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QUEM É O 
CONGRESSISTA 
MAIS PRODUTIVO 
DO RN?

GOVERNO BOLSONARO ESTUDA 
DAR MAIS TEMPO PARA ESTADOS E 
MUNICÍPIOS APROVAREM REFORMAS
PREVIDÊNCIA. 3 | Em nota, Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia
afirmou ao Agora RN que avalia pedidos de entidades 
para estender prazo para além de 31 de julho

SISTEMA PRISIONAL POTIGUAR
TEM 413 CASOS CONFIRMADOS
DO NOVO CORONAVÍRUS
RESPIRADORES. 6 | Não há mortes registradas nas 
unidades prisionais do Rio Grande do Norte até o 
momento. Outros 112 casos ainda permanecem 
suspeitos, aguardando o resultado de testes ou exames

RETORNO DAS AULAS NO
RN PODE COLOCAR  EM RISCO
A SAÚDE DE 212 MIL PESSOAS
EDUCAÇÃO. 10 | Estudo da Fundação Oswaldo
Cruz aponta que RN tem 6,05% da população em 
situação de risco potencial de contaminação, caso as 
aulas presencias sejam retomadas de forma precoce

O QUE FAZEM OS NOSSOS 
REPRESENTANTES? 9 |  

Confira com exclusividade ranking
de produtividade dos senadores e 
deputados federais do RN

Levantamento, feito com base no Portal da 
Transparência da Câmara e do Senado, 
leva em consideração a produtividade na 
atual legislatura

Analistas políticos comentam que critérios 
devem ser considerados na avaliação da 
atuação parlamentar de cada deputado 
ou senador



Não resta mais qualquer 
dúvida de que é o uso de máscara 
que nos tem favorecido na luta 
contra o novo coronavírus.

Não foram cloroquina,  
azitromicina e ivermectina os 
responsáveis por nossa vantagem 
em colocar a curva pandêmica 
numa ligeira tendência de baixa. 
Foi a adesão majoritária das 
pessoas à máscara de proteção, 
por mais que ela seja precária em 
muitos casos.

Naturalmente, há exceções, 
mas elas não se comparam ao 
número daqueles que passaram 
a usar a máscara sem reclamar.

Nesse sentido, essas milhares 
de pessoas entenderam que a 
melhor proteção num momento 
como este é justamente o mais 
acessível, o mais barato e o que 
pode ser feito até em casa.

A� nal, quem é mais 
vulnerável economicamente 
sabe a desgraça que é cair numa 
urgência de hospital neste 
momento, quando é até mais 
fácil ser atendido por Covid-19 
do que por uma obstrução de 
artéria.

É claro que esse bom exemplo 
dado de graça pelas pessoas 
simples não poderia ser seguido 
pelo presidente da República, 
� agrado no � m da tarde de 
ontem andando de moto e 
conversando com garis sem 
máscara, apesar de testado pela 
segunda vez com o vírus.

O passeio, registrado pelas 
câmeras da agência Reuters, já 
deve ter corrido o mundo a esta 
altura. Nas fotos, é possível ver 
Bolsonaro andando de capacete, 
mas retirando o equipamento 
para conversar com quatro 
pro� ssionais que faziam a 
limpeza no entorno do Alvorada.

Os cidadãos simples do País, 
que lutam para pagar as contas 
no � m do mês, com a economia 
assolada pela pandemia e os 
empregos escoando aos milhões 
pelo ralo, bem que poderiam 
� car sem essa.

Sem a visão de seu líder 
aproveitando a quarentena para 
dar uma escapadinha e, ainda por 
cima, comprometendo a saúde 
de trabalhadores que estão muito 
longe da condição presidencial 
de poder contar com médicos de 
plantão 24 horas por dia.

Mas, infelizmente, o Brasil já 
sabe que pode contar com uma 
máscara de proteção quando 
tudo ao redor falta.

O Rio Grande do Norte é um dos seis estados 
do País onde, até agora, o socorro financeiro 
transferido pelo Governo Federal foi insuficiente para que o governo 

estadual cobrisse todas as perdas de arrecadação provocadas pela 
pandemia do novo coronavírus.

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Planejamento e 
Finanças, a verba transferida até junho pela União deu para resolver 98% do 
rombo gerado pela retração econômica derivada do isolamento social.

O cálculo leva em consideração tudo o que foi transferido para o Estado 
a partir da Lei Complementar 173 e a arrecadação deste ano. O resultado é 
comparado com o que havia sido arrecadado no mesmo período de 2019. 
Finalizada a conta, ainda fica um déficit de mais de R$ 41 milhões entre um 
ano e outro.

A Lei Complementar 173, que foi chamada apenas de “socorro 
financeiro”, prevê o repasse direto de R$ 60 bilhões para estados e 
municípios cobrirem perdas de arrecadação. Desse total, o Governo do 
Rio Grande do Norte recebeu até agora, já incluindo a parcela de julho, R$ 
293,7 milhões – sendo que uma parte tem que ser usada obrigatoriamente 
no combate ao coronavírus, não podendo ir para o caixa geral.

Além disso, a lei beneficia os estados com a suspensão de dívidas. 
Neste caso, o RN já deixou de pagar, até agora, R$ 8,8 milhões (dados até 
junho).

Além do Rio Grande do Norte, os estados onde a grana federal não foi 
suficiente para repor as perdas são Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio 
de Janeiro e Paraná.
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SOCORRO FEDERAL 
NÃO COBRE PERDAS

A MÁSCARA 
QUE SALVA

RÁPIDAS
>> Hoje, 24 de julho, é Dia de São 

Charbel Makhlouf e Dia Nacional do 
Suinocultor.

>> Nesta data, em 2003 – há 17 
anos – morria o ator e comediante 
Rogério Cardoso, aos 66 anos. Ele 
estava no ar no seriado “A Grande 
Família”, com seu marcante 
personagem Seu Flor.

>> Começa nesta sexta, às 

Azul UFRN, em parceria com o 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, exibem hoje, às 15h, 
webinário sobre“Geopolítica de 
Ocupação das Regiões Oceânicas do 
Atlântico”.

>> O Cinéclub Lumière está de 
volta nesta sexta, às 16h30, para 
discussão dos filmes Holy Motors e 
Um Cão Andaluz.

9h30, o evento “O Nordeste e 
1930: noventa anos de rupturas e 
continuidades”, promovido por 
universidades de toda região. Com 
transmissão no YouTube.

>> O Departamento de 
Psicologia organiza mesa-redonda 
sobre “Relações Pessoa-Ambiente 
e pandemia: especializando 

desigualdades”. Hoje, às 14h, no 
Instagram do Depsi UFRN.

>> O Departamento de Direito 
do Centro do Ceres realiza nesta 
sexta, às 14h, debate com o tema 
“Direito Civil em Debate II: desafios 
em tempos de pandemia”. Será no 
Meet, com inscrição no Sigaa.

>> As redes sociais da Amazônia 

Notas&Informes
CARIMBO

A coletiva chamada por Fátima 
Bezerra na última quarta (22) não 
teve só o objetivo de sensibilizar 
os deputados. Isso já está sendo 
feito pela equipe de articulação. 
A ideia da coletiva era mostrar a 
governadora fazendo uma defesa 
pública do projeto. Com isso, 
agora a oposição agora tem como 
“carimbar” que o que vai ser votado 
é uma “proposta de Fátima”.

VICE DE TAVEIRA I
Em Parnamirim, o grupo 

do prefeito Rosano Taveira 
(Republicanos), que será candidato 
à reeleição, analisa três nomes 
para vice: Abidene Salustiano 
(PSC) e Kátia Pires (DEM), que 
são vereadores, e o tabelião Airene 
Paiva (PCdoB). Airene é pré-
candidato a prefeito, mas não tem 
embalado e pode acabar apoiando 
a reeleição do atual prefeito.

VICE DE TAVEIRA II
Entre os três, há um favorito. 

Ou melhor, uma favorita: 
Kátia. Vereadora experiente, é 
considerada o nome que mais 
agrega ao projeto. Principalmente 
pela � delidade ao prefeito e por ela 
ser de Nova Parnamirim, região 
que historicamente exige mais 
atenção do Executivo Municipal.

 
QUEDA LIVRE

Ainda com impacto da 
crise econômica causada pelo 
coronavírus, a arrecadação federal 
deve apresentar uma queda de 
aproximadamente 30% em junho 
na comparação com o mesmo mês 
do ano passado, indicam relatórios 
da Receita Federal. O tombo já 
desconta a in� ação no período.

FISCALIZAÇÃO
A partir desta sexta (24), 

guardas municipais de Natal 
vão atuar exclusivamente no 
monitoramento do sistema de 
câmeras de segurança instalado ao 
longo da orla de Natal. O objetivo é, 
observando as câmeras, agir para 
dispersar aglomerações.

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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CHORO
O procurador da República Fernando Rocha, com atuação no Ministério 

Público Federal do Rio Grande do Norte, fez um desabafo no Twitter nesta 
quinta-feira (23). “Nessa luta, teve dia em que chorei de forma desesperada e 
impotente com cem pessoas na � la esperando leitos críticos e com quase 100% 
dos leitos ocupados”, escreveu, sobre sua atuação nesta pandemia do novo 
coronavírus.

ASPAS
E o procurador deu um recado às autoridades do Estado. “Hoje, en� m, o RN 

está bem e espero que as autoridades continuem na luta pelo enfrentamento da 
doença”, � nalizou.

Em 2022, eu vou estar 
em praça pública lutando por 
algo em que eu acredito”“LUIZ HENRIQUE MANDETTA,

EX-MINISTRO DA SAÚDE, ANUNCIANDO QUE PRETENDE 
SER CANDIDATO A PRESIDENTE OU VICE EM 2022

MAIS DINHEIRO
Apesar de a abertura desta 

coluna a� rmar que o socorro 
� nanceiro do governo Jair 
Bolsonaro não cobre todas as 
perdas de arrecadação do RN, 
é importante frisar que a ajuda 
federal foi ainda maior. Além 
do que está previsto na Lei 
Complementar 173, a União 
também já repassou ao Estado 
outros R$ 201,5 milhões. Esse 
dinheiro tem o objetivo de 
aliviar o prejuízo causado pela 
baixa arrecadação do Fundo de 
Participação dos Estados, o FPE.

O ASSUNTO DO MOMENTO
Não é só a governadora Fátima 

Bezerra que enfrenta problemas 
quando o assunto é Reforma da 
Previdência. Em Natal, o prefeito 
Álvaro Dias também tem gastado 
tempo nos últimos dias com o 
assunto, só que para garantir que 
o texto enviado para a Câmara 
Municipal não seja mutilado. 
No caso do Município, porém, a 
chance de o texto não ser aprovado 
é próxima de zero.

ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS
A reforma previdenciária 

municipal é extremamente mais 
enxuta que a estadual. Acontece 
que o único ponto tem um re� exo 
forte no bolso dos servidores. Pela 
proposta de Álvaro Dias, a alíquota 
de contribuição subiria dos atuais 
11% para 14%, sem distinção de 
renda. Vereadores trabalham para 
que a prefeitura concorde com a 
adoção de alíquotas progressivas.

TÁ MARCADO
A votação no plenário da 

Câmara, a grande batalha, está 
marcada para terça-feira (28). Nos 
bastidores, a expectativa é que o 
texto já chegue aos � nalmente 
com a emenda das alíquotas 
progressivas encartada. Tudo 
isso para evitar maiores traumas 
quando da votação � nal. O objetivo 
do governo é deixar o assunto 
resolvido antes de chegar ao 
plenário.



TIAGO REBOLO

O Governo do Rio Grande do 
Norte e as prefeituras potigua-
res que têm regime próprio de 

aposentadorias e pensões, como a de 
Natal, podem ganhar mais tempo para 
aprovar as reformas previdenciárias 
locais. Isso porque o Ministério da 
Economia estuda ampliar o prazo para 
que estados e municípios se adequem 
à Reforma da Previdência geral, que 
foi promulgada no � m do ano passado 
pelo Congresso Nacional.

Uma portaria em vigor determina 
que essa adequação deve acontecer 
até o dia 31 de julho, isto é, até o � m da 
semana que vem. Contudo, nem todos 
os estados e municípios conseguiram 
aprovar suas reformas. No Rio Grande 
do Norte, tanto a Assembleia Legis-
lativa quanto a Câmara Municipal de 
Natal ainda discutem os termos das 
propostas enviadas, respectivamente, 
pela governadora Fátima Bezerra e pe-
lo prefeito Álvaro Dias.

Em nota encaminhada ao Agora 
RN nesta quinta-feira (23), a Secreta-
ria Especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia a� rmou 
que estuda ampliar o prazo por causa 
de “demandas recebidas de entidades 
representativas de municípios e de 
deliberação do Conselho Nacional 
dos Regimes Próprios de Previdência 
Social (CNRPPS)”. Nos bastidores, a 
expectativa é que o limite passe a ser o 
dia 31 de dezembro de 2020.

Se a decisão de estender o pra-
zo não vier do próprio Ministério 
da Economia, estados e municípios 
estudam recorrer à Justiça para ga-
nhar mais tempo caso não tenham 
aprovado as reformas até lá. Já há 
jurisprudência em favor de estados 
e municípios. No mês passado, a 
Justiça Federal acatou um pedido da 
Prefeitura de São Bernardo do Cam-
po (SP) e determinou que o prazo da 
portaria do Ministério da Economia 
não valerá para o município.

As equipes econômicas do go-
verno potiguar e da prefeitura da 
capital têm defendido a aprovação 
da reforma até 31 de julho. Segundo 
o Ministério da Economia, nem o 
Estado nem a Prefeitura pediram o� -
cialmente aumento do prazo.

Enquanto o prazo não é modi� -
cado, o que está estabelecido na por-
taria continua valendo. Se não houver 
alteração, a partir do dia 31 de julho, 
estados e municípios que não tiverem 
aprovado suas reformas previdenciá-
rias não poderão renovar o Certi� cado 
de Regularidade Previdenciária (CRP). 
Sem o documento, governos estaduais 
e prefeituras não podem receber ver-
bas, celebrar convênios ou contratar 
empréstimos com aval da União.
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PEDRO FRANÇA / SENADO

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN MARCELO BARROSO / CMN

Estados e municípios podem ganhar 
mais tempo para aprovar reformas
PREVIDÊNCIA | Em nota, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia afirmou ao Agora RN que avalia pedidos de entidades para estender prazo para que 
prefeitos e governadores adequem seus regimes à reforma geral. Atualmente, prazo vence em 31 de julho. Sem reforma, entes perdem Certificado de Regularidade Previdenciária

Presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, durante ato de promulgação da Reforma da Previdência Geral, em 2019

REFORMA ESTADUAL

A reforma previdenciária estadual está 
pronta para votação na Assembleia desde 
a semana passada. Nesta quinta-feira, o 
presidente da Casa, deputado Ezequiel 
Ferreira (PSDB), novamente anunciou a 
proposta em plenário, mas o texto não foi 
apreciado por falta de quórum. Apenas 14 
deputados registraram presença, quando 
eram necessários 15 parlamentares para 
a votação começar. Foi a quinta tentativa 
frustrada de votação.

Na quarta (22), a governadora Fátima 
Bezerra admitiu que a bancada governista tem 
faltado às sessões para que a PEC não corra o 
risco de ser rejeitada. São necessários 15 votos 
favoráveis para aprovar o texto, mas o governo 
diz ter o apoio de apenas 13 parlamentares. 
A oposição não concorda com o texto e quer 
empurrar a votação apenas para quando a 

Assembleia voltar às sessões presenciais, o 
que está previsto apenas para agosto.

O principal ponto da proposta do 
governo é subir a contribuição previdenciária 
dos servidores. Hoje, o funcionalismo contribui 
com 11% da remuneração bruta. O projeto 
do governo cria um sistema de alíquotas 
progressivas, com taxas variando de 12% 
a 16%, com alíquotas maiores para faixas 
salariais mais altas. Além disso, pela proposta, 
todos os aposentados e pensionistas que 
recebem acima de R$ 2,5 mil seriam taxados 
– hoje, são isentos todos os que ganham 
abaixo de R$ 6.101,00. Na Assembleia, já há 
um acordo para fixar a isenção para quem 
ganha abaixo de R$ 3.050,00.

De janeiro a abril deste ano, o déficit 
previdenciário estadual foi de R$ 710,7 
milhões, o que representa uma média de R$ 
177,6 milhões por mês. Segundo o governo 
estadual, a proposta atenua este rombo em 
cerca de 20%.

REFORMA EM NATAL

Na capital potiguar, a reforma 
previdenciária continua tramitando na 
Câmara Municipal. Até agora, o texto enviado 
pelo prefeito Álvaro Dias já passou por três 
comissões temáticas, sendo aprovado por 
duas (Justiça e Finanças) e reprovado por 
uma (Saúde). Falta a análise da Comissão de 
Direitos Humanos.

Segundo apurou o Agora RN, o parecer 
da última comissão será dado em reunião 
virtual na manhã da próxima terça-feira (28). 
A expectativa é que no mesmo dia, à tarde, o 
texto já seja analisado pelos vereadores em 
plenário, também por videoconferência.

 A reforma municipal tem apenas um 
ponto sensível. A proposta encaminhada 
pela Prefeitura do Natal eleva de 11% para 
14% a contribuição de todos os servidores 
públicos municipais, sem distinção de 

renda. Os aposentados e pensionistas 
permanecem isentos da contribuição nas 
aposentadorias e pensões até o teto, que 
hoje é de R$ 6.101,06. Só para quem recebe 
aposentadoria ou pensão acima desse valor 
há o aumento na alíquota, de 11% para 14%, 
e apenas na parcela que exceder esse teto.

Nos bastidores, vereadores articulam para 
que o município também adote o regime de 
alíquotas progressivas, assim como o Governo 
do Estado propôs. A equipe econômica do 
prefeito Álvaro Dias, contudo, é contra.

De acordo com a Prefeitura, o déficit 
do Funfipre - um dos fundos previdenciários 
do município - é de aproximadamente R$ 
15 milhões por mês. Isso é o que a gestão 
precisa desembolsar para cobrir a diferença 
entre o que é arrecadado e o que precisa 
ser pago de benefícios previdenciários. Em 
todo o ano de 2019, foram R$ 195,5 milhões 
extraídos do Tesouro Municipal para cobrir o 
déficit financeiro desse fundo.

31 de julho

7 de setembro

R$ 177,6 milhões

R$ 195,5 milhões

Atualmente, é o prazo para que 
estados e municípios aprovem 
suas reformas previdenciárias

É quando vence o Certificado
de Regularidade Previdenciária 
do Governo do Estado

Foi a média mensal de déficit 
previdenciário estadual de janeiro 
a abril deste ano

Foi o déficit do Funfipre, um 
dos fundos previdenciários do 
município de Natal

DESTAQUES

O CRP do Governo do Estado ven-
ce no próximo dia 7 de setembro. Já o 
da Prefeitura do Natal expira em 7 de 
janeiro de 2021.

Apesar de faltar mais de um mês pa-
ra o CRP do Estado vencer, o presidente 
do Instituto de Previdência dos Servi-
dores Públicos do RN (Ipern), Nereu 
Linhares, a� rma que a reforma precisa 
ser aprovada até o dia 31 de julho para 

que o Estado não sofra outras punições.
“A análise para concluir se o Estado 

está apto a renovar o CRP só aconte-
cerá em setembro, mas, se a reforma 
não for concluída até 31 de julho, au-
tomaticamente se aplicam as regras 
gerais da Emenda Constitucional 103 
(reforma geral), como as que tratam de 
idade para aposentadoria compulsória 
e questões ligadas à aposentadoria por 

invalidez, por exemplo”, explica Nereu.
Regras especí� cas, como alíquotas 

de contribuição e formas de cálculo 
dos benefícios, não seriam aplicadas 
automaticamente. Ou seja, servidores 
continuariam contribuindo com 11% 
da remuneração bruta para o regime. 
Apesar disso, a partir de 31 de julho, o 
Estado � caria em situação previdenci-
ária irregular.

Governadora Fátima Bezerra e presidente do Ipern, Nereu Linhares, durante coletiva Presidente da Câmara de Natal, Paulinho Freire (PDT), durante debate sobre reforma
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ELEIÇÕES 2020 | Partido do ex-prefeito, que presta apoio a Álvaro Dias e reivindica a indicação do candidato
a vice, tem a maior bancada da Câmara Municipal, com nove vereadores – incluindo a cogitada Nina Souza

A vereadora Nina Souza (PDT), 
vice-presidente da Câmara 
Municipal de Natal, disse nes-

ta quinta-feira (23) que o candidato a 
vice na chapa do prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) à reeleição será uma “escolha 
pessoal” do ex-prefeito Carlos Eduar-
do Alves, presidente estadual do PDT.

O partido do ex-prefeito, que 
presta apoio a Álvaro Dias e reivin-
dica a indicação do candidato a vice, 
tem a maior bancada da Câmara 
Municipal, com nove vereadores – in-
cluindo Nina Souza e o presidente da 
Casa, Paulinho Freire.

“Essa vai ser uma escolha pessoal 
de Carlos Eduardo, que é o presi-
dente estadual e o maior eleitor de 
Natal. Não estamos fazendo condi-
cionamentos. Estamos esperando a 
decisão dele. Nosso foco maior agora 
é concluir a nominata (de candidatos 
a vereador nas próximas eleições)”, 
declarou a vereadora, em entrevista à 
Rádio Cidade.

Nina disse defender que o esco-
lhido como candidato a vice seja um 
dos nove vereadores do partido em 
Natal. “São nomes que têm enverga-
dura na política, têm serviços pres-
tados e já conhecem. Mas, sendo um 
pedetista, será um nome escolhido 
com condições de ser vice-prefeito. 
A escolha pessoal é dele (Carlos Edu-
ardo), e a nossa tendência é acatar, 
pois tenho certeza que virá um bom 

Em um ato organizado em frente 
à Câmara Municipal, um grupo 
de manifestantes cobrou nesta 

quinta-feira (23) que os vereadores de 
Canguaretama, no Litoral Sul Potiguar, 
abram uma investigação para apurar 
como estão sendo aplicados recursos 
recebidos pela prefeitura para comba-
ter a pandemia do novo coronavírus.

Com cartazes e palavras de ordem, 
os manifestantes denunciaram que 
a gestão da prefeita Fátima Marinho 
não tem dado transparência aos gastos 
com ações voltadas para o enfrenta-
mento da Covid-19. O Executivo, se-
gundo o ato, estaria descumprindo um 
decreto editado pela própria prefeita 
que trata sobre a obrigatoriedade da 
divulgação de todas as informações.

A presidente da Câmara, vereadora 
Irmã Lila (PSDB), ouviu os manifestan-
tes. “Entendemos a reivindicação do 
povo. Nós também queremos saber 
de que forma esse dinheiro está sen-
do investido, já que não vemos ações 
efetivas que protejam realmente os 
cidadãos”, disse a vereadora, que abriu 

a Câmara nesta quinta-feira para re-
alização da primira sessão presencial 
desde que as atividades haviam sido 
suspensas em função da pandemia de 
Covid-19.

Irmã Lila enfatizou que a Prefei-
tura tem descumprido, ainda, uma lei 
municipal que obriga a prestação de 

contas semanal de tudo que está sendo 
feito com os recursos recebidos para 
a pandemia. “Ingressamos com uma 
representação contra a Prefeitura pe-
rante o Ministério Público Federal por 
descumprimento de Lei Municipal. 
Chega de dar brecha para a má gestão 
e desvio de dinheiro público”, a� rmou.

Prefeito Álvaro Dias assumindo o cargo em 2018, após renúncia de Carlos Eduardo Alves

Prefeita Fátima Marinho, de Canguaretama, é acusada de não dar transparência aos gastos

Vice de Álvaro será escolhido por
Carlos Eduardo, afirma vereadora

População de Canguaretama pede 
investigação sobre gastos na saúde

PREFEITURA DE CANGUARETAMA / DIVULGAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NA CÂMARA

Vereadora de Natal Nina Souza (PDT)

ELPÍDIO JÚNIOR / CÂMARA DE NATAL

nome”, a� rmou.
A vice-presidente da Câmara Mu-

nicipal é uma das principais cotadas 
para ser candidata a vice-prefeita na 
chapa de Álvaro Dias que vai concor-
rer à reeleição em 15 de novembro. Ela 
confessou que aceitaria concorrer ca-
so seja escolhida por Carlos Eduardo 
e pelo atual prefeito. “Sou partidária. 
Me preparei. Tenho condições de 
exercer esse cargo. Não fujo a desa-
� os”, complementou.

Nina falou, ainda, que considera 
Álvaro Dias favorito nas próximas 
eleições. “A situação dele é muito favo-
rável, fruto do trabalho que foi realiza-
do por ele e por sua equipe”, � nalizou.

RELAÇÕES DE SERRA COM 
GENÉRICOS ESTÃO NA MIRA

CÂMARA FINGE NÃO VER 3ª 
OPERAÇÃO DA PF NO RECIFE

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ESCONDENDO O JOGO
O presidente da Anvisa, 

Antonio Barra Torres, disse ontem 
à Rádio Bandeirantes que apenas 
está “em estudos” o cartório que 
burocratiza a receita médica 
eletrônica. Mas ele escondeu jogo: 
está tudo decidido.

BUROCRACIA CRIMINOSA
Segundo a minuta da resolução 

da Anvisa, o médico terá de obter 
certi� cação para prescrever 
remédios eletronicamente e a 
farmácia terá de fazer o mesmo para 
vender o remédio. O doente que se 
vire.

EQUÍVOCO E ILEGALIDADE
O procurador Marcelo Monteiro, 

crítico da liminar do STF que proíbe 
a polícia de atuar nas favelas, repetiu 
o irônico desa� o dos cariocas: 
que tal liminar do ministro Fachin 
proibindo tra� cantes de vender 
drogas?

SÓSTENES CURADO
O deputado Sóstenes Cavalcante 

(DEM-RJ) saiu ontem da consulta 
e foi logo espalhando a boa nova: 
está curado de covid-19. E disse que 
retornará em um mês para checar se 
a doença deixou seqüelas.

SOBERBA
Rodrigo Maia está tão habituado 

a comandar a pauta da Câmara 
que já avisou: “ninguém vai votar 
nada no segundo semestre de 2021”. 
Esqueceu que ele não será mais o 
presidente da Casa.

BIG BROTHER
O projeto do Senado que 

supostamente combate fake news 
prevê um “limite”, que não foi 
especi� cado, de encaminhamentos 
de mensagem. E obriga empresas 
a manter cadastro da “cadeia de 
compartilhamento”.

LÁ SE VAI OUTRO DIREITO
A deputada Elcione Barbalho 

(MDB-PA) quer lei que obrigue 
a mostrar “exame negativo de 
covid-19” de quem embarca em 
aviões, ônibus e trens interestaduais. 
É o direito de ir e vir sob autorização 
médica.

TUDO PREMEDITADO
A oposição usa o Supremo 

em seus factóides. O parlamentar 
acusa o presidente de um crime, 
o STF age como mensageiro e 
envia à PGR, mas a manchete está 
garantida: “STF envia notícia-
crime à PGR”.

A cidade do Recife amanheceu nesta quinta (23) sob nova operação da 
Policia Federal no âmbito de investigação de corrupção na prefeitura da 
cidade para a compra de materiais de combate ao Covid-19. É a única capital 
onde já houve três operações da PF contra superfaturamento e dispensa de 
licitação, mas os vereadores da cidade, obedientes ao prefeito Geraldo Júlio 
(PSB) não querem nem ouvir falar em criar CPI.

O QUASE-PRESO
A PF está convencida da 

corrupção, até pediu a prisão do 
secretário municipal de Saúde, 
mas Jailson Correia teve sorte: o 
juiz negou.

NÃO HAVIA OPÇÃO
A prefeitura tem alegado 

que os valores pagos pelos 

materiais contra Covid-19 eram 
os praticados no mercado, sem 
opção de preço menor.

OPORTUNISTAS
Os investigadores acham 

que, apesar da emergência 
da Covid-19, os gestores se 
aproveitaram das facilidades da 
dispensa de licitação.

Alem de investigar as relações entre o atual senador José Serra (PSDB-SP) 
e José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp, empresa vendedora de 
planos de saúde coletivos, procuradores de São Paulo rastreiam também 

outro importante “braço apoiador” do ex-ministro da Saúde do governo FHC: a 
indústria farmacêutica de medicamentos genéricos. É o que falta para completar 
o “quebra-cabeças” do caso. Tido como bom ministro da Saúde, Serra instituiu 
no Pais remédios  genéricos, mais baratos, inclusive com a quebra de patentes. 
Com os genéricos, a cidade de Anápolis (GO) se tornou o maior pólo do País 
da indústria farmacêutica. Essa turma é muito “grata” a Serra. Uma linha de 
investigação tenta estabelecer vínculo entre o poder do PSDB e doações 
“não contabilizadas” de indústrias farmacêuticas.Os investigadores procuram 
identificar “doações” diretas da indústria de genéricos para as campanhas de 
Serra ou indiretas, para o partido.
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Banco do Nordeste:
há 68 anos
transformando
sonhos em
desenvolvimento.

É na capacidade de produzir e de superar 

desafios que nasce o desenvolvimento

do seu empreendimento. E, também,

na oportunidade de contar com a força

e a solidez do Banco do Nordeste.

Há 68 anos é o maior parceiro das empresas 

e dos produtores rurais da região. 

Só no primeiro semestre deste ano, 

foram 18,4 bilhões de reais investidos 

na economia regional. Porque o nosso

propósito é oferecer crédito para 

transformar sonhos em desenvolvimento.

0 8 0 0  7 2 8  3 0 3 0   •   b a n c o d o n o r d e s t e . g o v . b r



cioeducativo é uma iniciativa do DMF/
CNJ em parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD Brasil) e apoio do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, para 
superar desafios estruturais dos siste-
mas de privação de liberdade no país.

Geral6 | | SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2020

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
24ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(VINTE) dias 

 O Dr. RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA, Juiz de Direito da 24ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação de EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), processo nº 0801999-33.2015.8.20.5001, proposta por CODIBA COMERCIAL 
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA contra CABUGI MOTO PECAS LTDA - EPP, sendo determinada a CITAÇÃO de 
CABUGI MOTO PECAS LTDA - EPP, na pessoa de seu representante legal, para que: 1) no prazo de três dias efetue o 
pagamento da dívida no valor de R$ $15,245.79, acrescido de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por 
cento) do valor da dívida. Em caso de pagamento integral neste prazo de 03(três) dias, o valor dos honorários advocatícios 
será reduzido pela metade (art.827, §1º do CPC). Porém, o valor dos honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), 
quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do 
procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente (art.827, §2º do CPC). A parte 
executada poderá, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente 
constituído, independentemente de penhora de seus bens, ficando ADVERTIDA de que a oposição de embargos meramente 
protelatórios será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o 
débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas processuais e honorários 
de advogado e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916). Fica advertido o executado que em caso de revelia será nomeado 
curador especial (art. 257, IV, CPC). Eu,Carlaína Carla Costa de Almeida , Auxiliar Técnica , digitei .  

Natal/RN, 8 de janeiro de 2020 
RICARDO AUGUSTO DE MEDEIROS MOURA Juiz de Direito 

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
 

 

 
 

 

    

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 005/2020, realizada em 20/05/2020, a saber: 
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS.
AMP HOSPITALAR EIRELI - CNPJ: 16.698.619/0001-51 , saiu vencedora nos itens: 60, 102, 104, 
111, 113, 121, 127, 136, 138, 141, 148, 150, 151, 159, 161, 163, 164, 168 ; totalizando o valor de 
R$27.470,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta reais e trinta centavos).
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI- CNPJ: 09.560.267/0001-08, saiu vencedora nos itens: 44, 55, 
114; totalizando o valor de R$3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais).
HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES- 
CNPJ: 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 103, 106, 107, 108, 109; totalizando o valor de 
R$46.675,20 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte centavos).
JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 26.690.173/0001-72 , saiu vencedora nos 
itens: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 
45, 59, 61, 70, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 115, 116, 
118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 165, 166, 169, 171 ; totalizando o 
valor de R$ 131.202,10 (cento e trinta e um mil, duzentos e dois reais e dez centavos).
ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- CNPJ: 27.029.083/0001-06 , 
saiu vencedora nos itens: 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 56, 57, 62, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 98, 100, 101, 105, 112 ; totalizando o valor de R$ 33.447,02 
(trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dois centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 23 de Julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020

ADJUDICAMOS, os vencedores do Pregão Eletrônico nº 014/2020, realizada em 
23/07/2020, a saber: Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU ORIGINAL DE FÁBRICA, PRODUTO 
NOVO (SEM USO). CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 
07.865.242/0001-97, saiu vencedor no item:1; totalizando o valor de R$ 14.634,00 
(quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais).

Jardim do Seridó/RN, em 23 de julho de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão  
Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 005/2020 com início 07 de maio 
de 2020, realizada em 20 de maio de 2020 (quarta-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada 
pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório 
proveniente da licitação supra mencionada, em favor das empresas relacionadas a seguir: A empresa: 
AMP HOSPITALAR EIRELI – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.698.619/0001-51, saiu vencedora nos 
itens: 60, 102, 104, 111, 113, 121, 127, 136, 138, 141, 148, 150, 151, 159, 161, 163, 164, 168; totalizando o 
valor de R$ 27.470,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e setenta reais e trinta centavos) . A empresa: 
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.560.267/0001-08, saiu vencedora 
nos itens: 44, 55, 114; totalizando o valor de R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais). A 
empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.160.739/0001-10, saiu vencedora nos itens: 103, 
106, 107, 108, 109; totalizando o valor de R$ 46.675,20 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e 
cinco reais e vinte centavos). A empresa: JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI – inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 26.690.173/0001-72, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 45, 59, 61, 70, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 115, 116,118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 160, 162, 165, 166, 169,171; totalizando o valor de R$ 131.202,10 (cento e trinta e um mil, duzentos 
e dois reais e dez centavos). A empresa: ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDA – inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.029.083/0001-06, saiu vencedora nos itens: 6, 7, 8, 9, 13, 
15, 16, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 98, 
100, 101, 105, 112; totalizando o valor de R$ 33.447,02 (trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e sete 
reais e dois centavos).

Jardim do Seridó/RN, em 23 de Julho de 2020
JOSÉ AMAZAN SILVA - Prefeito Municipal

SINDICATO PATRONAL DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTO E EMPRESAS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN 

Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580 – Natal/RN 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Presidente do SIPCERN, com fundamento no Art. 17, do Estatuto Social, convoca os Associados para a Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE a ser realizada no dia 03 de Agosto de 2020, segunda-feira, em primeira convocação às  19:00 horas 
com a presença de metade mais um dos associados, e em segunda convocação, às 19:30 horas, com qualquer número de 
Associados, em sua sede social na Rua Sérgio Severo, 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580, entrada pela Rua São José, 
2006, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
IMPORTANTE: Em virtude das recomendações de combate à pandemia do corona vírus, a assembleia será realizada 
virtualmente, conforme Lei 14.010 de 10Jun2020, utilizando o aplicativo ZOOM, e mensagens por e-mail para votação. 
Pauta da Assembleia: 
1) aprovação da lista atualizada dos Associados aptos para votarem; 
2) aprovação da doação dos móveis velhos do sindicato em troca da guarda com segurança dos papeis velhos ; 
3) aprovação das alterações do estatuto social; 
4) assuntos diversos. 

Natal/RN, 24 de julho de 2020. 
Luiz Valério Dutra Filho -  Presidente  

 

DIREITOS HUMANOS | Não há mortes registradas nas unidades prisionais do Rio Grande do Norte até o 
momento. Outros 112 casos ainda permanecem suspeitos, aguardando o resultado de testes ou exames

ANDERSON BARBOSA

O sistema prisional potiguar tem  
413 casos confirmados do novo 
coronavírus. De acordo com a 

Secretaria Estadual da Administração 
Penitenciária (Seap), do total de casos, 
237 envolvem a população carcerária e 
176 são policiais penais ou servidores 
que atuam diretamente na pasta.

Não há mortes registradas no sis-
tema até o momento. Outros 112 casos 
ainda permanecem suspeitos, aguar-
dando o resultado de testes ou exames.

Ainda de acordo com a Seap, dos 
237 casos envolvendo presos, 172 já 
ficaram curados da doença, ou seja, 65 
presos ainda continuam infectados. E 
do total de 176 policiais que já testaram 
positivo para a Covid-19, 164 já ficaram 
curados, restando 12 agentes ainda 
doentes.

Em todo o Estado, o sistema car-
cerário abriga 10.200 presos e aproxi-
madamente 1,2 mil policiais penais e 
servidores públicos.

Ao Agora RN, o secretário Pedro 
Florêncio disse que o número de in-
fecções no sistema prisional potiguar, 
momentaneamente, não é preocupan-
te. “Está sob controle. As iniciativas 
foram eficazes para conter a doença. O 
importante é destacar o apoio recebido 
pelas equipes de saúde, que deram o 
tratamento adequado”, destacou.  

BRASIL
Com um total de 13.778 infecta-

dos, o número de casos de Covid-19 
no sistema prisional nacional aumen-
tou quase 100% nos últimos 30 dias. 
A informação  veio à tona por meio 
do site Consultor Jurídico, que divul-
gou um acompanhamento feito pelo 
Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e 
do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas do Conselho Nacional 
de Justiça (DMF/CNJ).

O levantamento, ainda segundo o 
site, é o único em escala nacional que 
traz dados sobre contágios e óbitos 
também de servidores, além de dados 
sobre a situação da pandemia no siste-
ma socioeducativo, que chegou a 2.356 
casos nesta semana, o que correspon-
de a um crescimento de 80,2% ao longo 
do período.

Na quarta-feira (22), o CNJ atuali-
zou os dados levantados pelos Grupos 
de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas 
(GMF) de Tribunais de Justiça. Subiu 
de 17 para 20 o número de estados que 
detalharam informações sobre recur-
sos disponíveis para o enfrentamento 
à pandemia em unidades de privação 
de liberdade – como equipamentos de 
proteção individual (EPIs), alimenta-
ção, fornecimento de água e material 
de higiene e limpeza, além de medica-
mentos e equipes de saúde.

Quanto à realização de testagem, 
os dados dos GMFs apontam um cres-

Sistema carcerário abriga 10.200 presos e aproximadamente 1,2 mil policiais penais

Sistema prisional potiguar tem 413 
casos confirmados de coronavírus

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Atendendo a um pleito antigo 
de familiares de internos e a uma 
decisão judicial, a Seap está dis-
ponibilizando material de higiene 
pessoal e limpeza aos internos das 
unidades prisionais do Rio Grande 
do Norte. Há décadas eram os fa-
miliares que compravam e entre-
gavam aos parentes presos itens 
como sabonete, escova de dente, 
creme dental, papel higiênico, água 
sanitária, sabão em pó e até absor-
ventes íntimos. A Seap também 
passará a confeccionar e fornecer 
os uniformes dos presos.

Segundo o secretário Pedro 
Florêncio, a partir de 1° de agosto 
os familiares não precisarão mais 
deixar os materiais nos presídios. 
“É um ato que leva dignidade ao 
sistema prisional”, disse.

Para os familiares dos internos, 
a notícia era bastante aguardada e 
foi pauta de duas reuniões com re-
presentantes da Seap. Os parentes 
mencionaram os sacrifícios em ad-
quirir os produtos e do transporte 
as unidades prisionais, muitas de-
las afastadas dos centros urbanos, 
sem transporte público regular. 
Diante de tanta dificuldade, não 
são raros os casos de internos que 
não recebem material de higiene 
ou são dependentes de outros pre-
sos ou de organização criminosa.

Segundo a Seap, foram adqui-
ridos 42 mil itens no valor de R$ 
63.435,00. Todo material já se en-
contra na sede da Seap e começou 
a ser distribuído nas 17 unidades 
com internos.

INTERNOS 
RECEBEM KITS DE 
HIGIENE E LIMPEZA

cimento no número de exames desde 
o último levantamento: de 10.528 aná-
lises em pessoas presas para 18.607. 
No caso dos servidores, o número au-
mentou de 9.699 para 19.132. Unidades 
do sistema socioeducativo também 
registraram crescimento na realização 
de exames sobre a Covid-19, embora 
num percentual menos expressivo – 
de 1.905 coletas para 2.758, no caso de 
socioeducandos; e de 4.791 para 6.541, 
entre trabalhadores desses estabeleci-
mentos.

Ainda de acordo com o monito-
ramento, o número de comitês de 
acompanhamento informados ao CNJ 
passou de 17 para 21.  No que se refere 
à destinação de verbas de penas pecu-
niárias, 20 estados relataram ao CNJ 
a adoção da medida, totalizando R$ 
55,5 milhões destinados ao combate à 
pandemia.

CONTÁGIOS E ÓBITOS
O boletim semanal sobre contami-

nações e óbitos por Covid-19 é publica-
do às quartas-feiras a partir de dados 
dos poderes públicos locais e ocor-
rências informadas ao Departamento 
Penitenciário Nacional (Depen). O le-
vantamento aponta 1.445 novos casos 
de coronavírus entre pessoas privadas 
de liberdade e 341 entre servidores na 
última semana, com aumento acentu-
ado de registros especialmente entre 
presos nos estados de Santa Catarina, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No caso do sistema socioeducati-
vo, somente nesta semana foram re-
gistrados 434 novos casos entre reedu-
candos e servidores. O monitoramento 
identifica um aumento destacado 
de ocorrências principalmente entre 
adolescentes privados de liberdade no 
estado de São Paulo.

O boletim semanal traz sempre um 
ponto analítico acerca do contexto da 
pandemia e nesta última edição des-
taca o desafio quanto à padronização 
metodológica no registro e divulgação 
de dados sobre a doença nos sistemas 
de privação de liberdade.

O levantamento e sistematização 
de informações sobre Covid-19 em es-
tabelecimentos penais e no sistema so-
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ALTERAÇÃO | Testagem do tipo RT-PCR, que é feita por análise molecular, passa a ser ofertada para as 
pessoas que apresentarem síndrome gripal do primeiro até o sétimo dia do início dos sintomas no Estado

A secretaria de Estado da Saúde 
Pública (Sesap) vai ampliar os 
critérios de testagem para a 

Covid-19 no Rio Grande do Norte. A 
partir desta sexta-feira (24), a testagem 
do tipo RT-PCR, que é feita por análise 
molecular, passa a ser ofertada para as 
pessoas que apresentarem síndrome 
gripal do primeiro até o sétimo dia do 
início dos sintomas.

Desde os primeiros registros de 
casos no Rio Grande do Norte, em 
março passado, o exame RT-PCR, 
também chamado de “padrão ouro” – 
por conta da precisão no resultado –, 
era ministrado apenas para o pessoal 
da saúde, segurança, idosos e pesso-
as com algum problema crônico de 
saúde (diabetes, pressão alta, doenças 
autoimunes, entre outras).

O teste RT-PCR identi� ca o vírus 
em amostras respiratórias em até 
sete dias do início dos sintomas, ou 
seja, quando o vírus está agindo no 
organismo do paciente. Para que isso 
possa ser feito, só poderão ser testadas 
as pessoas apresentam sintomas da 
doença, sejam leves, moderados ou 
graves.

“Os grupos elegíveis se desfazem 
e qualquer pessoa sintomática, com 
indicação médica, poderá fazer o exa-
me”, a� rmou Alessandra Lucchesi, 
subcoordenadora e Vigilância Epi-
demiológica da Secretaria Estadual 
de Saúde. Para ter acesso ao exame, 
segundo ela, basta que a pessoa sinto-
mática busque atendimento em algu-
ma unidade de saúde.

A mudança no sistema de testa-
gem atende a uma nota técnica do Mi-
nistério da Saúde, do dia 25 de junho. 
A previsão é de que 100% dos casos de 

síndrome gripal sejam testados para 
Covid-19. A partir dessa iniciativa, a 
pasta tem a meta de atingir 24,6 mi-
lhões de unidades de exames do tipo 
RT-PCR para Covid-19 em todo o ter-
ritório brasileiro.

Para o Sistema Único de Saúde, 
estes exames são feitos são feitos no 
Laboratório Central de Saúde Pública 
do Estado (Lacen), localizado na Zona 
Oeste de Natal, e no laboratório do 
Instituto de Medicina Tropical, que é 
ligado à Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN)

Até a última quarta-feira (22), se-
gundo dados do Lacen, foram feitos 
21.584 exames, com total de 10.152 po-
sitivos. O número representa 22% dos 
45.184 casos con� rmados de infecção 
pelo novo coronavírus até então. O 
restante das con� rmações provém dos 
testes sorológicos, os exames rápidos, 
que avaliam a presença de anticorpos 

no organismo.
Segundo o diretor do Lacen, Der-

ley Galvão, a unidade aguarda há 
quatro meses o Ministério da Saúde 
renove contrato para o fornecimento 
dos kits de extração automatizada 
para realização dos exames. Para não 
atrasar as análises, o Governo do RN se 
antecipou e fez três compras no valor 
de R$ 312 mil. 

“Há investimento do Ministério da 
Saúde em centrais analíticas e não há 
nos Laboratórios Centrais, o que cau-
sa problemas de logística. Seria muito 
mais fácil os municípios enviarem os 
testes para o Laboratório Central ana-
lisar no Estado, do que enviar para o 
Lacen e os excedentes serem enviados 
para o Rio de Janeiro, por exemplo, co-
mo é a modelagem de hoje. O melhor 
seria os laboratórios estaduais faze-
rem diretamente as análises”, encer-
rou Darley Galvão.

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Teste RT-PCR identifica vírus nas amostras respiratórias em até sete dias após início dos sintomas

Sesap vai passar  a testar todos os 
pacientes com sintomas de Covid-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

EXTRATO DE CONTRATO

(Licitação nº 012/2020 – PP), PROCESSO ADM. Nº 0032/2020, CONTRATO ADM. Nº 
065/2020. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, PESSOA JURÍDICA 
DE DIREITO PUBLICO INTERNO, CNPJ: 08.294.688/0001-71, CONTRATADA: RDF – 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº. 12.305.387/0001-73. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PSICOTRÓPICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE DE AFONSO BEZERRA/RN, PARA O EXERCICIO DE 2020. Dotação 
Orçamentária: As despesas decorrentes do que trata o objeto deste Pregão serão custeadas 
com recursos próprios consignados no orçamento geral do município no Exercício de 2020, 
através das seguintes Dotações Orçamentária: 03.001.10.301.0026.2.017.3390.32.00.00.00 - 
03.001.10.303.0027.2.016.3390.32.00.00.00. VIGÊNCIA: 31/12/2020, valor global estimado 
R$ 61.147,50 (sessenta e um mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). 
Assinaturas em 22/07/2020, Contratante: FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA, 
CPF nº 392.181.124-49 e Contratada: Silvana Cilene da Silva, CPF: Nº 597.362.404-87.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020

EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade de 
Pregão, do tipo Eletrônico Nº 004/2020 - Menor Preço Por Item - EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO 
DE ME/EPP/MEI -que tem como objeto a aquisição de Equipamentos Permanentes Médico 
Hospitalar para implantação e melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde do Município de 
Areia Branca/RN, conforme Proposta Número 11397.301000/1170-02 do Ministério da Saúde, no 
dia 13 de agosto de 2020 às 09:01 (nove horas e um minuto) - (Horário de Brasília). O Edital contendo 
maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão Permanente de Licitações, situado 
na Rua Padre Antônio Joaquim 03 - Centro Administrativo - Centro, de segunda a sexta-feira no horário 
das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, ou poderá ainda ser solicitado através do e-mail 
(cplabedital@gmail.com) e no Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN, em 23 de julho de 2020.
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade de 
Pregão, do tipo Eletrônico Nº 006/2020 - Menor Preço Global - que tem como objeto a aquisição de 
Equipamentos Permanentes do tipo Consultório Odontológico para melhorias nos Serviços das 
Unidades de Saúde do Município de Areia Branca/RN, conforme Processo Número 
25000.224018/2018-63 do Ministério da Saúde, no dia 19 de agosto de 2020 às 09:01 (nove horas e 
um minuto) - (Horário de Brasília). O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição 
na sala da Comissão Permanente de Licitações, situado na Rua Padre Antônio Joaquim 03 - Centro 
Administrativo - Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) 
horas, ou poderá ainda ser solicitado através do e-mail (cplabedital@gmail.com) e no Portal de 
Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN, em 23 de julho de 2020.
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
24ª Vara Cível da Comarca de Natal Rua Doutor Lauro Pinto, 315, Candelaria, NATAL - RN - CEP: 59064-250 

 
EDITAL DE CITAÇÃO Prazo: 20(VINTE) dias 

 A Excelentíssima Sra. Dra. MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da 
Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, no prazo de 20 dias, que pelo presente fica INTIMADA a pessoa de AUTO ELETRICA POTIGUAR LTDA - ME, 
CNPJ 11.453.748/0002-47, atualmente em lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos 
os atos e termos da Ação CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, (proc. n.º 0136276-52.2013.8.20.0001), proposta por CODIBA 
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA, contra AUTO ELETRICA POTIGUAR LTDA - ME, em tramitação 
por este Juízo da 15ª Vara Cível, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor requerido pelo credor, acrescido de custas, 
se houver, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Fica o executado 
advertido de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC, sem que ocorra o pagamento voluntário, inicia -se o prazo 
de 15 (quinze) dias, para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação, de acordo com o art. 525, do CPC. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 01 de junho de 2020 Eu, JAILZA 
SILVA DO NASCIMENTO, Chefe de Secretaria, digitei.  

MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA 
Juíza de Direito.  

 
 

 
 

 

    

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão  Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 014/2020 
com início 09 de julho de 2020, realizada em 23 de julho de 2020 (quinta-feira), nos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 
8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supramencionada, em favor 
da empresa relacionada a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEU ORIGINAL DE FÁBRICA, 
PRODUTO NOVO (SEM USO).  CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - 
CNPJ: 07.865.242/0001-97, saiu vencedor no item:1; totalizando o valor de R$ 14.634,00 
(quatorze mil, seiscentos e trinta e quatro reais).

Jardim do Seridó/RN, em 23 de julho de 2020
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 -  RESULTADOS DA FASE DE HABILITAÇÃO  

  O Presidente em Exercício da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, 
torna público que após análise da documentação de Habilitação, da licitação: Tomada de Preços n° 006/2020, onde 
objetiva a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, para realizar os serviços de 
manutenção da UBS de Zumbi (Lote 01) e da cidade de Rio do Fogo (Lote 02), teve o seguinte resultado : JOSÉ 
ASSUÉRIO COSTA VIEIRA – ME, e empresas consideradas INABILITADAS : G S C CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ: 14.055.950/0001-28, por deixar de apresentar o seguro de garantia de 
participação, descumprindo o item 4.4.5 do presente edital, precisamente dos sub itens 4.4.5.1. IM ENGENHARIA 
LTDA – CNPJ: 07.188.930/0001-60, por deixar de apresentar a Prova de Regularidade para com a Fazenda 
Municipal do domicilio ou sede da licitante, descumprindo a alínea “f” do item 4.4.3 – REGULARIDADE FISCAL. 
Abre-se o prazo recursal de cinco (05) dias úteis, para quem queira interpor recurso na fase de habilitação, conforme 
preceitua a alínea “a”, inciso I, do artigo 109, da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alterações posteriores. Caso, 
não haja interposição de recurso na fase de habilitação, desde já fica aprazada a abertura dos enve lopes de 
propostas de preços da empresa considerada Habilitada para o próximo dia 03/08/2020, às 09:00 horas. 

Rio do Fogo/RN, 23 de julho de 2020. 
Marcell de Oliveira Souza 

Presidente em Exercício da Comissão de Licitação  

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

                         Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
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. SANTIAGO ANIBAL LAMANUZZI, argentino, solteiro, comerciante, portador do Passaporte n° 
AAE934114, inscrito no CPF/MF sob o n° 715.732.284-60, residente e domiciliado na Rua José Esteban Bustos, n° 1212, 
Urca, Cordoba, Argentina, vem através do seu advogado, o Dr. Emanuel Afonso Godinho Braga de Menezes Lima, 
Português, casado, advogado, inscrito na OAB/RN n° 9456, com escritório profissional no Largo de São Sebastião, n° 73, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN.    
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 1.300,00m² (mil e trezentos metros quadrado), imóvel com cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município 
de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.020.04.1518.0000.2 e sequencial número 1.001785.2, CEP: 59.178-000. Tendo as 
seguintes descrição do perímetro, de acordo com o MEMORIAL DESCRITIVO:- Ao Norte, do ponto P7 ao P1, com a Rua dos 
Coqueirais; Ao Leste, do ponto P1 ao P2 , com o Sr. José Erinaldo da Silva; Ao Sul, do ponto P2 ao P3, com a Sra. Julie 
Anny Soares de Carvalho, do ponto P3 ao P4, com o Sr. Welligton de Lima, do ponto P4 ao P5 e P5 ao P6, com o Sr. Elze 
Santos da Costa; Ao Oeste, do ponto P6 ao P7, com o Sr. Valb Inácio da Silva. Seguindo as seguintes Coordenadas 
Geográficas de GPS PARA UTM: P1 – X=273258,41 Y=9310180,44  P2  - X=273273,47 Y=9310161,82 P3 – X=273265,29 
Y=9310154,41  P4 – X=273236,50 Y=9310128,29 P5 – X=273235,69 Y=9310129,04 P6 – X=273233,31 Y=9310127,11 P7 – 
X=273214,47 Y=9310144,40. Memorial correspondente ao serviço registrado no CREA/RN com ART n° RN20190282999.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 160.000,00. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Valb Inacio da Silva, a Sra. Julie Anny Soares de 
Carvalho, 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 benfeit orias 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, 24/07.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

, 

O Rio Grande do Norte al-
cançou nesta quinta-feira (23) a 
marca de 1.650 mortes causadas 
pela Covid-19, segundo o boletim 
diário da Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap). O Estado 
também tem 46.056 casos con� r-
mados do novo coronavírus des-
de o início da pandemia. 

Já o Brasil registrou 1.311 
novas mortes por covid-19 nas 
últimas 24 horas, elevando o total 
de óbitos pela doença a 84.082, 
segundo dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde. Além disso, o 
País registrou 59.961 novos casos 
de covid-19, elevando o número 
de infectados a 2.287.475. 

DADOS

RN TEM 1.650 MORTES 
CAUSADAS PELA 
COVID-19; BRASIL 
PASSA DAS 84 MIL



O prefeitura do Natal  vai receber 
R$ 21 milhões para a continui-
dade das obras do saneamento 

integrado de bairros da zona Norte. A 
resposta positiva foi dada pelo ministro 
Rogério Marinho, do Ministério do De-
senvolvimento Regional.

Os recursos darão continuidade 
às obras de saneamento integrado nos 
bairros Nossa Senhora da Apresenta-
ção e Lagoa Azul, na zona Norte.

Orçado em mais de R$ 130 mi-
lhões, o projeto foi divido em dois 
lotes. “No primeiro, foram drenadas e 
pavimentadas 22 ruas no Parque dos 
Coqueiros, 36 na Vila Paraíso e 27 no 
Loteamento José Sarney, bem como a 
lagoa de captação do Parque dos Co-
queiros, que teve a sua capacidade am-
pliada. Nesta etapa, foram investidos 
R$ 27 milhões”, explicou o prefeito de 
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Os potiguares tiraram as cober-
tas e casacos do armário nos 
últimos dias, por causa de tem-

peraturas entre 19,5°C e 28°C durante 
o mês de julho, segundo dados da Em-
presa de Pesquisa Agropecuária do Rio 
Grande do Norte (Emparn). O clima 
ameno é reflexo da estação climática 
do inverno, iniciada no dia 21 de junho.

Para o mês de agosto, segundo a 
Emparn, a temperatura vai variar en-
tre 20°C e 30°C. Para Natal, segundo as 
estimativas meteorológicas, o clima vai 
ficar com mínima de 22°C e máxima de 
30°C durante o final de semana.  

“O inverno deste ano acontecerá 
sob a influência do Fenômeno La Niña. 
Isto é, as águas no oceano Pacífico 
Equatorial estarão mais frias do que 
o normal durante os próximos meses. 
Essa condição altera um pouco as 
condições climáticas sobre o Nordeste 
Brasileiro, induzindo uma tendência 
de uma estação com temperaturas 
um pouco abaixo do normal, devido à 
facilidade na circulação do vento e da 
predominância de dias nublados com 
chuva”, explicou Gilmar Bristot, chefe 
dameteorologia da Emparn.

Ele explica ainda que a condição 

do oceano Atlântico Sul também in-
fluenciará nas características do inver-
no no Nordeste. Isso porque o Sistema 
de Alta Pressão do Atlântico Sul está 
próximo da América do Sul e de forma 
mais intensa, com as águas superficiais 
deste oceano um pouco mais quentes 
do que o normal próximo da costa do 
Nordeste. 

“Desta forma, com ventos atuan-
do na costa do Estado, ora de sudeste, 
ora de leste, e com mais umidade, as 
condições para ocorrência de chuvas 
no Leste e Agreste do Estado devem 
aumentar”, disse.

MDR

RN pode ter temperaturas de até
19,5 °C neste mês, aponta Emparn

Rogério Marinho confirma 
envio de mais R$ 21 milhões 
para saneamento em Natal
RECURSO | Ministério do Desenvolvimento Regional vai liberar os recursos para a continuidade das obras 
sanitárias do bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul, na Zona Sul da capital potiguar 

As melhorias do sistema de saneamento irão alcançar mais de 300 ruas e beneficiar 19,6 mil famílias na região Norte da capital potiguar

TEMPO

JUSTIÇA MERCADO

O acordo dos planos econô-
micos homologado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) já benefi-
ciou 118 mil poupadores em 98 
mil processos e envolveu ressarci-
mentos no valor de R$ 1,68 bilhão, 
segundo o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). Devido a perdas 
decorrentes dos planos econô-
micos para controle da inflação 
nos anos 1980 e 1990 milhares 
de poupadores ingressaram com 
ações na justiça cobrando ressar-
cimento por prejuízos em valores 
mantidos em contas poupanças.

 Uma pesquisa feita pelo Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) 
revelou que 19% das pequenas 
empresas do Rio Grande do Norte 
tiveram que remodelar o negócio 
para vender em meio à crise e ou-
tros 19% recorreram à internet, re-
des sociais e aplicativos para não 
ter de fechar ou ter perdas maio-
res de faturamento. E para esses 
planos terem sido efetivados, o 
sistema de entrega foi decisivo e a 
tendência é de continuar em alta 
pelos próximos meses. 

ACORDO DOS PLANOS 
ECONÔMICOS JÁ 
BENEFICIOU 118 MIL 
POUPADORES

CRISE FEZ 19% DAS 
PEQUENAS EMPRESAS 
DO RN REMODELAREM 
A OPERAÇÃO

 R$ 21,2 milhões

R$ 44 milhões

para a continuidade 
das obras de saneamento 

integrado nos bairros Nossa 
Senhora da Apresentação e 
Lagoa Azul, na zona Norte.

 milhões em drenagem e 
pavimentação de 80 ruas

NÚMEROS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade de 
Pregão, do tipo Eletrônico Nº 003/2020 - Menor Preço Por Item - que tem como objeto a aquisição 
de Equipamentos Permanentes para implantação e melhorias nos Serviços das Unidades de 
Saúde do Município de Areia Branca/RN, conforme Proposta Número 11397.301000/1190-01 do 
Ministério da Saúde, no dia 07 de agosto de 2020 às 09:01 (nove horas e um minuto) horas 
(Horário de Brasília). O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da 
Comissão Permanente de Licitações, situado na Rua Padre Antônio Joaquim 03 - Centro Administrativo 
- Centro, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, ou poderá 
ainda ser solicitado através do e-mail (cplabedital@gmail.com) e no Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN, em 23 de julho de 2020.
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

O Pregoeiro do Município Areia Branca/RN torna público que fará realizar licitação na modalidade de 
Pregão, do tipo Eletrônico Nº 005/2020 - Menor Preço Por Item - que tem como objeto a aquisição 
de Equipamentos Permanentes Médico Hospitalar para suprir as necessidades do Hospital 
Municipal Sara Kubitschek e melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde do Município de 
Areia Branca/RN, conforme Propostas Números 11397.301000/1170-02 e 11397.301000/1170-10 
do Ministério da Saúde, no dia 14 de agosto de 2020 às 09:01 (nove horas e um minuto) - (Horário 
de Brasília). O Edital contendo maiores informações encontra-se à disposição na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, situado na Rua Padre Antônio Joaquim 03 - Centro Administrativo - Centro, 
de segunda a sexta-feira no horário das 08:00 (oito) horas às 12:00 (doze) horas, ou poderá ainda ser 
solicitado através do e-mail (cplabedital@gmail.com)  e no Portal de Compras Públicas - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN, em 23 de julho de 2020.
Antônio Lopes Neto - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

AVISO DE LICITAÇÃO PP/SRP Nº 023/2020

Pregão Presencial - SRP N.º 023/2020 - Menor Preço Por Item - Aquisição de Insumos Médico 
Hospitalar. Data - 06/08/2020 as 09:00 horas (horário local). Maiores informações através do e-
mail (cplabedital@gmail.com).

Areia Branca/RN, em 23 de julho de 2020.
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

CONCESSÃO DA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CAERN – Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte, localizada na AV. Sen. 
Salgado Filho, 1555 Natal/RN CGC nº 08.334.385/0001-35, torna público que RECEBEU do 
Instituto de Desenvolvimento Sustável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
com o prazo de validade de 23/07/2024, a Licença de Operação 2019-130827/TEC/RLO-
0007, referente a Adutora do Jiqui ao R-3 localizado no bairro de Lagoa Nova. A água é 
captada na lagoa e em sete poços tubulares e tratada na Estação de Tratamento de Água 
(ETA) do Jiqui. A captação está localizada nas coordenadas em UTM (Zona 25M): 
257.705,00 mE; 9.345.398,00 mN, Datum SIRGAS 2000.

Eng.º Fabio Nyelithon Siqueira 
Diretor de Empreendimentos

Natal, Álvaro Dias.
As melhorias alcançam mais de 

300 ruas e vão beneficiar 19,6 mil famí-
lias na região Norte da capital potiguar. 
A previsão é que os trabalhos sejam fi-
nalizados em meados de junho do ano 
que vem.

Outras comunidades beneficiadas 
pela parceria entre o Governo Federal e 
a gestão municipal com os serviços de 
saneamento integrado na Zona Norte 
foram os conjuntos Brasil Novo e Novo 
Horizonte. 

“Nesta etapa, a Prefeitura investiu 
R$ 44 milhões em drenagem e pa-
vimentação de 80 ruas. Agora, com 
esse novo aporte financeiro, daremos 
maior celeridade aos trabalhos e nos 
aproximaremos da entrega final das 
obras”, finalizou o secretário de Obras 
de Natal, Carlson Gomes.
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Natália Bonavides - PT 
2019 - Total: 105, sendo 10 projetos de lei 
2020 - Total: 171, sendo 49 projetos de lei 

Total: 276, sendo 59 projetos de lei 
 

Rafael Motta - PSB 
2019 - Total: 64, sendo 28 projetos de lei 
2020 - Total: 67, sendo 19 projetos de lei 

Total: 131, sendo 47 projetos de lei 
 

General Girão - PSL 
2019 - Total: 52, sendo 5 projetos de lei 
2020 - Total: 13, sendo 9 projetos de lei 

Total: 65, sendo 14 projetos de lei 
 

Benes Leocádio - Republicanos 
2019 - Total: 41, sendo 7 projetos de lei 
2020 - Total: 15, sendo 13 projetos de lei 

Total: 56, sendo 20 projetos de lei 
 

Beto Rosado - Progressistas 
2019 - Total: 11, sendo 7 projetos de lei 
2020 - Total: 31, sendo 7 projetos de lei 

Total: 42, sendo 14 projetos de lei 
 

João Maia - PL 
2019 - Total: 36, sendo 6 projetos de lei 
2020 - Total: 6, sendo 3 projetos de lei 

Total: 42, sendo 9 projetos de lei 
 

Fábio Faria - PSD 
2019 - Total: 33, sendo 19 projetos de lei 

2020 - Total: 3, sendo 1 projeto de lei 
Total: 36, sendo 20 projetos de lei 

 

Walter Alves - MDB 
2019 - Total: 16, sendo 3 projetos de lei 

2020 - Total: 3 projetos de lei 
Total: 19, sendo 6 projetos de lei

RANKING DE PRODUTIVIDADE

SENADO FEDERAL
Rio Grande do Norte - Legislatura 2019-2027 

Styvenson Valentim - Podemos 
Total: 357 (65 projetos de lei e 112 PECs)

Zenaide Maia - Pros 
Total: 323 (27 projetos de lei e 71 PECs)

Jean Paul Prates - PT 
Total: 252 (29 projetos de lei e 48 PECs)

MARCOS OLIVEIRA / SENADO

Deputados e senadores do Rio 
Grande do Norte já assinaram 
nesta legislatura mais de 1,6 mil 

proposições no Congresso Nacional. A 
bancada potiguar, representada por oi-
to deputados federais e três senadores, 
foi autora de centenas de projetos de 
lei e de muitas outras matérias, como 
propostas de emenda à Constituição, 
emendas em projetos comuns e reque-
rimentos diversos.

Um levantamento feito pelo Agora 
RN com base em informações do Por-
tal da Transparência da Câmara e do 
Senado mostra que, juntos, deputados 
e senadores assinaram 1.607 propo-
sições. Isso não significa que todas as 
matérias são originais, pois várias pro-
posições foram assinadas em conjun-
to – entre representantes da bancada 
potiguar ou entre algum parlamentar 
norte-rio-grandense com parlamenta-
res de outro estado.

A pesquisa levou em conta a pro-
dução dos deputados Benes Leocádio 
(Republicanos), Beto Rosado (Progres-
sistas), General Girão (PSL), João Maia 
(PL), Natália Bonavides (PT), Rafael 
Motta (PSB) e Walter Alves (MDB), 
além dos senadores Jean Paul Prates 
(PT), Styvenson Valentim (Podemos) e 
Zenaide Maia (Pros). Só foram conside-
rados projetos protocolados em 2019 e 
2020, período da atual legislatura, para 
a qual eles foram eleitos em 2018.

Também foram contabilizadas as 
proposições apresentadas por Fábio 
Faria (PSD), embora ele esteja licencia-
do do mandato de deputado desde o 
mês passado para assumir o Ministério 
das Comunicações, e da deputada Car-
la Dickson (Pros), que assumiu proviso-
riamente o mandato. Ela, contudo, não 
entrou no ranking porque o período de 
comparação seria muito curto.

Entre os representantes potiguares 
na Câmara, a mais produtiva é a de-
putada Natália Bonavides (PT). Desde 
o início do mandato, ela já propôs ou 
assinou 276 proposições, das quais 
59 foram projetos de lei. Apenas um 
foi aprovado – o que dá prioridade a 
mulheres que são chefes de família no 
recebimento do Auxílio Emergencial. 
A matéria, idealizada por Fernanda 
Melchionna (PSOL-RS) e subscrita por 
outros 64 deputados – já passou por 
Câmara e Senado e aguarda sanção do 
presidente Jair Bolsonaro até a semana 
que vem.

No Senado, o recordista em pro-
dutividade legislativa é Styvenson 
Valentim (Podemos). O parlamentar 
potiguar tem 357 proposições apre-
sentadas em pouco mais de um ano 

Natália e Styvenson são
os mais produtivos do RN
na Câmara e no Senado
PRODUTIVIDADE |  Levantamento feito pelo jornal Agora RN com base em informações do Portal da Transparência da Câmara e do Senado mostra
que, juntos, deputados e senadores assinaram 1.607 proposições; Walter Alves é o lanterna no ranking, apresentando apenas seis projetos de lei

Em pouco mais de um ano de atuação parlamentar, deputados e senadores apresentaram mais de 1,6 mil proposições na Câmara e no Senado

de mandato, sendo 112 propostas de 
emenda à Constituição (PEC) e 65 
projetos de lei. Das PECs, uma foi apro-
vada no Senado e foi encaminhada à 
Câmara: a que torna o feminicídio um 
crime imprescritível. A outra não foi 
proposta originalmente por Styvenson, 
mas foi subscrita por ele: a que trata do 
adiamento das eleições de 2020 – já 
promulgada.

Na avaliação de Bruno Oliveira, 
especialista em marketing político, o 
número de proposições apresentadas 
é importante no Legislativo, mas não 
deve ser o único indicador a ser con-
siderado na análise da atuação de um 
parlamentar. “É importante analisar 
a qualidade dessas proposições, se foi 
dada sequência, se é constitucional, já 
que há um rito dentro do Câmara que 
precisa ser considerado”, afirma.

Ainda segundo ele, outro critério 
importante a ser considerado é a as-
siduidade. “Temos que analisar, tam-
bém, a presença do parlamentar nas 
sessões e a participação nas comissões, 

por exemplo. Para avaliar, então, tem 
que levar em conta o caráter quantita-
tivo e qualitativo da atuação parlamen-
tar”, declara.

O cientista político Antônio Spinelli 
tem opinião semelhante. Segundo o 
professor, o trabalho de um parlamen-
tar é medido por fatores quantitativos, 
mas, sobretudo, qualitativos.

“É necessário analisar o conteúdo 
de cada projeto de lei, por exemplo, 
para tentar encontrar a justificativa 
desse desempenho, que pode estar na 
dificuldade de articulação com os de-
mais integrantes da Câmara para sua 
aprovação. Afinal, ao apresentar uma 
proposição, o parlamentar considera 
o impacto dela no seu público e sua 
relevância social. Às vezes um único 
projeto tem mais alcance e efeitos do 
que 200”, argumenta.

É importante analisar a 
qualidade dessas proposições, 
se foi dada sequência, se é 
constitucional, já que há um rito 
dentro do Câmara que precisa 
ser considerado”

“
BRUNO OLIVEIRA
ESPECIALISTA EM MARKETING

RANKING DE PRODUTIVIDADE

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Rio Grande do Norte - Legislatura 2019-2023 
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ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

AGÊNCIA BRASIL

JALMIR OLIVEIRA

A volta às aulas presenciais no 
Rio Grande do Norte, marcada  
provisioriamente para o dia 17 

de agosto, representa potencial risco 
para 212 mil potiguares, segundo da-
dos da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz). O grupo é formado por idosos 
e os adultos com problemas crônicos 
de saúde que convivem diariamente 
com crianças e adolescentes em idade 
escolar (4 aos 17 anos).

A quantidade de pessoas que fi-
cará exposta ao novo coronavírus foi 
calculada por análise da Fiocruz com 
base na Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS 2013), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Os pesquisadores relacionaram os 
dados das crianças em idade escolar 
e os dados dos grupos populacionais 
que se encontram nos chamados 
grupos de risco da Covid-19: adultos 
(entre 18 e 59 anos) com alguma co-
morbidade (diabetes, doença do cora-
ção ou doença do pulmão) e os idosos 
(com 60 ou mais anos).

Com isso, o estudo aponta que 
6,05% dos potiguares se encontra em 
situação de risco potencial de con-
taminação pelo novo coronavírus. O 
valor é o maior de todo País, segundo 
a pesquisa da Fiocruz. 

Segundo o estudo, a população 
potiguar com algum tipo de problema 
crônico de saúde representa um total 
de 74,2 mil pessoas. Já os idosos são 
137,8 mil, o que representa 3,93% da 
população. O Estado, inclusive, tam-
bém tem o maior número relativo de 
idosos.

Ainda de acordo com Fiocruz, a 
partir de um boletim sobre a retoma-
da das atividades educacionais, a vol-
ta às aulas só poderá acontecer com a 
transmissão da Covid-19 controlada. 

Retorno das aulas no RN pode colocar  
em risco a saúde de 212 mil pessoas
PERIGO | Estudo da Fundação Oswaldo Cruz aponta que o Rio Grande do Norte tem 6,05% da população em situação de risco potencial de contaminação pelo novo coronavírus, caso 
as aulas presencias sejam retomadas de forma precoce e sem ações segurança biossanitária; Secretaria Estadual de Educação diz que retomada depende do cenário epidemiológico

Aulas presenciais nas escolas potiguares estão suspensas desde o dia 18 de março

Pedido pode ser feito pela internet

A partir desta sexta-feira (24), 
o trabalhador poderá soli-
citar o seguro-desemprego 
e informar dados da conta 

bancária de sua titularidade e prefe-
rência para receber o benefício. A nova 
possibilidade de pagamento abrange o 
seguro-desemprego nas modalidades 
formal, bolsa de qualificação profissio-
nal, empregado doméstico e trabalha-

dor resgatado. 
Para solicitar o benefício na conta 

bancária própria, o trabalhador pre-
cisará informar, no ato da solicitação 
do benefício, o tipo de conta (corrente 
ou poupança), o número e o nome do 
banco, o número da agência com o 
respectivo dígito verificador (DV), e 
o número da conta de titularidade do 
trabalhador com DV.

A Secretaria de Trabalho, do Mi-
nistério da Economia, destaca que não 
devem ser informados dados de contas 
salários, pois nessas somente podem 
ser feitos depósitos e transferências de 
empregadores cadastrados.

A solicitação do seguro-desempre-
go pode ser feita no aplicativo da Car-
teira de Trabalho Digital ou no portal 
gov.br e também está disponível para 

quem buscar atendimento presencial 
nas unidades de atendimento ao tra-
balhador.  Antes da medida, o benefício 
somente podia ser pago por meio de 
depósito em conta poupança da Caixa; 
por uso do Cartão Cidadão, com saque 
nos caixas eletrônicos; ou ainda pre-
sencialmente, nas agências da Caixa, 
mediante apresentação de documento 
de identificação civil.

Seguro-desemprego poderá ser 
recebido em conta nesta sexta-feira

RECURSOS

A rede hospitalar deve disponibilizar 
pelo menos 30% de leitos disponíveis.
Além disso, é necessária a diminuição 
do número de mortes pelo menos nas 
últimas três semanas. Por fim, o siste-
ma de saúde deve estar pronto para 
detectar, testar, isolar e tratar pacien-
tes e rastrear contatos. 

As escolas precisam ter um pla-
no detalhado de medidas sanitárias, 
higienização e garantia de distancia-
mento entre as pessoas. Isso porque o 
retorno da atividade escolar, segundo 
a Fiocruz, coloca os estudantes em 
potenciais situações de contágio. 
Mesmo que sejam adotadas medidas 
de segurança, a falta de controle sobre 

o comportamento dos estudantes 
representam potenciais situações de 
contaminação por Covid-19. “O pro-
blema é que, se forem contaminados, 
esses jovens poderão levar o vírus Sar-
s-CoV-2 para dentro de casa e infectar 
parentes de todas as idades que te-
nham doenças crônicas e outras con-
dições de vulnerabilidade à Covid-19”, 
explica o instituto.

Procurada pela reportagem do 
Agora RN, a Secretaria de Estado da 
Educação, da Cultura, do Esporte e 
do Lazer (Sec) disse está liderando 
a discussão sobre a retomada das 
atividades presenciais ao promover 
debate com entidades e instituições 

137 mil

74 mil

Idosos 

Adultos com problemas 
crônicos de saúde 

POPULAÇÃO EM RISCO NO RN:

Se forem contaminados, 
esses jovens poderão levar o 
vírus Sars-CoV-2 para dentro 
de casa e infectar parentes 
de todas as idades que 
tenham doenças crônicas 
e outras condições de 
vulnerabilidade à Covid-19”

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
EM NOTA TÉCNICA

representativas do ensino público e 
privado. A pasta entende que a volta 
está condicionada a um cenário sani-
tário que permita segurança a comu-
nidade escolar. 

“Destacamos que, embora o 
decreto estadual nº 29.794, de 30 de 
junho, fixe como o dia 17 de agosto 
como data de uma possível reto-
mada, não existe uma data precisa 
para tal ação, pois, assim como nos 
demais, os cenários vigentes foram 
decisivos para a manutenção da 
suspensão. No entanto, todas as re-
des estão analisando as orientações 
internacionais e nacionais para pro-
vidências a serem tomadas, criando 
condições necessárias, no sentido de 
organizar as escolas para quando for 
possível retornar”, detalhou a Seec, 
em nota oficial. 

A pasta anunciou ainda que a 
retomada das aulas será definida 
governadora Fátima Bezerra, res-
paldada nas análises dos Comitês 
Governamental e Científico. As aulas 
das redes pública e privada de ensino  
foram suspensas em 18 de março.

Além disso, o grupo de institui-
ções e entidades representativas do 
ensino tem se debruçado na cons-
trução de protocolos para a retoma-
da das aulas, a partir  de condutas 
como a aferição de temperatura, o 
distanciamento entre estudantes, a 
utilização de equipamentos de prote-
ção, disponibilização de matérias de 
limpeza individual, cartazes com in-
formações de cunho educativo entre 
outras iniciativas.

 “Essas condutas demandam 
encaminhamentos nos processos de 
aquisição de materiais que devem 
obedecer aos trâmites burocráticos 
e legais, não sendo processos rápidos, 
devendo ser iniciadas com a antece-
dência devida”, encerrou a Seec.

“



A Receita Federal informou que 
vai abrir a consulta ao terceiro 
lote de restituição do Imposto 

de Renda 2020 para pessoas físicas nes-
ta sexta-feira (24), a partir das 9 horas. 
Mais de 3,9 milhões de brasileiros serão 
contemplados. O crédito bancário será 
realizado no próximo dia 31. Já no Rio 
Grande do Norte o crédito bancário 
totaliza o valor de R$ 68,9 milhões, con-
templando 45.225 contribuintes.

A consulta para saber se haverá res-
tituição do imposto neste lote pode ser 
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BENEFÍCIO |  Rio Grande do 
Norte tem 612 mil domicílios 
que receberam algum tipo de 
ajuda do governo relacionada à 
pandemia do novo coronavírus 
em junho

O Rio Grande do Norte tem 612 
mil domicílios que receberam 
algum tipo de ajuda do gover-

no relacionada à pandemia do novo 
coronavírus em junho. O número re-
presenta 56% do total de residências 
potiguares, segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatísti-
cas (IBGE).

A parcela de domicílios em junho 
aumentou 3,2% pontos porcentuais 
em relação ao mês de maio, quando a 
parcela de benefícios alcançou 53,2% 
das residências. O Rio Grande do Nor-
te é a 11º unidade da federação com 
a maior parcela de beneficiários. A 
média de rendimento com origem no 
auxílio emergencial foi de R$ 914 em 
junho. A maior parte dos potiguares 
recebe o auxílio emergencial. Ao todo, 
1.102.658 potiguares estão incluídos 
no programa, segundo o Ministério da 
Cidadania. 

Em todo o País, o Amapá (67,3%) e 
o Maranhão (66,5%) são os estados em 
que os auxílios emergenciais chegam 
a mais domicílios. Em contrapartida, 
em Santa Catarina e no Rio Grande 
do Sul a cobertura do programa não 
alcançou 30% dos domicílios.

Ainda de acordo com o IBGE, 
cerca de 29,4 milhões de domicílios 
brasileiros (43% do total) receberam, 
em junho, algum auxílio emergencial 
relacionado à Pandemia, que tem por 
objetivo fornecer proteção social no 

período de enfrentamento da crise 
causada pela pandemia do novo co-
ronavírus. Isso corresponde a mais 3,1 
milhões de lares beneficiados, na com-
paração com o mês anterior.

Em junho, quase metade da popu-
lação (49,5%), cerca de 104,5 milhões 
de pessoas, viviam em domicílios em 
que, pelo menos, um morador recebeu 
auxílio. “Direta ou indiretamente, esse 
contingente pode ter sido beneficiado 
com auxílio”, disse o diretor adjunto 
de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, 
acrescentando que foram distribuídos 
R$ 27,3 bilhões de reais.

A Caixa Econômica Federal 
(CEF) divulgou nesta quinta-feira 

(23) um calendário para que os 
beneficiários do Auxílio Emer-
gencial que tiveram suas contas 
bloqueadas por suspeita de frau-
de compareçam às agências para 
regularizarem o acesso. A medida 
vem após mais um dia de longas 
filas em agências da Caixa.

Os trabalhadores que preci-
sarem comparecer a uma agência 
para fazer o desbloqueio da con-
ta serão informados por meio do 
aplicativo, através da mensagem 
“É necessário regularizar o seu 
Acesso. Procure uma agência, de 
acordo com o seu calendário de 
recebimento”.

Nesses casos, o trabalhador 
deverá ir a uma agência da Caixa 
com um documento de identida-
de para solicitar o desbloqueio. 
É preciso, no entanto, seguir um 
calendário que tem como base o 
mês de nascimento do benefici-
ário:

Ao todo, 1,1 milhão de potiguares estão incluídos no programa do auxílio emergencial

56% dos domicílios no RN recebem 
algum auxílio ligado à pandemia

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Receita disponibiliza consulta ao 3º 
lote de restituição do IR nesta sexta

RECURSOS

CAIXA ESTABELECE 
CALENDÁRIO PARA 
DESBLOQUEIO DE CONTAS 
COM SUSPEITA DE FRAUDE

CALENDÁRIO PARA O DESBLOQUEIO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
- Janeiro/Fevereiro/Março:  até o dia 24 de julho;
- Abril/Maio:  de 27 de julho a 31 de julho;
- Junho/Julho:  de 3 de agosto a 7 de agosto;
- Agosto/Setembro/Outubro:  de 10 de agosto a 14 de agosto;
- Novembro/Dezembro:  de 17 de agosto a 21 de agosto;

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

SETOR DE LICITAÇÕES
 

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

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 004/2020, com 
o objetivo de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA À 
SAÚDE. A sessão pública dar-se-á no dia 05/082020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 23/07/2020. 

Pregoeiro/PMM. 

PEDIDO DE RENOVAÇAO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ÁGUA MINERAL CAMACHO LTDA, CNPJ: 08.068.327/0001-07, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a  Renovação 
da Licença Simplificada RLS, para Extração e envase de água mineral, Localizado na Granja Retirada, Estrada 
Japecanga, Km 05, Cana Brava, Macaiba/RN.

MARCELO CAMACHO PINTO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO CENTRAL LTDA - EPP, inscrito no CNPJ: 05.660.173/0001-50, torna público que está 
requerendo do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Renovação de Licença de Operação para a atividade de revenda de combustíveis líquidos e GLP em favor do 
empreendimento localizado na Rua Irmã Aluízia, 14 – Centro - São Bento do Norte/RN.

Ricardo Bruno Silva dos Santos 
Diretor

 PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - RLO

CAMAR RN MARICULTURA LTDA CNPJ 11.808.952/0001-52, Com endereço na Fazenda Rio Claro, Zona 
Rural, Canguaretama/RN torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente - IDEMA, a Renovação de Licença de Operação - RLO para a Atividade de carcinicultura ocupando 
13,70 ha de área produtiva, sendo 12,20 ha de espelho d´água referente a quatro viveiros e 0,17 ha bacia de 
sedimentação, 1,33 ha de canais e taludes. A ser localizado na zona rural do município de Canguaretama/RN.

José Waldomiro Ribeiro Coutinho Filho
Responsável Legal

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA-LP

Sr. Francisco Das Chagas Pereira, CPF: 705.281.734-99,Torna Público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA , Licença de Prévia -LP , para  
Extração de minérios diversos (ferro, ouro, granito, mármore, calcário, rochas pegmáticas e quartzitos, feldspato, 
xisto, xelita, etc...) CEP: 59670-000,sitio das oiticicas , S/N, Zona Rural  do Município de Upanema -RN .

Lusinácia Figueiredo Macêdo
Tec. Ambiental.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

NATAL GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ: 13.506.010/0001-45, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
a  Licença Simplificada, para o acesso para fins de implantação de um condomínio com extensão de 1.227m, 
Localizado na Rod. BR 101, S/N, Lago Cutia, Rio do Fogo/RN.

ITALO JOSE SOARES DE MEDEIROS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO CENTRO NORTE LTDA, CNPJ 09.500.928/0001-00, 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, para um posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado na Av. Hipólito Fialho, nº 360, Bairro: 
Centro, Porto Alegre/RN, CEP: 59.810-000.

GONÇALO JOÃO SANTOS DE OLIVEIRA
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO MAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 08.741.844/0001-03, 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, para um posto revendedor de combustíveis, localizado na Rua Felipe 
Camarão, nº 01, Bairro: Centro, Mossoró/RN, CEP: 59.600-340.

José Gilmário de Carvalho  
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Queiroz Distribuidora Ltda., CNPJ nº 09.305.029/0004-07, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema – a Licença de Instalação, com 
prazo de validade até 06 de julho de 2022, em favor do empreendimento Supermercado denominado “Atacarejo 
Super Queiroz”, para venda a varejo de gêneros alimentícios e produtos de uso doméstico em geral, localizado na 
Rua Dom Pedro II, S/N, Centro, Pau dos Ferros/RN.

José Carlos de Queiroz
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VAVAGAS LTDA CNPJ 24.584.607/0001-24 torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE OPERAÇÃO para um Comércio 
varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP), cujo o empreendimento está localizado na Rua Joao Jose de Oliveira 
Neto, n° 333, centro - Parelhas /RN.

Valdemar Ribeiro de Araujo Junior
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

W C PINTO COMBUSTÍVEIS, CNPJ 24.587.883/0002-27, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Instalação, para um 
posto revendedor de combustíveis líquidos, localizado a Rod RN 117 – km 43, 1185, Centro, Governador Dix-Sept 
Rosado/RN, CEP: 59.790-000.

WELLINGTON CAVALCANTE PINTO
Proprietário

feita pela página da Receita Federal, in-
formando o CPF e a data de nascimen-
to. Também é possível fazer a consulta 
pelo telefone 146 ou pelo aplicativo da 
Receita para tablets e smartphones.

Para saber se caiu na malha fina, o 
contribuinte deve acessar o Portal e-CAC 
(Centro Virtual de Atendimento) e pedir 
o extrato da declaração do imposto pelo 
serviço Meu Imposto de Renda. 
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MARCELO HOLLANDA

Em Natal, algumas vezes por mês, 
Cristina conversa com um dos 
filhos que mora em Liverpool, 

uma cidade portuária situada no no-
roeste da Inglaterra, e com uma filha 
que há 20 anos fixou residência em 
Nashville, capital do Tennessee, nos 
EUA.

E a pergunta da mãe é, invariavel-
mente, se os dois estão se cuidando, 
evitando aglomerações e usando 
máscara. Lá no Reino Unido, Marco 
diz que nenhum de seus colegas de 
trabalho na empresa transportadora 
usa máscara, enquanto da América, 
Flávia afirma, indignada, que até nos 
supermercados as pessoas não são 
obrigadas a usar a proteção.                                                

Estudo feito pelo cientista-pesqui-
sador da Universidade de São Francis-
co, Jeremy Howard, divulgado em abril 
último, revelou que o uso de máscaras 
pode erradicar o contágio ocasionado 
pela pandemia do novo coronavírus, 
desde que todos comprem a ideia.

Segundo o levantamento, publica-
do no The Washington Post, se 100% 
das pessoas usarem máscaras, mesmo 
que cada uma tenha uma efetividade 
baixa, o índice de contágio pode che-
gar ao número inicial, ou seja, quase 
zero.

Nesse caso, ao invés de uma con-
taminação de rebanho, caso dos EUA 
e do Brasil, os dois epicentros da pan-
demia no mundo, o Covid 19 acabaria 
pela falta de gente para contaminar.

Não seria um processo rápido e 
muito menos fácil, mas é o que pode 
estar determinando a queda nos con-
tágios do Rio Grande do Norte, num 
momento em que outros estados são 
apanhados por novas altas de conta-
minações e mortes.  

Embora o RN esteja longe de co-
memorar alguma coisa neste momen-
to, ao se caminhar pelas ruas de Natal 
é possível ver que o uso da máscara foi 
adotado pela maioria da população, 
salvo uma ou outra figura que insis-
tente em agredir as evidências.  

Desde que a pandemia se instalou, 
a partir de março, embora a política 
de distanciamento social em Natal, 
que começou bem, tenha fraquejado 
rapidamente a partir do mês seguinte, 
exibindo percentuais pouco acima dos 
40%, a adoção de máscara pela popu-
lação pode ter sido o que não permitiu 
que as coisas ficassem muito piores.

Pelo medo da falta de proteção 
com os leitos em colapso na rede 
pública, os mais pobres como Salete, 
uma diarista que mora na região me-
tropolitana da capital, abriu mão sem 
discutir dos R$ 400,00 que ganhava por 
semana com as faxinas para se trancar 
casa, aproveitando que o marido aca-
bara de conseguir sua aposentadoria 

Uso de máscaras pode erradicar o 
contágio ocasionado pelo coronavírus
PREVENÇÃO | I Entre as armas contra a expansão do novo coronavírus, depois de uma vacina que só deve sair a partir do ano que vem, a boa e velha máscara de proteção individual 
se mantem como a grande arma contra a pandemia; consultor empresarial fala sovre o que se deve fazer para que as pessoas conciliem o EPI às necessidades do trabalho

Fator de proteção: Estudo americano diz que se 60% das pessoas adotassem a máscara ao invés de 20%, o contágio seria reduzido pela metade

Mesmo que uma vacina 
esteja disponível a partir 
de 2021, a previsão de 

grande parte dos infectologistas, 
sem contar médicos de outras es-
pecialidades, é que as máscaras de 
proteção tão populares na Ásia por 
conta da poluição, venham a com-
por a indumentária dos brasileiros 
ainda por um bom tempo.

Percebendo a importância 
dessa EPI para a vida cotidiana 
das empresas a partir de um 
“novo normal”, o professor e con-
sultor em Comunicação Empre-
sarial da FGV em Natal, Adelmo 
Freire, vem agregando a másca-
ras de proteção individual a seu 
repertório de palestras e consul-
tas às empresas.

Nesta entrevista ao AgoraRN, 
Adelmo explica o que se deve fazer 
para que as pessoas conciliem o 
EPI às necessidades do trabalho.

Agora RN: O senhor se especiali-
zou em orientar executivos e traba-
lhadores de forma geral maneiras 
eficientes de se comunicarem me-
lhor no ambiente profissional. Co-
mo isso é possível com metade do 
rosto tampado por uma máscara?

Adelmo Freire - Nós vivemos 
um novo momento na nossa forma 
de comunicar, algo que nunca ima-
ginávamos em ter que conviver, e 

A CIÊNCIA DO USO 
DA MÁSCARA 
SEGUNDO UM 
CONSULTOR POTIGUAR

que alteraria a nossa forma de nos 
relacionar. Como a máscara de 
proteção passou a fazer parte do 
nosso dia a dia, é impossível igno-
rá-la, já que ela se tornou um gran-
de desafio a ser vencido em nossas 
vidas. A razão é óbvia, já que impõe 
uma barreira na comunicação na 
medida em que existe algo entre 
quem fala e quem escuta.

Agora RN – Diante disso, o que 
é preciso saber antes de enfrentar 
esse desafio?

AF -   Em primeiro lugar, é pre-
ciso admitir uma situação já am-
plamente comprovada que ocorre 
durante o uso da máscara: a dimi-
nuição do nosso volume vocal. Per-
demos em intensidade, dependen-
do do tipo de máscara entre 10% 
a 20% desse volume, ocasionando 
um cansaço natural nas pessoas. 
Por esse motivo existe uma grande 
solicitação das pessoas que estão 
ouvindo alguém com máscara, 
para que elas repitam o que aca-
baram de falar, aumentando ainda 
mais o cansaço vocal e em alguns 
casos ocasionando outros incômo-
dos. Em ambiente de trabalho, os 
incômodos com o uso de máscara 
já se tornam uma realidade.

 Agora RN: O que fazer então?
AF - Algumas empresas estão 

adotando estratégias como mo-
mentos de repouso de diálogos, 
menos reuniões, conversas mais 
assertivas e objetivas, e incentivan-
do ainda mais o hábito de beber 
líquidos. Temos que ressaltar que 
as pessoas que estão em casa, aos 
poucos irão retornar ao ambiente 
de trabalho, e com isso será impor-
tante conhecerem essa nova reali-
dade com uso desse equipamento 
de segurança.

Agora RN – Há outros recursos 
disponíveis nesse arsenal?

AF -  Algumas empresas estão 
adotando estratégias como mo-
mentos de repouso de diálogos, 
menos reuniões, conversas mais 
assertivas e objetivas, e incentivan-
do ainda mais o hábito de beber 
líquidos. Temos que ressaltar que 
as pessoas que estão em casa, aos 
poucos irão retornar ao ambiente 
de trabalho, e com isso será impor-
tante conhecerem essa nova reali-
dade com uso desse equipamento 
de segurança.

 Agora RN – O senhor mais algu-
mas dicas importantes?                                                     

AF - Algumas dicas importan-
tes para o melhor aproveitamento 
das nossas conversas, para não 
criar dificuldades de entendimen-
to ao nosso interlocutor, seria ajus-
te correto da máscara para evitar 
muita proximidade com a boca; 
falar de forma mais pausada e pau-
sar também ao final de cada frase 
para uma melhor retomada de ar; 
respirar de forma correta; articu-
lar melhor com movimentos mais 
amplos com a boca; enfatizar mais 
as palavras e, é claro, beber sempre 
muito líquido.

por invalidez.
A segunda providência dela foi 

conseguir, com uma vizinha costu-
reira, o máximo de máscaras possível 
para quando fosse sair de casa por 
qualquer motivo. “Me sinto sem roupa 
se saio sem a máscara”, diz Salete.

Pelo estudo norte-americano, se 
60% das pessoas adotassem a másca-
ra ao invés de 20%, o fator de redução 
(R0) da epidemia cairia de 2 para 1. 
Tanto é verdade que enquanto as auto-
ridades médicas ocidentais hesitavam 
em recomendar o uso da máscara de 
proteção, ainda no começo da pan-
demia no Brasil, em março, o uso de 
máscaras pela população já acontecia 
amplamente em Hong Kong, Mongó-
lia, Coréia do Sul e Taiwan, todos com 
a Covid 19 sob controle.

Perguntado, há pouco mais de três 
meses, qual era o grande erro cometi-
do na Europa e Estados no combate 
à pandemia, o diretor geral do Centro 
de Controle e Prevenção de Doenças 
da China, George Gao, respondeu o 
seguinte: “O grande erro nos Estados 
Unidos e na Europa é, na minha opi-
nião, que as pessoas não usam más-
caras”. E pela razão mais simplória do 
mundo: o coronavírus, como qualquer 
influenza, é transmitido por gotículas 
respiratórias, de pessoa para pessoa. 

“Gotas desempenham um papel 
muito importante, daí a necessidade 
da máscara – o simples ato de falar 
pode transmitir o vírus. Muitos indiví-
duos afetados são assintomáticos ou 
ainda não apresentam sintomas: com 
uma máscara, você pode impedir que 
gotículas portadoras do vírus escapem 
e infectem outras pessoas”, resumiu o 
cientista.

Nós vivemos um novo 
momento na nossa forma de 
comunicar, algo que nunca 
imaginávamos em ter que 
conviver. Como a máscara 
de proteção passou a fazer 
parte do nosso dia a dia, é 
impossível ignorá-la, já que 
ela se tornou um grande 
desafio a ser vencido em 
nossas vidas. A razão é 
óbvia, já que impõe uma 
barreira na comunicação 
na medida em que existe 
algo entre quem fala e quem 
escuta”

“

ADELMO FREIRE
CONSULTOR



NATHALLYA MACEDO

Cenas do cotidiano, comuns e 
corriqueiras, mas observadas 
por um par de olhos atentos e 

uma mente artística: a tradução des-
tes momentos habituais em instantes 
excepcionais é feita com maestria pela 
natalense Caroline Macedo. A jovem 
de 22 anos registra, através de lentes 
de câmeras, todos os contrapontos 
recorrentes do dia a dia. 

Carol, como é mais conhecida, 
despertou o interesse pela fotogra-
� a como um passatempo há cerca 
de 8 anos. Tirava fotos para publicar 
nas redes sociais, sem pretensões. E 
assim continuou. Quando, em 2014, 
participou de um grupo composto 
por colegas fotógrafos que retrata-
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PRODUÇÃO Imagens
lustram livro “Mergulhos”

FOTOGRAFIA  | Natalense de 22 anos, Caroline Macedo costuma evidenciar em fotos a intensidade e a leveza presentes na rotina. 
Em um livro com outros 60 artistas brasileiros, a jovem expõe visões particulares sobre os últimos dias 

MERGULHOS, PELAS 
NOSSAS JANELAS 

QRCODE
Leia o código 

e ajude no 
� nanciamento 

coletivo do livro 
“Mergulhos”, na 

plataforma Catarse

Já durante a quarentena, a 
fotógrafa foi convidada para par-
ticipar de um livro independente, 
que conta com mais de 60 artistas 
brasileiros, abordando diversos ca-
minhos como a ilustração, a poesia 
e os quadrinhos. “Mergulhos, pelas 
nossas janelas” tem lançamento 
previsto para outubro e está com o 
� nanciamento coletivo aberto pa-
ra contribuições. O projeto é uma 
composição de obras e re� exões 
pessoais sobre o enfrentamento 
dos dias de pandemia.

Carol é a única representante 
mulher do estado colaborando 
com o livro. “Preparei uma compo-
sição de fotos, junto ao pensamen-
to ‘ver o crescimento das coisas de 
perto, a cada dia’. Meu objetivo é de-
monstrar os signi� cados da minha 
vivência durante este ano”, revelou. 
Hoje, às 19h30, ela participa de uma 
live nos per� s do Instagram (@
caroldasfotos e @livromergulhos) 
para debater o processo criativo.  

MERGULHOS 
E 
    PROFUNDOS  

RA
SO

S

vam lugares da capital potiguar. “Já 
na universidade, comecei a frequen-
tar eventos e aniversários para traba-
lhar. Além disso, iniciei um projeto de 
ensaios individuais”, relembrou. 

Formada em design pela UFRN, 
ela se aventura nos dois universos. 
“Não tinha uma matéria especí� ca 
acerca da fotogra� a, mas aprendi 
sobre composição, por exemplo. 
Estudei a teoria das cores graças ao 
curso e hoje me interesso muito por 
imagens coloridas”, conta.

A faculdade também facilitou o 
processo de criação de cadernos e 
outros produtos artesanais, feitos 
por Carol com as próprias fotos – 
desenvolvendo, assim, uma direção 
mais pro� ssional.  

Acostumada a reproduzir ciclos 
da rotina pelas ruas da cidade, Carol 
sentiu um baque com a chegada do 
período de isolamento social. “É difí-
cil em vários aspectos. Porém, estou 
experimentando coisas novas. Me 
sinto confortável agora me fotogra-
fando, algo que antes não acontecia. 
É uma forma de aproximação, de 
autoconhecimento, respeitando o 
presente”.   

ARTE DA TERRA 
“O cenário artístico de Natal 

não está morto”, a� rmou Carol, ci-
tando a importância da produção 
cultural local. “Somos resistência. 
Temos consciência sobre as di� -
culdades do mercado, sabemos 
que precisamos nos esforçar em 
dobro para ter algum reconheci-
mento. Mesmo assim, continu-
amos unidos nessa luta”. Entre 
incertezas para o futuro, a jovem 
ainda almeja transmitir identidade 
e pertencimento por meio de ân-
gulos autênticos.  
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POSTO NOBRE 
O médico potiguar Roberto 

Vital assumiu nesta quarta-feira a 
Cadeira 52 da Academia Brasileira 
de Medicina e Reabilitação, que tem 
como patrono o médico e político 
Henrique Dodsworth, que foi 
embaixador em Portugal e prefeito do 
Rio de Janeiro. 

ORGULHO 
“A Medicina potiguar está  em 

jú bilo”, escreveu em seu per� l no 
Instagram o imortal da Academia de 
Letras do RN Ivan Lira de Carvalho.  

LEMBRANÇA 
O professor, jurista e escritor ainda 

contou em sua postagem que no seu 
discurso, Roberto Vital “mencionou o 
professor que lhe estimulou a seguir 
a carreira de � siatra, o Dr. Ernani 
Rosado, intelectual que integrou 
a Academia Norte-Rio-Grandense 
de Letras e, como o empossado, era 
abecedista de coraç ã o”. 

RECEITA 
A Comissão de Educação, 

Ciências e Tecnologia, 
Desenvolvimento Econômico e Social 
da Assembleia Legislativa aprovou 
um projeto de lei da deputada 
Eudiane Macedo (Republicanos) que 
poderá bene� ciar as pessoas que 
precisam comprar medicamentos nas 
farmácias do Rio Grande do Norte.  

REMOTA 
Pela proposta, � ca autorizado, em 

caráter emergencial, o recebimento 
remoto de receitas médicas pelas 
farmácias e drogarias do Rio Grande 
do Norte, enquanto durarem as 
medidas de restrições de atividades 
na pandemia da Covid-19. O relator, 
deputado Hermano Morais (PSB), 
foi favorável e elogiou a iniciativa da 
parlamentar. 

MASSIFICANDO 
O legislativo estadual vai alterar o 

número do canal de transmissão da 
TV Assembleia RN - hoje exibido no 
canal 51.3 - para o canal 10 do sinal 
aberto de televisão. O novo número 
é uma de� nição do Ministério 
das Comunicações, comandado 
pelo potiguar Fábio Faria, e tem 
como objetivo “democratizar os 
canais legislativos que estarão 
mais próximos aos canais de maior 
audiência na rede gratuita de TV”. 

INEFICÁCIA COMPROVADA  
Um estudo brasileiro inédito, 

do grupo Coalizão Covid-19 
Brasil, mostrou ine� cácia de 
hidroxicloroquina e azitromicina em 
casos leves a moderados de Covid-19 
– e ainda revelou que os pacientes 
tiveram efeitos cardíacos e hepáticos 
adversos. Os resultados da pesquisa, 
feita com 55 hospitais públicos e 
privados, foram publicados nesta 
quinta-feira no prestigiado periódico 
cientí� co “New England Journal of 
Medicine”. 

PADRÃO INTERNACIONAL I  
Os colégios CEI Mirassol e Zona 

Sul estão adotando um protocolo 
de segurança sanitária de padrão 
internacional, para a tranquilidade 
a tranquilidade de pais, alunos, 
professores e gestores no retorno as 
aulas.  

PADRÃO INTERNACIONAL II 
As iniciativas têm como base 

recomendações de órgãos nacionais 
e internacionais competentes, como 
Ministério da Saúde, Anvisa e CDC 
(Centers for Disease Control and 
Prevention). 

JUSTIÇA 
A Associação de Guardas 

Municipais do Brasil não deixou 
barata a agressão cometida pelo 
desembargador Eduardo Almeida 
Prado Rocha de Siqueira contra 
guardas municipais por não estar 
usando máscara contra a covid-19. E 
entrou, nesta quarta-feira (22), com 
uma reclamação no CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça). O grupo pede ao 
CNJ que instaure “o devido processo 
legal” para apurar se Siqueira cometeu 
crime durante o episódio. 

CPI DA PANDEMIA 
Finalmente uma reação: 

A oposição no Congresso está 
defendendo a abertura de CPMI 
pela atuação do governo Bolsonaro 
na pandemia. Em nota, dirigentes 
políticos citam auditoria do TCU que 
apontou que Ministério da Saúde 
gastou cerca de 30% do dinheiro 
prometido para enfrentar a pandemia 
até o � m junho 

NÃO VAI DAR PRAIA 
As forças de segurança do Rio 

Grande do Norte estão intensi� cando 
as ações de � scalização na orla 
marítima do RN para o cumprimento 
dos decretos estaduais de combate à 
pandemia do novo coronavírus.  

AGORA SÓ COM RECEITA 
A Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) estabeleceu 
novo controle sobre a prescrição 
médica de medicamentos que estão 
sendo amplamente divulgados 
como tratamento contra a covid-19: 
hidroxicloroquina, cloroquina, 
nitazoxanida e agora a ivermectina 
também só poderá ser vendida 
com retenção de receita. O objetivo 
na norma é coibir a compra 
indiscriminada. 

DANIELAFREIREDANIELA

O ex-senador Garibaldi Alves Filho 
recebeu nesta quinta-feira a visita 
da neta Maria Fernanda, filha do 
deputado federal Walter Alves

Deputado federal 
Rafael Motta deu uma 
pausa nos trabalhos 
legislativos para levar ao 
veterinário os gatos Zeca e 
Lupita

RÁPIDAS
>>Com o terceiro teste de 

Covid-19 positivo, o presidente 
Jair Bolsonaro passeou nesta 
quinta-feira de moto e conversou 
sem máscara com garis no Palácio 
do Alvorada. A Folha de S.Paulo 
foi quem noticiou esse ato de 
irresponsabilidade do presidente da 
República.  

nesta quinta as ações do 
Conselho da Amazônia. O banco 
espanhol prometeu cooperar 
em financiamentos para o 
desenvolvimento da região, com 
destaque para a bioeconomia. 
Tudo coordenado pelo vice-
presidente da República, Hamilton 
Mourão. 

>>Quase metade dos 
domicílios brasileiros recebeu 
auxílio emergencial em junho: 
43%, ou 29,4 milhões de casas, 
receberam algum tipo de benefício 
do governo na pandemia.  

>>O Santander conheceu 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Sextou com boas promessas dos astros e seu dia pode 
ser superprodutivo. A Lua forma aspecto maravilhoso 
com a tríade planetária ativa em sua Casa 10, revelando 
um momento propício para pegar fi rme em suas 
atividades profi ssionais e mostrar o que sabe aos chefes.

A Lua abre o dia em aspecto tenso com Vênus, 
desaconselhando mudanças no visual e nos tratamentos 
de beleza. Em compensação, ela vai trocar likes com 
Júpiter, Saturno e Plutão, enviando mais proteção e 
harmonia para o seu lar e os interesses com a família. 

Se depender das energias astrais que fl uem do céu, 
sua sexta tem tudo para ser perfeita sem defeitos. 
Além de brilhar em seu paraíso, a Lua forma aspecto 
superbenéfi co com Júpiter, Plutão e Saturno, indicando 
sorte, facilidades e excelentes oportunidades.

Finalmente sextou e você recebe um baita estímulo da Lua 
para botar o pé no fds com as esperanças renovadas e 
mais alegria no coração. Além de seguir o rolê em sua Casa 
11, a Lua fi ca em harmonia com Júpiter, Plutão e Saturno, 
apontando um dia de boas energias e mais proteção.

Você vai contar com boas vibes da Lua virginiana, que 
destaca seu lado disciplinado, realça sua capacidade 
de organização e incentiva a mostrar os dons e a 
experiência que possui. Terá mais foco e raciocínio 
rápido para negociar, cumprir os deveres.

Ótimas promessas chegam da Lua: ela percorre o ponto 
mais alto do seu Horóscopo e troca likes com vários 
astros que estão ativos em sua Casa da Fortuna. Isso 
signifi ca que suas investidas profi ssionais podem trazer 
excelente retorno, reconhecimento dos chefes.

Sextou com tudo azul em seu horizonte profi ssional e 
a promessa é da Lua, que se movimenta em sua Casa 
3, destacando sua inteligência, deixando seu raciocínio 
mais ágil e fertilizando as suas ideias. Você tem tudo para 
brilhar em entrevista de emprego.

Graças às energias que fl uem do céu nesta sexta, você 
terá motivos de sobra para investir nos seus sonhos e 
acreditar que tudo dará certo. A Lua virginiana troca 
fi gurinha com Júpiter, Plutão e Saturno, que seguem o 
lento rolê em seu signo, dando carta branca para você.

A Lua será a principal aliada dos seus interesses materiais 
e profi ssionais e você pode ter um dia glorioso pela 
frente. Em ótimo aspecto com Júpiter, Plutão e Saturno, 
a Lua realça seu tino comercial, dá persistência e 
promete bons resultados em suas iniciativas.

Hoje você vai contar com boa vontade, foco e pode ter 
um período muito produtivo no trabalho e nas fi nanças, 
ainda mais se buscar um canto tranquilo para realizar 
o que planeja. A Lua fortalece a sua capacidade de 
concentração e o seu empenho.

As estrelas despejam ótimas vibes em seu Horóscopo e 
a maior amiga do seu signo será a Lua. Além de passar o 
dia todo em sua companhia, ela troca likes com Júpiter, 
Plutão e Saturno, astros que seguem unidos em seu 
paraíso, indicando uma sexta perfeita sem defeitos. 

A sexta chega com excelentes promessas dos astros e 
deve ser cheia de possibilidades. A Lua atravessa o lado 
oposto do seu Horóscopo e troca likes com Júpiter, 
Plutão e Saturno, incentivando mudanças e novos 
horizontes em sua vida. 

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)

Record e Globo têm trabalhos 
iguais para “Fazenda” e “BBB”

Os mesmos procedimentos e 
cuidados da Record, em relação a 
“Fazenda”, que vai estrear no dia 
8 de setembro, serão repetidos 
pela Globo para o próximo “Big 
Brother”.

Não há a perspectiva de nada 
se modi� car tão rapidamente. 
O cenário de agora não deverá 
se modi� car no decorrer dos 
próximos meses.

Considerado conteúdo 

essencial para o começo de 
temporada, muito por causa 
dos vantajosos resultados 
comerciais e de audiência, todas as 
providências estão  sendo tomadas 
para a realização do “BBB 21”.

Até aqui nada foi cogitado 
sobre qualquer alteração, inclusive 
com estreia já con� rmada para a 
segunda quinzena de janeiro.

E com inscrições já encerradas 
em todas as regiões do País.

A de� nição dos participantes 
deve seguir critérios bem 
semelhantes aos da edição 
anterior, com metade deles  
selecionada e os demais escolhidos 
pela produção.

Todas as entrevistas serão 
realizadas virtualmente, com a 
previsão de se antecipar o período 
de con� namento, por questões de 
segurança, para o comecinho de 
2021.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

LEITURA
Boninho, em declaração recente, 

disse que o “BBB21” será “o maior que 
você já se viu”. 

Algo que poderá envolver número 
de participantes e a própria duração 
do programa. 

SOBRE A “FAZENDA”
A Record, como sempre, vai 

segurar a relação dos participantes 
de “A Fazenda” até os 45 do segundo 
tempo. Poucas pessoas, mas muito 
poucas mesmo, têm conhecimento 
desses nomes. Todos já foram 
escolhidos.

INTEGRAÇÃO
Cátia Fonseca, além da TV, 

vai estrear um programa na rádio 
Bandeirantes. Falta de� nir a data. 
Mas será em breve. Semanal, irá ao 
ar aos sábados, das 10h às 12h, com 
convidados, receitas e curiosidades.

CONSTRANGEDOR
O “Superpop”, de tantas e boas, 

na quarta-feira, se superou. O assunto 
sexo foi colocado mais uma vez, 

contando com “especialistas” na 
altura de Geise Arruda, Gabriele 
Levinnt e � aíz Schmitt. 

Um show de horrores. 
Complicado até repetir o que foi dito 
na presença da dra. Flavia Fairbanks 
e da própria Luciana Gimenez. 
Aliás, nenhuma das duas conseguiu 
esconder o constrangimento.

NA FILA
O Viva já está con� rmando para 

dezembro nova reprise de “A Viagem”, 
um dos maiores sucessos de Ivani 
Ribeiro. 

Trata-se, claro, da versão 
produzida pela Globo em 1994. Antes 
teve a da Tupi, em 1975.

 QUASE UM ANO
Já de muitos meses, o “Programa 

Silvio Santos” vem exibindo reprises, 
com um “melhores momentos” dos 
seus principais quadros. Nesta altura 
não tem mesmo como ser diferente.

Vale lembrar, no entanto, que 
antes das férias, no � nal do ano 
passado, as gravações já não vinham 
acontecendo de maneira regular.

FAMÍLIA
“Depois de tanto tempo juntos 
viramos parentes e nos sentimos 
assim até hoje”, conta Fernanda 
Torres sobre os companheiros de 
‘Tapas & Beijos’. “Nos tornamos 
parceiras de um jeito muito 
profundo”, declara ainda, a 
respeito de Andrea Beltrão. 
A série volta ao ar dia 4 de agosto, 
e a Globo promete reprisar 
todas as cinco temporadas. Dois 
episódios, toda terça.  

As confusões do casal, com direito 
às mais espalhafatosas notícias, caíram 

do céu na vida de Mayra Cardi e 
Arthur Aguiar...Parece que os dois 
se deram muito bem com isso.A 
escolha de uma nova apresentadora 
para o jornalismo da Rede TV! não 
deve acontecer tão cedo...Tudo 
indica que, para esses próximos 

meses, tudo deverá continuar como 
está.Falta bater o martelo na data, 

mas todas as providências estão 
sendo tomadas para a nova edição da 
“Dança dos Famosos”...Todos os 
participantes já foram escolhidos. 
“NaMorada”, podcast da Tatiana 

Vasconcelos e Laura Cassano, segundo 
da série, está falando da quarentena 
e aventuras de quatro mulheres que 

moram sozinhas. No ar.“Band 
Eleições” começa ir ao ar em agosto. 
Os cenários já estão prontos.Caixa 

de entrada: e aí chega mais um release, 
com o título “Thiago Martins cuida do 
sorriso em um consultório do Rio”...
Além da permutinha escancarada, 
cabe perguntar onde mais ele poderia 

cuidar do sorriso.

ESTEVAM AVELLAR
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JUNIOR LINS 

A Medida Provisória 984/20, tam-
bém conhecida como a lei do 
mandante, desde que foi publi-

cada, no dia 18 de junho, tem gerado 
polêmica entre clubes e grande emis-
soras de TV. Na última segunda-feira 
(20), clubes da elite e das demais séries 
do Campeonato Brasileiro manifesta-
ram apoio à liberdade de transmitir ou 
negociar a exibição das suas partidas, 
enquanto mandantes. 

O Campeonato Potiguar já tem 
retorno agendado para o dia 12 de 
agosto, mas devido à pandemia do no-
vo coronavírus, a Federação Norte-Rio-
-Grandense de Futebol (FNF) estabele-
ceu em seu protocolo a retomada das 
atividades com os portões dos estádios 
fechados para os torcedores. Para o 
acesso do público às partidas, ABC e 
América planejam formas de transmi-
tir as últimas partidas do estadual, com 
o auxílio da MP. 

Com a venda dos diretos de trans-
missão, na maioria das ocasiões, feitas 
em blocos de times, as copas do Brasil 
e do Nordeste já têm seu vínculo desti-
nado para determinadas emissoras e 
plataformas. A série D, competição que 
contará com quatros times do RN em 
2020, comumente fecha acordo com a 
plataforma online MyCujoo. 

A FNF chegou a negociar em 2018 
os direitos das duas divisões do Estadu-
al com a MyCujoo, mas o planejamento 
de transmitir até 450 partidas na plata-
forma em três anos não teve sequência. 
De acordo com o presidente da Fede-
ração, José Vanildo, em entrevista ao  
Agora RN, as negociações serão realiza-
das para que emissoras de TV possam 

FUTEBOL | Para o acesso do 
público às partidas, ABC e 
América planejam formas de 
transmitir suas últimas partidas 
da competição estadual e dos 
demais torneios deste ano, com o 
auxílio da MP 984

assumir a cobertura dos jogos durante 
a � nalização do campeonato. “Ainda 
entraremos em negociação para que 
os jogos sejam transmitidos na TV. 
Iremos nos organizar para que, através 
do marketing, possamos reinventar o 
futebol do Estado”, disse. 

Em contato com a entidade, a re-
portagem apurou que nenhuma reu-
nião sobre transmissões foi realizada 
até o momento. 

Para o presidente do América, Le-
onardo Bezerra, a Medida Provisória 
apresenta aspectos positivos e negati-
vos. O executivo acredita que a MP pos-
sa dar mais fortalecimento no projeto 
de transmissões já realizado pelo clube, 
mas também pode desamparar em 
questões de negociações nos cenários 
regional e nacional, caso os times te-
nham que fechar acordos individuais. 
Leonardo acredita que talvez as recei-
tas possam ser inferiores. “O América 
acha que nesse momento a MP vem 
para fortalecer um clube que quer tra-
balhar, que sempre vai atrás das suas 

transmissões em busca de arrecadar 
com sua imagem. É uma ‘faca de dois 
gumes’, pois acho que no cenário local 
o América pode ser bene� ciado, mas 
em um cenário maior, como o regional 
ou o nacional, poderíamos ser prejudi-
cados se fossemos negociar sozinhos. 
A negociação geralmente é em bloco, 
pois você normalmente ganha mais. O 
América faturou R$ 1, 5 milhão apenas 
nas transmissões da Liga do Nordeste. 
Mas será que sozinho o clube conse-
guiria vender seus jogos a este preço? 
Acho difícil. Devemos tentar fechar 
um bloco de clubes do mesmo nível ou 
acima, para melhorar nosso poder de 
vendas ou de patrocínios. O América 
pensa em fazer transmissões, princi-
palmente quando tivermos direito”, 
explicou. 

Um dos principais canais de trans-
missão do América é a TV Mecão, no 
Youtube. Séries sobre o clube, treinos, 
resenhas, apresentações de jogadores 
e exibições jogos são veiculados pelo 
canal, que já contabiliza mais de 26 mil 

inscritos. Apesar da possibilidade de 
utilizar o Youtube, outras plataformas 
serão estudadas para que o torcedor 
alvirrubro possa acompanhar os jogos. 

Assim como o time americano, o 
ABC também utiliza o Youtube como 
um dos principais canais para a exibi-
ção das suas partidas e outras ativida-
des da equipe. O clube alvinegro já pos-
sui mais de 18 mil inscritos e realizou 
diversas campanhas para reviver jogos 
antigos durante a pandemia, em que 
conquistou mais de 16 mil acessos em 
uma delas. 

De acordo com a assessoria do 
clube, também está sendo estudada a 
possibilidade de ser utilizada uma no-
va plataforma para estas transmissões. 
O interesse do alvinegro é de também 
levar ao torcedor a imagem dos jogos, 
para que a marca do clube seja explora-
da e expandida através da MP. 

SOBRE A MP 
A MP 984/2020, editada pelo pre-

sidente Jair Bolsonaro (sem partido), 

ABC E AMÉRICA 
E A LEI DO MANDANTE

acaba com obrigação de anuência do 
visitante para televisionamento de 
partidas. Anteriormente, as partidas 
só poderiam ser transmitidas caso as 
emissoras tivessem contrato com os 
dois clubes que jogariam a partida. 

Outra mudança da medida pro-
visória é permitir que as emissoras de 
rádio e TV, inclusive por assinatura, 
patrocinem ou veiculem sua marca nos 
uniformes das equipes participantes 
da competição. Até a edição da MP, a 
prática era proibida.  Em 2001, o Vas-
co (RJ) disputou a � nal  da Copa João 
Havelange com o patrocínio do SBT na 
camisa, em partida transmitida pela 
TV Globo. 

Conforme consta nas mudanças da 
norma, os clubes desportivos também 
poderão � rmar contratos de trabalho 
de 30 dias com os atletas. Antes da 
mudança, a Lei Pelé previa 90 dias de 
vínculo mínimo. A nova regra vale até o 
dia 31 de dezembro deste ano, quando 
se encerra o estado de calamidade de-
corrente da pandemia. 

POLÊMICAS 
Logo após a medida entrar em 

vigor, as primeiras polêmicas começa-
ram a surgir, em torno da exibição de 
partidas do Flamengo no Campeonato 
Carioca. O clube não renovou seu con-
trato com a rede Globo para a exibição 
na competição estadual e optou por 
transmitir a partida, diante do Boavista 
(RJ) no seu canal do Youtube, a FlaTV. 

Após a partida, a Globo encerrou 
seu vínculo com o Campeonato Cario-
ca, o que fez com que o Vasco (RJ) e o 
Fluminense (RJ) também usassem seus 
canais para transmissão de jogos. Na 
partida entre Fluminense e Flamengo, 
na decisão da Taça Rio, o jogo chegou 
a ter 3,9 milhões de pessoas assistindo 
simultaneamente, o que se tornou o 
novo recorde de visualizações simul-
tâneas de uma partida esportiva em 
uma plataforma da internet.  Na última 
semana, 16 clubes da série A do Cam-
peonato Brasileiro assinaram um ato 
de apoio à MP. Unindo todas as séries, 
foram 40 clubes que participaram des-
te manifesto. Na elite do Brasileirão, 
apenas Botafogo, Grêmio, São Paulo e 
Fluminense � caram de fora.

Eu sou favorável a esta MP. Seria melhor para 
o cenário do futebol potiguar. Teríamos mais 
visibilidade, já que nenhuma TV transmite os 
jogos. Só a TV ABC e a TV Mecão fazem isso 
algumas vezes. Iria democratizar o futebol 
potiguar e poderia nos levar para outros rumos. 
Teríamos mais dinheiro em arrecadação, o que 
melhoraria a estrutura dos times” 

“Como não estamos podendo sair e ir aos 
jogos, falo como torcedora que sempre vou 
para o estádio. Eu acho muito viável o clube 
transmitir os jogos. Estou querendo só olhar 
pelo lado positivo. Seria muito bom estarmos 
em casa e ver nosso time jogar, para  poder 
torcer e vibrar. Quando tem a transmissão, 
temos o contato que não tivemos por estes 
últimos meses. Em relação à parte fi nanceira, 
todos estão passando por um momento difícil 
economicamente, mas são coisas que com o 
tempo podemos nos reorganizar”  

MATHEUS HENRIQUE, 24 ANOS, 
TORCEDOR DO ABC

MAGDIRLEY DAIANA, 22 ANOS, 
TORCEDORA DO AMÉRICA 

“ “

Canal do ABC Futebol Clube 
na plataforma Youtube

Canal do América na
plataforma Youtube


