme a Resolução 
CONAMA Nº 237/97, que requereu à SEMURB em 24/08/2020, a Renovação da Licença Ambiental de 
Operação para funcionamento de um Posto de Combustível na AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO 
FREIRE 2971 – CAPIM MACIO – NATAL - RN, ficando estabelecido um prazo de 05 (cinco) dias para 
solicitação de qualquer esclarecimento.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

MIPIBU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 38.086.050/0001-06, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA, a  Licença Prévia - LP, para Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade 
de 60m3 , Localizado na Rodovia RN365, S/N, Lote Novo Paraiso, Lote Rod. 304, S/N, Km184, Quadra 
G, Zona de expansão, São José de Mipibu/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ANTAO MEDEIROS MARTINS EIRELI

LICENÇA PRÉVIA
ANTAO MEDEIROS MARTINS EIRELI CNPJ: 22.426.358/0001-13, torna público que está reque-

rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia – LP, para um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado no Sitio 
Junco, SN, Zona Rural, CEP 59.775-000, Messias Targino- RN.

Antao Medeiros Martins
Proprietário

POSTO RIACHO SOARES E OLIVEIRA

LICENÇA PRÉVIA
POSTO RIACHO SOARES E OLIVEIRA CNPJ: 26.797.976/0001-20, torna público que está reque-

rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Prévia – LP, para um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado na Rua 
Riacho de Fechado, SN, Centro, CEP 59.890-000, Frutuoso Gomes- RN.

Francisco Soares da Silva
Proprietário

VL DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS

LICENÇA PRÉVIA
VL DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS CNPJ: 36.688.568/0001-94, torna público que está 

requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Prévia – LP, para um Posto Revendedor de Combustíveis e Lubrificantes, localizado 
na Avenida Central, SN, Centro, CEP 59.770-000, Patu- RN.

Vanessa Lopes da Silva
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

O Rei do Camarão, 37.253.977/0002-01, torna público que solicitou ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente-IDEMA o pedido de Licença Simplificada, em favor de um empreendimen-
to para beneficiamento de camarão, localizada na Rua Amaro Duarte, 281, Nova Betânia, Mossoró-RN.

JOSÉWELLINGTON MARCULINO DA SILVA
Sócio

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

CONSTRUMÁQUINAS TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS LTDA, 
CNPJ: 06.862.723/0003-48 torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS,com validade: 
22/08/2026, para Indústria de água adicionada de sais, com Área de 585,94m2, localizado na Fazenda 
Paraíso, comunidade de Taborda, Zona Rural, São José de Mipibu/RN.

BRUNO BEZERRA LOPES LEITE
PROPRIETÁRIO



O Governo do Estado iniciou nes-
ta segunda-feira 24 o Programa 
Turismo Cidadão. A iniciativa 

permite a troca de pontos acumulados 
no Programa Nota Potiguar por diá-
rias e passeios de buggy.

A governadora do Estado, Fáti-
ma Bezerra, destacou “o turismo é 
atividade primordial para a geração 
de empregos e renda”. Segundo ela, o 
novo programa estadual incentiva e 
estimula a interiorização do turismo, 
um dos setores mais afetados pela 
pandemia.

O novo programa vai cadastrar 
pousadas, hotéis e serviços de pas-
seio turístico em buggies que estejam 
regularizados junto ao Selo Turismo 
+ Protegido. O selo atesta que estas 
empresas treinaram os funcionários e 
praticam as regras de segurança sani-
tária.

“A Nota Potiguar agora chega para 
promover o Turismo Cidadão, levar 

o potiguar a conhecer melhor nosso 
estado com diversão e lazer. Para ter 
acesso aos vouchers basta pedir a nota 
fiscal em todas as compras, registrar o 
CPF, e passar a acumular pontos para 
ter direito às diárias e passeios”, expli-
cou a governadora.

A secretaria estadual do Turismo 
(Setur), Ana Costa, disse que o progra-
ma é pioneiro no Brasil e vai fomentar 
a atividade turística. “Além disso, é 
uma oportunidade para o cidadão 
de visitar e conhecer melhor nosso 
estado, as áreas de serra, praias. Tudo 
isso economizando com diárias para 
gastar em passeios e restaurantes”.

Nos primeiros meses da pandemia 
o programa Nota Potiguar passou a 
beneficiar a área de cultura. Agora 
com a retomada das atividades eco-
nômicas, passa a estimular o turismo, 
cadastrando os empreendimentos que 

aderiram ao selo Turismo + Protegido 
e que cumprem as normas de seguran-

ça. “Vai ser um sucesso e poderá se tor-
nar permanente beneficiando o setor e 
a população”, afirmou Carlos Eduardo 
Xavier, secretário de Tributação.

Para o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Hotéis 
(ABIH), José Odécio, o Programa che-
gou para aquecer a economia. 

“Em boa hora o Governo lança este 
programa que faz com que o dinheiro 
circule dentro do Estado. A gente espe-
ra boa adesão porque vai ajudar muito 
a cadeia turística no interior e também 
os hotéis na capital”, acrescentou.

O valor das diárias será de R$ 150, 
R$ 300 e R$ 400 e os  passeios de bug-
gies no valor de R$ 450. 

Para trocar os pontos da Nota Poti-
guar pelos vouchers o cidadão precisa 
acumular 15, 30 e 45 pontos.  Cada 
ponto equivale a uma nota fiscal no 
valor de R$ 50. 
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NATHALLYA MACÊDO

A 6ª Vara da Fazenda Pública de 
Natal expediu carta de citação 
pedindo que a Prefeitura do Na-

tal se explique acerca de o transporte 
público da cidade não ter retomado 
a capacidade total da frota após as 
ações de flexibilização da economia. A 
Secretaria de Mobilidade Urbana (ST-
TU) terá 72 horas para dar explicações 
acerca do assunto.  

Atualmente, apenas 54% da frota 
de ônibus circula nas ruas da cidade. 
A natalense Adriana Silva, de 44 anos, 
mora na Zona Norte da cidade e tra-
balha como vendedora em uma loja 
do Midway Mall, reclama da oferta de 
ônibus na cidade. Segundo ela, os ho-
rários do sistema de transporte estão 
desajustados desde o retorno. “Voltei 
ao trabalho presencial e percebi que os 
horários estão totalmente irregulares, 
além do fato de que os veículos estão 
sempre cheios”, relatou. 

O pedido da Justiça decorre de 
uma ação civil pública impetrada pela 
Defensoria Pública do Estado (DPE). 
Sob pena de multa diária de R$ 10 mil, 
a Defensoria pede que o Município e 
as empresas prestadoras do serviço de 
transporte coletivo promovam a circu-
lação integral e imediata da frota, que 
deve passar a operar com 100% dos 
veículos.   

Além disso, a Defensoria pede 
que seja restabelecido as seguintes 
linhas de ônibus: 01A, 01B, 12-14, 13, 
18, 20, 23-69, 30A, 31A, 34, 41B, 44, 48, 
57, 65, 66, 81, 587, 588 e 592. Elas foram 
suspensas após o início da pandemia 
e ainda não retornaram, afetando di-
retamente o uso dos natalenses que 

estão trabalhando nos centros co-
merciais. Também ficou determinado 
que não haja novas suspensões sem 
apresentações prévias de estudos de 
mobilidade. 

A ação requere às empresas pres-
tadoras do serviço de transporte a 
ampliação do número de veículos ope-

rantes nas linhas com maior demanda 
de passageiros e/ou nos horários de 
maior fluxo, em especial nas regiões 
com os maiores índices de contamina-
ção pelo coronavírus. 

O Município também deverá ga-
rantir a fiscalização constante dos ve-
ículos para assegurar que as medidas 

sanitárias necessárias à prevenção, 
controle e enfrentamento da Covid-19 
sejam seguidas, como a não circula-
ção de passageiros aglomerados caso 
não existam assentos disponíveis nos 
veículos; o fornecimento de álcool gel 
70% aos usuários e funcionários; a lim-
peza diária dos veículos e terminais; 
além da instalação de aparatos de 
acrílico de proteção para motoristas e 
cobradores. 

A STTU informou ao Agora RN 
que ainda não foi notificado oficial-
mente pela Justiça.  

A frota de ônibus de Natal foi re-
duzida para 30% no dia 20 de março, 
a partir de um decreto municipal. À 
época, o objetivo da redução era re-
forçar o isolamento social, medida de 
prevenção ao novo coronavírus.  

No início de agosto, o Ministé-
rio Público do Rio Grande do Norte 
(MPRN) instaurou um inquérito 
civil para investigar a superlotação 
no transporte público. Isso porque o 
comércio de rua começou a abrir as 
portas no início de julho, os grandes 
shoppings centers reabriram no fim 
do mesmo mês e outras atividades já 
estão autorizadas. 

A única que ainda segue fora da 
normalidade é a escolar. Mesmo assim, 
com a maior circulação de pessoas na 
capital potiguar, cresceu a utilização 
do transporte público.  

Justiça pede explicações sobre a 
superlotação dos ônibus em Natal
TRANSPORTE | 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal expediu carta de citação pedindo explicações da Prefeitura do Natal sobre as razões de o transporte público da cidade ainda não 
ter retomado a capacidade total da frota após a flexibilização da economia; oferta de ônibus da capital está com 54% de operação desde a retomada das atividades produtivas

Atualmente, segundo dados da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana apenas 54% da frota de ônibus circula nas ruas da cidade

ROBSON ARAÚJO /AGORA RN

Governadora Fátima Bezerra

Programa Nota Potiguar vai disponibilizar diárias  
na hotelaria e até agendar passeios de buggy

TURISMO

A Nota Potiguar agora chega 
para promover o Turismo 
Cidadão, levar o potiguar 
a conhecer melhor nosso 
estado com diversão e 
lazer. Para ter acesso aos 
vouchers basta pedir a nota 
fiscal em todas as compras”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO ESTADO
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NATHALLYA MACEDO 

A banda potiguar Concílio de 
Trento escolheu o nome do 
grupo em uma jogada talvez 

irônica. O Concílio, realizado em me-
ados dos anos 1500, foi um conselho 
que teve como principal objetivo rea-
� rmar os dogmas da fé católica frente 
à disseminação do protestantismo. 
“Consideramos que esse movimento 
foi ruim, até hoje vemos alguns julga-
mentos injustos relacionadas a isso. 
Portanto, o objetivo é ressigni� car essa 
dinâmica”, contou Fernanda Fagundes 
ao Agora RN.  

Além de produtora musical, Fer-
nanda é guitarrista da banda ao lado 

de Erildo Vitor. O grupo também conta 
com � omas Atreio (voz), Paulo Gurgel 
(baixo) e Adailton Luiz (bateria). Eles 
começaram a tocar juntos em 2012, no 
IFRN, participaram de vários eventos e 
festivais da cena natalense e ainda � ze-
ram uma turnê pelo Nordeste em 2018. 

Foi no mesmo ano que o grupo 
lançou o EP “Tomara que não chova”, 
que ganhou destaque e foi bastante 
repercutido entre os entusiastas da 
cultura local. “Nosso som é post-har-
dcore moderno. Mas cada integrante 
da banda tem as próprias in� uências. 
Por exemplo, Paulo escuta muito rap 
e Adailton toca até axé. Então todos 
esses diferentes olhares e ângulos da 
música formam nosso estilo”, relatou 

Fernanda.  
A sonoridade singular do grupo 

é revelada em “Frio”, single lançado 
neste mês junto a um clipe gravado no 
litoral potiguar. A canção traz solos de 
guitarra marcantes em uma melodia 
forte, auxiliada por letras re� exivas: “o 
frio nada mais é do que ausência de 
calor, já a felicidade só existe acompa-
nhada com a dor”.  

“Frio” traz o gostinho do próximo 
álbum de estúdio da Concílio de Tren-
to. Produzido por Dante Augusto (que 
já trabalhou com artistas como Poty-
guara Bardo), o disco terá 9 faixas au-
torais e deve ser lançado em outubro. 
“Será intitulado ‘Vestígio’ e terá tanto 
vocais limpos, quanto berrados. Para 

esta obra, tivemos inspirações até no 
forró baião. É bem progressivo e não 
vai se encaixar tanto em um só gênero”, 
a� rmou a guitarrista. 

Para o lançamento do álbum, 
estava prevista uma turnê de divulga-
ção. No entanto, com a pandemia da 
Covid-19, a banda decidiu fazer todo 
o trabalho de difusão das novas mú-
sicas através das redes sociais. “Ainda 
pretendemos tocar em outros lugares 
do Brasil, porque queremos que a pro-
dução natalense alcance mais pessoas. 
Infelizmente, temos pouco apoio pú-
blico aqui quando deveria acontecer 
exatamente o contrário: incentivo e 
fomento do trabalho dos artistas inde-
pendentes”. 

QRCODE
Aproxime a câmera

do seu celular e siga para
o canal da banda no

YouTube

O POST-HARDCORE DA

 CONCÍLIO DE TRENTO 

MÚSICA  | Banda potiguar reúne diversas influências em um som autoral rico. Em agosto, o grupo lançou o clipe de “Frio”, que fará parte do próximo álbum  

Sonoridade singular do grupo é revelada em “Frio”, single lançado neste mês junto a um clipe gravado no litoral potiguar

DIVULGAÇÃO



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

COMPARTILHADO 
A poucos dias da votação na 

Câmara Municipal de Natal de 
um projeto de autoria do prefeito 
Álvaro Dias que pretende mudar 
o nome da Avenida Salgado Filho 
para Nevaldo Rocha, faz sucesso 
entre grupos de WhatsApp e 
nas redes sociais vídeo com o 
posicionamento do vereador 
Fernando Lucena sobre o assunto. 

O DISCURSO  
O parlamentar foi um dos 

que opinou fortemente contra a 
mudança no nome de uma das 
principais vias da capital. “Nós 
temos aqui � guras públicas que 
têm muito mais compromisso e 
que � zeram muito mais pelo RN 
do que o senhor Nevaldo Rocha. 
O homem é pai de Flávio Rocha. 
Grande porcaria, viu!”, foi uma das 
frases usadas por Lucena em seu 
discurso.  

SUOR E SANGUE 
Ele também disse que 

Nevaldo Rocha “enriqueceu 
arrancando o sangue e o suor dos 
trabalhadores”, ao se referir a um 
episódio de anos atrás quando 
costureiras protestaram contra 
Nevaldo. “Por que não bota o 
nome no shopping dele (Midway 
Mall)?”, questiona o vereador.

DO CONTRA 
A votação está marcada para 

esta quinta-feira 27. E, além de 
Lucena, as vereadoras Ana Paula, 
Divaneide Basílio e Júlia Arruda 
apresentaram críticas ao projeto 
e à rapidez com que o documento 
chegou ao plenário. Entre os 
vereadores, também � zeram 
críticas à proposta Maurício 
Gurgel e Cícero Martins. 

CORTINA  
Uma das críticas contundentes 

à mudança de nome na Avenida 
Salgado Filho, Júlia Arruda chegou 
a falar em “lobby” ao se referir ao 
projeto de Álvaro Dias. O próprio 
Fernando Lucena a� rmou: “Isso é 
um acordo político”. 

SERÁ? 
Será que é porque o pleito 

eleitoral em que o prefeito 
será candidato à reeleição está 
chegando e Flávio Rocha é 
considerado um dos grandes 
� nanciadores de campanha do 
País?  

CONDENAÇÃO 
Fato é que em 2016 o 

Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) condenou a Guararapes 
Confecções S.A., do Grupo 
Riachuelo, a pagar uma 
indenização a uma costureira que 
recebia R$ 550 para realizar todas 
as operações do ciclo de confecção 
da empresa, o que a fez perder a 
capacidade de trabalho.  

DESUMANA 
Para quem não se lembra, 

segundo informações do TST, 
a operária era pressionada a 
produzir cerca de mil peças de 
bainha por jornada de trabalho, 
além de colocar elásticos em 500 
calças ou 300 bolsos por hora. De 
acordo com o TST, o supervisor 
do trabalho exigia que fossem 
atingidas metas diárias que 
iam além dos limites físicos e 
psicológicos dos funcionários da 
empresa. 

MAIS 
Lembrando que o Ministério 

Público do Trabalho no RN 
também moveu ações – num 
valor de R$ 37,7 milhões - contra a 
Riachuelo, empresa que faz parte 
da Guararapes da família Nevaldo 
Rocha. Por terceirização de facções 
de costura no interior do RN.  

REI DAS FAKES 
As fake news sempre 

dominaram descaradamente 
centenas de falas e publicações 
do presidente da República Jair 
Bolsonaro. Não seria diferente 
no episódio em que ele agrediu 
jornalista do O Globo ao ser 
questionado sobre os pagamentos 
de Queiroz a Michele Bolsonaro. 
Ao tentar se defender, apelou 
para a enganação, mais uma vez, 
usando versão falsa do vídeo em 
que ele diz tem vontade bater no 
repórter 

VERGONHA ALHEIA 
“Grosseria revela perigoso 

desapreço pela liberdade de 
imprensa”, a� rmou o decano do 
Supremo Tribunal Federal Celso de 
Mello, sobre ataques de Bolsonaro 
a jornalista. “Declarações 
como essas constrangem-me e 
entristecem-me como brasileiro 
e cidadão livre desta República”, 
disse ele ao ‘Estadão’. 

NAS REDES 
E vários políticos repudiaram, 

nas redes sociais, o ataque do 
presidente da República a um 
repórter do jornal O Globo, no 
domingo 23, em frente à Catedral 
de Brasília. Durante todo o 
domingo, os usuários do Twitter 
movimentaram a rede social com 
a pergunta feita pelo repórter 
no domingo: “Presidente Jair 
Bolsonaro, por que sua esposa 
Michelle recebeu R$ 89 mil de 
Fabrício Queiroz?”. O senador 
prefeitável Jean Paul Prates 
(PT-RN) também publicou o 
questionamento. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Que alívio: O diretor do 

Instituto Butantan, Dimas Tadeu 
Covas, afirmou à Jovem Pan 
que a estimativa é que, com as 
duas doses, a vacina CoronaVac, 
desenvolvida em parceria com 
a farmacêutica chinesa Sinovac, 
poderá trazer imunidade superior 
a 97% contra o coronavírus. 

>>Secretários de Educação de 
SP, PE e ES defenderam o retorno 
das aulas presenciais neste ano 
durante o Summit Educação 
2020. 

Os gestores criticaram falta de 
valorização da população para a 
área, preferindo retomada de bares 
e shoppings.

>>Ao menos 104 frigoríficos 
no Sul do país registram 
contaminação de funcionários 
por Covid. O setor adota pacote de 
proteção a empregados e diz que 
cenário não difere do de outras 
atividades. 

Em um momento de lazer, neste fim de semana, 
o ex-governador Robinson Faria não dispensou um 
clique com o potiguar campeão mundial de surf, 
diretamente de Baía Formosa, Ítalo Ferreira

Pronto para mais uma sessão plenária remota da 
Assembleia Legislativa, o presidente da Casa, 
deputado Ezequiel Ferreira

Tem sotaque potiguar no júri nacional do 42º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog 
de Anistia e Direitos Humanos na categoria Áudio. O jornalista e radialista Ciro 
Pedroza foi indicado (e aceitou) o convite. Neste ano, o prêmio recebeu 1.060 
trabalhos inscritos em texto, áudio, vídeo, multimídia, fotografia e arte
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Algumas mudanças que você deseja para a sua carreira 
terão mais chance de se concretizar hoje. A Lua brilha na 
sua Casa das Transformações e faz sextil com Plutão e 
Saturno, o que dá aquela força para você rever planos, 
virar o jogo e dar novo rumo aos seus ideais. 

 O dia começa muito favorável para as suas fi nanças, 
especialmente para quem lida com produtos ou serviços 
caseiros. Ainda de manhã, a Lua chega à sua Casa 3 e 
aumenta a sua criatividade. Você pode ter boas ideias no 
trabalho e saberá direitinho o que dizer.

Unir-se a colegas mais experientes será um bom 
caminho para acelerar o seu aprendizado no trabalho. 
Siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas para chegar 
onde elas chegaram. A Lua, na Casa 8, avisa que seu dia 
pode ter mudanças e imprevistos.

Você pode ter uma conversa importante com alguém 
nas primeiras horas do dia e será uma boa chance de 
esclarecer algo que fi cou pendente. O período da manhã 
também será positivo para suas fi nanças, pois a Lua entra 
na Casa 2 e traz sorte com grana. 

Você pode começar o dia dando uma geral nos armários. 
Separe e descarte tudo que não tem mais serventia para 
você. Também será mais fácil dar o primeiro passo para 
abandonar um vício: seja fi rme. No trabalho, a Lua na 
Casa 7 estimula a cooperação. 

Sagita, tá preocupadx com dinheiro? Quem nunca, 
né? Para hoje o conselho dos astros é refl etir sobre o 
que pode fazer para virar esse jogo. A Lua em Sagitário 
renova seu otimismo e dá forças para correr atrás dos 
seus objetivos. 

Os astros indicam um dia bem agitado e produtivo 
para você. Logo cedo, você pode se unir aos colegas 
para cumprir tarefas importantes e seu entusiasmo será 
contagiante. Mais tarde, a Lua entra na sua Casa do 
Trabalho e você vai se dedicar ainda mais às tarefas.

Trabalhar em equipe será uma boa opção no início do dia, 
mas logo a Lua começa um role no seu inferno astral e 
você vai sentir uma necessidade maior de fi car de buenas, 
no seu canto. Respeite o desejo de se isolar e busque um 
lugar tranquilo para cumprir as suas tarefas. 

Assuntos domésticos ou de família vão exigir sua 
atenção no início do dia e você não deve deixá-los de 
lado. Quem trabalha em casa ou com parentes também 
terá uma manhã bem produtiva. Ainda de manhã, a Lua 
começa um rolê em seu paraíso astral.

No início do dia, você pode ter a chance de mexer seus 
pauzinhos para chegar mais perto de uma promoção. Aja 
com discrição para não dar ruim. A Lua na Casa 11 vai 
facilitar as parcerias e avisa que você poderá contar com 
o apoio dos amigos para o que precisar. 

Você vai acordar com muito entusiasmo e boas ideias 
para colocar em prática no trabalho. Tá de parabéns, 
hein, minha fi lha! Além disso, vai esbanjar simpatia e vai 
se entrosar bem com todas as pessoas que encontrar 
pelo caminho. 

A Lua troca likes com Plutão e Saturno e vai garantir ótima 
sintonia com colegas e amigos no começo do dia. Ainda 
de manhã, nossa fada sensata chega no ponto mais alto 
do seu Horóscopo e, quando a Lua no cume brilha, dá 
ainda mais força para a sua carreira. 

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)

TVs da Band vão mudar de endereço
Em cumprimento a 

uma decisão tomada já há 
algum tempo, também em 
decorrência da disputa entre 
os seus acionistas, muito em 
breve, apenas as empresas que 
pertencem a todos os membros 
da família Saad continuarão 
operando do prédio principal 
do Grupo Bandeirantes, no 
Morumbi, em São Paulo.

Por aí se entenda, a Band 
aberta, o canal BandNews, Rede 
21 e as emissoras de rádio.

Enquanto todas as demais, as 
do Grupo Newco – BandSports, 
Terra Viva, Arte 1, Smithsonian, 
Agro Mais e Sexy Privê, que 

têm Johnny Saad como dono 
principal, devem mudar em 
novembro para dois andares 
de um prédio localizado na rua 
Tabapuã, 41.

A Engenharia já se 
movimenta para as necessárias 
providências, assim como outros 
setores, como RH, Figurinos e 
Ambulatório, que atendiam todas 
as empresas, serão forçados a 
funcionar isoladamente.

É mais um novo capítulo 
dessa briga familiar.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery
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Bate-Rebate
 A reprise de “Floribella” na Band 
tem data de estreia confi rmada para 
15 de setembro, uma terça-feira... 
Não haverá divisão de horário com 

os momentos fi nais de “Ouro Verde”, 
que termina um dia antes. Podcast 

da Renata Lo Prete, 12 meses no 
ar, bateu a marca de 31 milhões de 
downloads. Cabe salientar que 
Carlos Magalhães, Armê Valente e 
Carlos Milani também compõem 

a equipe de direção da novela 
“Gênesis”. São Paulo x Minas é o 

jogo do campeonato brasileiro feminino 
que a Band transmite domingo, a partir 
das 14h... Diante disso, acabaram 
as reprises dos jogos de antigamente 
na Band. Nesta terça, 22h30, no 

GNT, “Que História É Essa, Porchat?”, 
traz histórias inusitadas de Leilane 
Neubarth, Luís Miranda e Sheron 
Menezzes. O comercial do SBT, 
liderado por Fred Muller, acaba de 
lançar a sua primeira plataforma de 

vendas online, “Vempracá.com”. Ian 
Boechat está fi nalizando uma série 

especial para o “Jornal da Band” sobre 
as queimadas no Pantanal.

GRANDE NEGÓCIO
Os números da Liga dos 

Campeões, considerando toda 
a competição e mesmo com as 
imposições da UEFA, mais uma vez 
demonstraram a importância da 
sua transmissão. De se lamentar 
que o TNT/Esporte Interativo 
tenha desperdiçado as ótimas 
audiências para chamar mais a 
sua programação e muito pouco o 
campeonato brasileiro.

É UM FATO
Com a MP do mandante, a 

Turner passou a ter o direito de 
transmissão de muitos jogos no 
brasileiro. Mas na � nal, Bayern e PSG 
chamou muito pouco, só Ceará e 
Bahia que jogaram na mesma noite. 
Foi desperdiçado, conforme registros 
e como foi anunciado, a maior 
audiência da TV Paga e na internet.

TENDÊNCIA
Hoje já se vive uma realidade 

diferente. É cada vez maior a chance 
de assistirmos � nais como a da 
Champions League fora da Globo. O 

mercado está mudando. Passaram a 
ser muito maiores as possibilidades 
de parcerias, numa dessas, quem 
sabe, até com outras emissoras da 
TV aberta.

SÓ UM DETALHE
A Globo, em se tratando da � nal 

da Liga, meio que passou batido. 
Domingo, dia do jogo, foi só um 
discreto registro no “Fantástico”. 
Mesmo na altura da sua importância, 
sempre vale lembrar que notícia não 
se estoca e nem se esconde.

ENTREVISTAS
A partir desta próxima quinta-

feira, em todas as praças, o “Band 
Eleições” vai iniciar entrevistas com 
os candidatos a prefeito.

Em São Paulo, o primeiro será 
Márcio França (PSB).

DUAS COISAS
Daniel Pereira, Dandan, narrador 

do SporTV, de fato é bem parecido 
com o Leandro Hassum. Mas o 
Hassum é bem mais engraçado que 
ele.

ENTREVISTA
Na quinta-feira, 23h59, Andréia 
Horta em “O País do Cinema”, no 
Canal Brasil, terá o ator Fernando 
Alves e o diretor Afonso Poyart 
para falarem sobre o fi lme “2 
Coelhos”. Na gravação, Poyart 
conta um bastidor sobre o convite 
a Alessandra Negrini para o papel 
de Julia. “Eu mandei o roteiro 
para a Alessandra morrendo de 
medo... Ela me ligou na mesma 
hora dizendo ‘que roteiro incrível, 
quero fazer’”, comenta rindo.

AGÊNCIA NA LATA



Ronaldinho Gaúcho e Roberto 
Assis Moreira, seu irmão, estão 
livres. Nesta segunda-feira 24, 

a Justiça do Paraguai soltou os dois 
ex-jogadores, que estavam detidos há 
mais de cinco meses, embora eles te-
nham sido culpados. Assim, agora eles 
poderão retornar ao Brasil. Os irmãos 
eram acusados pela utilização de pas-
saportes falsos para entrarem no país 
em março. Eles foram condenados, 
com pena suspensa de dois anos para 
Assis e de um para Ronaldinho.

A soltura foi possível porque Ro-
naldinho e seu irmão aceitaram a pro-
posta do Ministério Público para que 
fossem colocados em liberdade. Eles 
irão pagar uma multa de US$ 200 mil 
(R$ 1,12 milhão), que será descontada 
da fiança paga quando foram coloca-
dos em prisão domiciliar. E Assis terá 
de comparecer a cada quatro meses 
perante a um juiz brasileiro durante 
o período da pena suspensa. O juiz 
de garantias Gustavo Amarilla Arnica 
aceitou o acordo feito entre as partes e 
colocou os irmãos em liberdade, com a 
pena suspensa.

Na audiência desta segunda, reali-
zada no Palácio da Justiça, em Assun-

ção, o Ministério Público do Paraguai 
apontou que Assis e Ronaldinho tive-
ram atuações diferentes no caso. De 
acordo com a promotoria, o irmão do 
ex-jogador do Barcelona foi o respon-
sável pelo fornecimento das fotos para 
a produção de documentos falsos, en-
quanto Ronaldinho não teria conhe-
cimento desse ato. Por isso, a multa 
que Assis pagará - US$ 110 mil (R$ 616 

mil) - é maior do que a do irmão - US$ 
90 mil (R$ 504 mil). Do valor pago pelo 
pentacampeão mundial, US$ 60 mil 
vão para um hospital e outros US$ 30 
mil para a campanha solidária “Todos 
somos Bianca”

Ronaldinho desembarcou em As-
sunção ao lado do irmão em 4 de mar-
ço para participar da inauguração de 
um cassino e uma ação social que uti-

lizava a sua imagem. Esse projeto era 
liderado pela empresária Dália López, 
que chegou a recepcioná-los no aero-
porto e agora está foragida da Justiça.

Na noite do dia da chegada de 
ambos ao país, a polícia do Paraguai 
foi ao quarto do hotel onde eles esta-
vam, para investigar a acusação de que 
portavam documentos falsos. Ele pres-
taram depoimentos no dia seguinte e 
chegaram a admitir terem cometido 
um crime. Inicialmente, seriam libera-
dos da acusação e voltariam ao Brasil, 
mas uma reviravolta judicial os levou 
para a prisão no dia 6.

Os dois, então, foram detidos e 
ficarem por cerca de um mês em um 
presídio de segurança máxima no 
Paraguai. Em abril, a Justiça aceitou 
a transferência para o regime domici-
liar, em um hotel de Assunção, após o 
pagamento de uma fiança de US$ 1,6 
milhão (o equivalente a cerca de R$ 
8,5 milhões), que será devolvida com 
o fim do processo, exceto os US$ 200 
mil do acordo firmado nesta segunda. 
No último dia 7, os promotores pedi-
ram ao juiz a suspensão condicional 
do procedimento para que o ídolo do 
Barcelona e seu irmão pudessem re-

tornar ao Brasil, desde que aceitassem 
o acordo proposto e aceitassem a pena 
suspensa de dois anos.

Os promotores investigavam ainda 
suposta relação de Ronaldinho e do ir-
mão com uma organização criminosa 
especializada em falsificação de docu-
mentos e lavagem de dinheiro. Desde 
o início das investigações, a defesa dos 
ex-atletas brasileiros alega que os dois 
foram enganados e não sabiam que os 
passaportes tinham sido adulterados.

O caso envolvendo o ex-jogador 
brasileiro virou um escândalo no Pa-
raguai e atingiu vários funcionários 
da Diretoria de Migração e do Depar-
tamento de Identificação, que emitem 
passaportes e documentos de iden-
tidade, além de fiscais do Aeroporto 
Internacional Silvio Pettirossi, em 
Assunção, onde eles desembarcaram. 
Dezoito pessoas foram detidas por 
envolvimento no caso. Em março, a 
Justiça havia determinado que Ronal-
dinho e o irmão precisavam permane-
cer detidos durante a investigação. O 
inquérito poderia durar até seis meses 
para ser concluído, de acordo com as 
leis paraguaias. Agora, porém, eles es-
tão livres para retornarem ao Brasil.
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Após 5 meses presos, Ronaldinho e o 
irmão fazem acordo e obtêm liberdade 
DEFINIÇÃO | Justiça do Paraguai soltou os dois irmãos, que estavam detidos há mais de cinco meses, embora eles tenham sido culpados e, com isso, eles poderão retornar ao Brasil. 
Soltura foi possível porque Ronaldinho e Assis aceitaram proposta do Ministério Público para que fossem colocados em liberdade, além da obrigação de paga multa de US$ 200 mil

LUCAS MERCON  /FLUMINENSE

A Copa do Brasil volta nesta ter-
ça-feira 25 com três confrontos 
válidos pelo jogo de volta da 

terceira fase. Afogados e Ponte Preta se 
enfrentam no Estádio Vianão, em Per-
nambuco, às 16h (horário de Brasília). 
América-MG e Ferroviária duelam no 
Independência, às 19h. Para fechar o 
dia, Fluminense e Figueirense medem 

forças no Maracanã, às 21h30. 
Para a torcida do Figueirense, po-

de ser a revanche da final da Copa do 
Brasil de 2007, vencida pelo Tricolor 
Carioca, além da arrancada para uma 
nova fase em 2020. Já para o a o Flumi-
nense, vale a afirmação do trabalho de 
Odair Hellmann, após bons resultados 
no Campeonato Brasileiro. 

No segundo jogo desta terça (24) 
pela Copa do Brasil, entre América-MG 
e Ferroviária, a definição etá aberta: as 
equipes empataram em 0 a 0 no jogo 
de ida. Quem vencer, vai para a quarta 
fase. Qualquer empate leva a partida 
para os pênaltis. Por fim, América-MG 
e Ferroviária se enfrentam no Indepen-
dência, às 19h. Fluminense e Figueirense medem forças no Maracanã, às 21h30, pela Copa do Brasil

Copa do Brasil volta nesta terça-feira 
com três jogos da terceira fase

RETORNO

Com a decisão, Ronaldo Gaúcho e o irmão, Assis, já estão prontos para retornar ao Brasil


