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PORTO DE NATAL 
PREVÊ RETOMADA NO 
CRESCIMENTO COM
LEI DA CABOTAGEM

FALTA INSUMO PARA 
CASOS GRAVES DE 
COVID-19 NO RN E EM 
MAIS 21 ESTADOS

PLANOS DE SAÚDE SÃO 
OBRIGADOS A COBRIR 
TESTE SOROLÓGICO DO 
NOVO CORONAVÍRUS

PACIENTES QUE SE 
RECUPERARAM
CONTAM COMO FOI 
ENFRENTAR A COVID

COM REGRAS PARA 
EVITAR CONTAMINAÇÃO, 
MISSAS VOLTARÃO A SER 
CELEBRADAS EM NATAL

INFRAESTRUTURA. 9 | Presidente Jair 
Bolsonaro assinou projeto de lei 
que muda regras da navegação de 
cabotagem. Codern diz que trabalha 
com a possibilidade de incremento dos 
serviços no Terminal Portuário de Natal 
por grande potencial de crescimento 

CRISE. 8 | Rio Grande do Norte está com 
seu estoque de medicamentos para 
a intubação de pacientes graves da 
Covid-19 no vermelho. Os dados são 
de um levantamento feito pelo Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass)

PANDEMIA. 2 | Segundo resolução 
da ANS, que deve ser publicada 
hoje, pesquisa de anticorpos IgG 
ou anticorpos totais passa a ser 
de cobertura obrigatória para os 
beneficiários de planos de saúde a 
partir do oitado dia dos sintomas

SAÚDE. 5 | Leia depoimentos de
pessoas que precisaram ser
internadas em Natal por causa da 
Covid-19. Pacientes mostram a
face traiçoeira de uma doença
que pode ser branda para alguns,
mas cruel para outras

FÉ. 7 |  Paróquias da Arquidiocese de 
Natal voltam a celebrar missas com 
a presença dos fieis a partir deste 
sábado. Para isso, contudo, sacerdotes 
precisarão baixar orientações pela 
internet. Para ir à catedral, será preciso 
agendar

EDUCAÇÃO. 7 | Documento assinado 
por membros dos conselhos 
e órgãos colegiados denuncia 
falhas em nomeações para cargos 

diretivos feitas pelo reitor interino, 
Josué de Oliveira Moreira, bem 
como diversos problemas durante 
reuniões dos conselhos, comitês 

e colegiados do Instituto, além 
de entraves para a renovação de 
contato de professores substitutos. 
Diretores também criticaram 

retomada das aulas a distância, 
anunciada esta semana após 
conflito entre PM e estudantes.
Diretores avaliam que há 

perigo de colapso das 
atividades educacionais caso a 
administração da reitoria continue 
nas mãos de Josué Moreira.

CONSELHOS DO IFRN PEDEM 
SAÍDA DE REITOR INTERINO

NATÁLIA BONAVIDES 
TESTA POSITIVO PARA 
A COVID E PASSA BEM

GOVERNO DO RN 
PRORROGA SUSPENSÃO 
DAS AULAS PRESENCIAIS

DEPUTADA. 5 | Pelas redes sociais, 
parlamentar disse estar com 
sintomas leves da doença e que 
precisará de “dias de descanso”

FINANÇAS. 3 | Secretário de 
Tributação, Carlos Eduardo Xavier 
(foto), diz que Estado vai cobrar 
aprovação do “Plano Mansueto”

EDUCAÇÃO. 4 | Governadora 
Fátima Bezerra confirmou que a 
suspensão das aulas seguirá pelo 
menos até o dia 14 de setembro

GOVERNO AINDA ESPERA AVAL 
PARA PEGAR EMPRÉSTIMO
E PAGAR SERVIDORES

 ALEX VIANA

Tributação, Carlos Eduardo Xavier 

GOVERNO AINDA ESPERA AVAL 
PARA PEGAR EMPRÉSTIMO

DE OLHO EM TÓQUIO-21
FUTEBOL. 16 | Paratletas potiguares retomam treinamentos 
após cinco meses. Parahalterofilista Junior França retomou 
treinos pensando nas Paralimpíadas do ano que vem

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS
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CAROLINA ANTUNES / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Jair Bolsonaro se tornou nesta se-
mana o presidente da República 
com mais derrotas em votações 

de vetos no Congresso Nacional. Desde 
que assumiu o governo, no ano passa-
do, Bolsonaro teve 24 decisões reverti-
das pelos parlamentares, o que corres-
ponde a um terço do total de projetos 
barrados pelo presidente e analisados 
pelo Legislativo no período. O número 
é maior do que a soma de todas os re-
veses sofridos pelos ex-presidentes Fer-
nando Henrique Cardoso, Luiz Inácio 
Lula da Silva e Dilma Rousse� .

Na última quarta-feira (12), foram 
derrubados cinco vetos feitos por 
Bolsonaro a projetos aprovados pelos 
parlamentares, como o que ampliou a 
isenção de impostos para a indústria 
cinematográ� ca e outro que abriu cré-
dito a produtores rurais. Nas próximas 
semanas, os congressistas também 
preveem reverter as decisões do presi-
dente de não prorrogar a desoneração 
da folha salarial de empresas e de bar-
rar trechos do novo marco do sanea-
mento básico.  Anteriormente, o gover-
no já havia sofrido derrotas em temas 

como a lei do abuso de autoridade e o 
aumento do valor do fundo eleitoral.

O veto nada mais é do que a discor-

dância do presidente da República em 
relação a um projeto de lei aprovado 
pela Câmara e pelo Senado. Na prática, 

pode ter alguma justi� cativa jurídica, 
quando o texto é classi� cado como 
inconstitucional, ou mesmo político, 

sob a alegação de que a proposta fere 
o interesse público. Os dois motivos 
podem servir como justi� cativa, e cabe 
ao Congresso a palavra � nal.

Cada veto pode trazer a rejeição do 
presidente à íntegra ou apenas a algum 
trecho de um projeto. “Na elaboração de 
leis, quem dá a última palavra sempre é o 
Congresso, ‘derrubando’ possíveis vetos. 
Não posso sempre dizer não ao Parla-
mento, pois estaria fechando as portas 
para qualquer entendimento”, escreveu 
Bolsonaro no fim do ano passado após 
sancionar a maior parte do projeto anti-
crime,  mas vetar alguns trechos. Os itens 
barrados devem ser analisados na sema-
na que vem pelos parlamentares.

A comparação dos números da 
atual gestão com a de governos an-
teriores mostra que a derrubada de 
um veto presidencial era algo raro. Na 
gestão de Lula, por exemplo, foram 
apenas 2 dos 357 itens vetados nos oito 
anos em que o petista esteve à frente 
do cargo, o que equivale a 0,56%. Até 
então, Temer era o que mais registra-
va derrotas deste tipo, com 21 reveses 
(16,4% do total).

Bolsonaro é o presidente com mais 
vetos derrubados pelo Congresso
JUSTIÇA | Número de decisões revistas pelos deputados e senadores é maior do que a soma de todas os reveses sofridos pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ccomparação dos números da atual gestão com a de governos anteriores mostra que a derrubada de um veto presidencial era algo muito raro

Presidente Jair Bolsonaro ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (esq.), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

Após embates entre ministros 
por mais recursos para bancar 
obras públicas, o governo pre-

para uma medida provisória para abrir 
um crédito extraordinário de cerca de 
R$ 5 bilhões para custear investimen-
tos em infraestrutura e ações indicadas 
por parlamentares, segundo fontes do 
jornal O Estado de S. Paulo. Os minis-
térios estão preparando uma lista de 
obras que podem ser contempladas, 
mas ainda não há de� nição. O acordo 
em torno da medida teria sido selado 
na quarta-feira (12) entre o presidente 
Jair Bolsonaro, ministros e lideranças 
do Congresso Nacional.

Depois de se reunir com os presi-
dentes do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), no Palácio da Alvorada, 
Bolsonaro defendeu a manutenção do 
teto de gastos, mecanismo que limita o 

avanço das despesas à in� ação e que � -
cou na linha de tiro após a pressão por 
mais gastos. Nas conversas internas, 

porém, o presidente deu aval ao uso do 
crédito extraordinário, uma das pou-
cas exceções possíveis para que despe-

sas � quem livres de qualquer limitação 
imposta pelo teto.

O uso de créditos extraordinários 
para bancar obras públicas, sob o argu-
mento de estimular a economia após 
os impactos da pandemia de Covid-19, 
era uma defesa do ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério Marinho. 
O ministro tem adotado como mantra 
a fala de que a ordem de Bolsonaro é 
não deixar obras paradas no País. Em 
ano eleitoral, Marinho tem inaugurado 
uma série de obras em diferentes regi-
ões brasileiras ao lado do presidente.

A pedido do MDR, o governo che-
gou a preparar em julho uma consulta 
ao Tribunal de Contas da União (TCU) 
sobre a possibilidade do emprego des-
se instrumento para turbinar as obras 
sem violar regras � scais. Após a reper-
cussão negativa da manobra fura-teto, 
porém, o governo desistiu da consulta.

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, defende ampliação de gastos

No mesmo dia de defesa do teto, governo 
prepara MP com crédito de R$ 5 bi para obras

DESPESA

HELTON SILVESTRE / MDR

CORONAVÍRUS

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) decidiu nesta 
quinta-feira (13) incorporar ao 
rol de procedimentos e eventos 
em saúde o teste sorológico para 
detectar a presença de anticorpos 
produzidos pelo organismo após 
exposição ao novo coronavírus.

A resolução normativa pas-
sará a valer após publicação no 
Diário O� cial da União. O proce-
dimento incorporado é a pesquisa 
de anticorpos IgG ou anticorpos 
totais, que passa a ser de cobertu-
ra obrigatória para os bene� ciá-
rios de planos de saúde a partir do 
oitavo dia do início dos sintomas, 
nas segmentações ambulatorial, 
hospitalar e referência, conforme 
solicitação do médico.

ANS OBRIGA PLANOS 
DE SAÚDE A INCLUÍREM 
TESTE SOROLÓGICO DA 
COVID-19
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O secretário estadual de Tribu-
tação, Carlos Eduardo Xavier, 
disse nesta quinta-feira (13) que 

os governos de 14 estados – entre eles o 
do Rio Grande do Norte – vão começar 
uma mobilização em breve para cobrar 
a aprovação, no Congresso Nacional, 
do “Plano Mansueto”.

A proposta, idealizada pelo ex-se-
cretário do Tesouro Nacional Man-
sueto Almeida, consiste em um amplo 
programa de ajuste fiscal para que os 
estados equilibrem suas finanças.

Segundo o projeto original, que 
chegou a ser discutido no Congresso 
no ano passado, estados receberiam 
aval da União para contratar emprés-
timos junto aos bancos, adotando, em 
contrapartida, medidas de arrocho 
fiscal. Entre essas medidas, estavam 
redução de despesas com pessoal e 
privatizações.

Com a pandemia do novo corona-
vírus, o Congresso aproveitou o texto 
do “Plano Mansueto” que tramitava 
nas duas casas e o transformou em 
uma ajuda emergencial para estados 
e municípios. Na avaliação de Carlos 
Eduardo Xavier, contudo, o socorro fi-
nanceiro de agora não anula o projeto 
de ajuste fiscal.

“Foi-se utilizado aquele projeto de 

lei que já havia tramitado para facilitar 
a aprovação da ajuda emergencial. Mas 
o Plano Mansueto é muito mais amplo. 
O grande objetivo é que os estados se 
comprometam com metas fiscais. En-
tão, o governo dá aval para uma ope-
ração de empréstimo para fomentar 

o crescimento da economia. Isso não 
está descartado”, disse o secretário, em 
entrevista à 98 FM.

Segundo Carlos Eduardo Xavier, a 
expectativa dos estados é que o “Plano 
Mansueto” volte a tramitar no Con-
gresso em 2021. Em relação às contra-

partidas exigidas pela União – como 
redução de gastos e privatizações –, o 
secretário de Tributação do RN disse 
que a gestão da governadora Fátima 
Bezerra “tem esse compromisso”.

“A gente entrou sabendo que ia 
ter que fazer esses ajustes. A questão 
da Reforma da Previdência é central, 
principalmente do ponto de vista do 
controle da folha de pessoal”, exempli-
ficou.

Pelo “Plano Mansueto”, o Governo 
do Rio Grande do Norte espera receber 
aval para captar até R$ 1,1 bilhão jun-
to a instituições financeiras. A maior 
parte do dinheiro, segundo a gestão 
Fátima Bezerra, deverá ser aplicada no 
pagamento dos salários dos servidores 
que ainda estão em atraso (dezembro 
e 13º salário), herdados da gestão an-
terior.

“Esse é um compromisso da gover-
nadora (pagar os salários atrasados). 
Vamos encerrar os quatro anos (do 
mandato) com as folhas em atraso 
quitadas. Mas, em 2020, a prioridade é 
pagar os 12 salários e o 13º. Essa discus-
são do atrasado a gente inicia em 2021. 
Não posso trazer uma falsa expectativa 
para o servidor. Não deve haver receita 
extraordinária este ano que nos permi-
ta (pagar em 2020)”, respondeu.

Estado vai cobrar aprovação 
do Plano Mansueto em 2021
FINANÇAS | Análise da proposta, idealizada pelo ex-secretário do Tesouro Nacional Mansueto Almeida, foi paralisada por causa da pandemia. 
Projeto consiste em um amplo programa de ajuste fiscal para que os estados equilibrem suas finanças. Estado espera receber R$ 1,1 bilhão

Secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, afirma que verba servirá para pagar salários

O Senado aprovou, nesta quin-
ta-feira (13), um projeto que 
muda a destinação de recursos 

do pré-sal. O texto reduz investimentos 
em saúde e educação e inclui estados e 
municípios na divisão, além do finan-
ciamento à expansão de gasodutos.

Hoje, 100% dos recursos do pré-sal 
vão para o Fundo Social do Pré-Sal, 
criado em 2010, como poupança para 
investimentos em educação, saúde, en-
tre outras áreas. O projeto segue para 
sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O dinheiro do Fundo Social do 
Pré-Sal é arrecadado nos contratos de 
partilha, pelos quais parte do petró-
leo produzido é entregue ao Governo 
Federal. A União comercializa o pro-
duto, e o dinheiro é destinado para o 
Fundo.

Pelo texto aprovado, 30% desses 
recursos vão continuar no Fundo 
Social, 30% vão para fundos de Parti-
cipação dos Estados (FPE) e de Par-
ticipação dos Municípios (FPM), 20% 
ficarão com a União para investimen-
to em saúde e em educação e 20% vão 

para o a construção de gasodutos.
A linha de financiamento para 

os gasodutos é chamada de “Bras-
duto”. As mudanças foram incluídas 
em uma proposta que resolve uma 
disputa judicial no setor elétrico. O 
texto aprovado resolve uma disputa 
entre usinas e o governo sobre quem 

Hoje, 100% dos recursos do pré-sal vão para o Fundo Social do Pré-Sal, criado em 2010

Senado aprova nova distribuição
do pré-sal para contemplar estados  

RECURSOS

REPRODUÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

EOL POTIGUAR B61 SPE S.A, CNPJ 34.109.229/0001-80, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
Simplificada - LS, com prazo de validade até 10 de agosto de 2026 em favor do empreendimento Rede 
de Média Tensão 34,5 kV - Ventos de Vila Mato Grosso I, localizado nas Vilas Espírito Santo e Mato 
Grosso, no município de Serra do Mel-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA- LS

A. C. Barbosa Chaves - ME, 07.221.516/0001-05, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
- LS, com prazo de validade até 10/08/2026 em favor do empreendimento de Tratamento de dejetos 
sanitários, sucção e limpeza de fossas e sumidouros, utilizando veículo de placa NNM8618, com ca-
pacidade de 7,50 m³.

Ana Cristina Barbosa Chaves
Proprietária

PEDIDO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

IRANILDO ROZENDO DE OLIVEIRA, CNPJ Nº 01.133.203/0001-19, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença Simplificada, para uma panificadora, localizada na Rua Marechal Floriano, nº 204, 
Centro, CEP: 59.255-000, Santo Antônio/RN.

IRANILDO ROZENDO DE OLIVEIRA
PROPRIETÁRIO

OPORTUNIDADE DE TRABALHO

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
MEIO PERÍODO

Requisitos:
- Ensino Médio completo
- Habilidades em atendimento
- Domínio do pacote Office

Contato: 84 98168085   |  Email: exatuseconsultoria@gmail.com

deve pagar a conta pela redução da 
geração de eletricidade por meio de 
hidrelétricas e pelo acionamento de 
usinas termelétricas, que são mais 
caras.

O assunto é alvo de uma série de 
processos na Justiça, e deve custar R$ 
9 bilhões até o fim do ano.

ATÉ O FIM DO ANO

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta quinta-feira (13) 
um projeto de lei que suspende o 
ajuizamento de créditos tributá-
rios e não-tributários do municí-
pio até o dia 31 de dezembro de 
2020. A iniciativa, da vereadora Ni-
na Souza (PDT), agora segue para 
sanção do prefeito Álvaro Dias.

Na prática, pela proposta, os 
contribuintes que tiverem débitos 
atrasados, como IPTU e ISS, não 
poderão ter seus bens penhora-
dos. A Secretaria de Tributação 
deixaria de passar, até o fim do 
ano, os dados para que essas exe-
cuções sejam ajuizadas.

“O índice de desemprego teve 
um aumento drástico em Natal 
durante a pandemia. Diante dessa 
situação, vemos a urgência da pre-
feitura suspender o ajuizamento 
dessas execuções. Essa interrup-
ção trará alento e fôlego para as 
famílias que estão vivendo com 
problemas financeiros e temendo 
perderem seus bens”, enfatizou a 
vereadora ( foto).

CMN APROVA PROJETO 
QUE PROÍBE PENHORA 
DE CONTRIBUINTES 
INADIMPLENTES

VERÔNICA MACEDO / CMN
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TSE SE INCLINA A REJEITAR 
“ABUSO DE PODER RELIGIOSO”

NÃO HÁ NEGROS NO CNJ 
QUE AVALIA RACISMO DE JUÍZA 

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ACESSO DIFÍCIL
A di� culdade de acesso dos 

advogados a magistrados foi alvo 
de estudo da OAB-DF: em média, 
36,4% de juízes de tribunais do DF 
(incluindo superiores) não recebem 
advogados de jeito nenhum. No STF, 
4 dos 11 ministros mantém portas 
fechadas e no STJ, metade dos 30 
ministros.

LÍDER DA OPOSIÇÃO
Em suas coletivas, como nesta 

quinta-feira, o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, mal esconde sua 
satisfação com a tal “debandada” de 
dois do Ministério da Economia. Ele 
quer ver Paulo Guedes pelas costas. 

BEM DE SAÚDE
Recuperada de covid-19, a 

deputada Joice Hasselman (PSL-SP) 
voltou a marcar presença na Câmara, 
em Brasília. Colegas a� rmam, “com 
todo o respeito, a perda de peso 
durante a doença lhe fez bem”.

FALTOU EXPLICAR
O STF decidiu que ministro a 60 

dias da aposentadoria será excluído 
do sorteio para relatar novos casos. 
Se isso não teve o objetivo de alcançar 
o ministro Celso de Mello, que se 
aposentará em 1º de novembro, ao 

completar 75 anos, foi uma atitude 
indelicada com o decano da Corte.

BOM CABRITO
À frente da liderança do governo 

na Câmara desde o início do 
mandato do presidente Bolsonaro, 
o deputado Vitor Hugo (PSL-GO) foi 
substituído e não saiu atirando. Caso 
raro de lealdade.

VISITA A CORUMBÁ
O presidente Jair Bolsonaro 

visita o Mato Grosso do Sul na 
próxima terça-feira. Fez questão de 
ir a Corumbá veri� car providências 
adotadas para impedir incêndios.

A ECONOMIA REAGE
As maiores lojas virtuais no 

Brasil receberam 1,29 bilhão de 
acessos de em julho, o terceiro 
melhor desempenho dos últimos 
12 meses, revela estudo Conversion. 
Foram avaliadas mais de 200 lojas de 
e-commerce.

SUSPEITO JÁ É EX
O governo de Roraima enviou 

nota à imprensa para lembrar que 
o ex-secretário de Saúde Francisco 
Monteiro Neto, alvo de operação da 
PF de ontem, foi demitido em maio 
pelas suspeitas em que é investigado.

Quando chegar ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o caso da juíza 
Inês Marchalek Zarpelon, da 1ª Vara Criminal de Curitiba, que a� rmou em 
sentença que um réu é “seguramente integrante do grupo criminoso em 
razão da sua raça”, encontrará um colegiado de quinze integrantes no qual 
não há negros. A vítima do racismo, Natan Vieira da Paz, 42, é negro e foi 
condenado a 14 anos e dois meses de prisão pela juíza.

30 DIAS PARA AGIR
O corregedor nacional 

de Justiça do CNJ, Humberto 
Martins, ordenou “providências” 
e � xou prazo de 30 dias para a 
corregedoria paranaense.

DESPEDIDAS
Martins participará, dia 

25, de sua última reunião do 

CNJ. No dia 27, ele assumirá 
a presidência do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ).

QUE ‘CONTEXTO’?
A juíza diz que a frase “foi 

retirada do contexto”. Como se 
fosse possível desvirtuar a frase 
“integrante do grupo criminoso 
em razão da sua raça”.

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) têm divergido da pretensão 
legisladora do ministro Edson Fachin, de criminalizar suposto “abuso de 
poder religioso” na in� uência de pastores, bispos ou padres em campanhas 

eleitorais. A lei não prevê esse “abuso”, mas o TSE nunca foi de resistir à tentação 
de legislar. Não seriam atingidos pela medida in� uenciadores como sindicalistas, 
artistas, professores etc.  Em voto brilhante, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho 
Neto defendeu as liberdades de expressão e religiosa, multiculturalismo, tolerância 
etc. “Não vejo como defender a liberdade de voto dissociada da liberdade de 
expressão do candidato e de seu simpatizante”, disse Carvalho Neto. Até o ministro 
Alexandre de Moraes divergiu do alegado “abuso de poder religioso”, no caso em 
que adversários tentam cassar uma vereadora. Políticos governistas veem na 
alegação de “abuso de poder religioso” a tentativa de di� cultar um novo apoio 
evangélico a Bolsonaro, em 2022.

OCCUPATIO BELLICA |  Ao todo, foram cumpridos 8 mandados de prisão preventiva e outros 11 de busca e 
apreensão em Natal, Goianinha e Tibau do Sul e ainda na cidade de Joboatão dos Guararapes, em PE

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) de� agrou 
nesta quinta-feira (13) a Ope-

ração Occupatio Bellica, com o obje-
tivo de combater a atuação de uma 
narcomilícia nas praias da Pipa e de 
Sibaúma, em Tibau do Sul, município 
do litoral Sul potiguar.

Ao todo, foram cumpridos 8 man-
dados de prisão preventiva e outros 11 
de busca e apreensão em Natal, Goia-
ninha e Tibau do Sul e ainda na cidade 
pernambucana de Joboatão dos Gua-
rarapes, na Grande Recife.

A ação teve o apoio da Polícia 
Militar. “Occupatio Bellica” é uma 
expressão em latim que se refere a 
práticas das Idades Antiga e Média de 
ocupações de propriedade por meio de 
violência. O grupo preso nesta quinta 
é investigado desde 2019 por realizar 
invasões em terrenos e propriedades 
alheias localizados na Pipa e em Sibaú-
ma utilizando ameaças.

A investigação do Grupo de Atu-
ação Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), do MPRN, foi 
iniciada com a � nalidade de apurar 
possível crime de constituição de milí-
cia privada na Pipa. Além das invasões 
ilegais e ameaças, o grupo tem, segun-
do o MPRN, ligações com uma facção 
criminosa e com tra� cantes de drogas, 
o que con� gura uma narcomilícia.

Durante as investigações, o MPRN 
descobriu em que, após invadir os 
terrenos, o grupo desmatava os locais 
e construía edi� cações em um prazo 
inferior a 48 horas com o objetivo de 
simular uma situação já concretizada 
para tentar usucapir os terrenos, tudo 

isso sem autorização e em desacor-
do com determinação legal. As áreas 
invadidas e desmatadas ilegalmente, 
em seguida, eram postas à venda por 
valores que variavam entre R$ 10 mil e 
R$ 500 mil.  

Para o MPRN, os crimes cometidos 
pelo grupo afeta a todos em Tibau do 
Sul, seja o morador local, os proprietá-
rios dos terrenos invadidos, os vizinhos, 
o meio ambiente, o setor imobiliário, a 

imagem do município, a Prefeitura que 
não tem impostos arrecadados e ainda 
o turismo, o que re� ete diretamente na 
economia da localidade.

As provas obtidas pelo MPRN de-
monstram que o grupo integra uma 
milícia privada, contribuindo e concor-
rendo direta ou indiretamente, para o 
cometimento dos mais diversos crimes 
e esquema criminoso das invasões de 
terrenos.

Policiais cumprem mandados de prisão e de busca em endereços em Tibau do Sul, no RN

Operação combate atuação de 
narcomilícia no litoral sul do RN

A governadora Fátima Bezerra 
con� rmou nesta quinta-feira 
(13) que a suspensão das aulas 

no Rio Grande do Norte seguirá pelo 
menos até o dia 14 de setembro. A me-
dida, que vale para as redes públicas e 
privada, atende recomendação do Co-
mitê Cientí� co Estadual, que vetou o 
retorno das atividades escolares neste 
momento, apesar da melhora no qua-
dro epidemiológico da pandemia do 
novo coronavírus.

“Com base em parecer do nosso 
comitê cientí� co, prorrogaremos a 
suspensão das atividades estudantis 
em mais 30 dias. Nossos especialistas 
apontaram que, apesar da melhoria no 
quadro da pandemia no Estado, ainda 
não há, neste momento, condições 
sanitárias favoráveis para o retorno às 
aulas. Eles solicitaram mais um prazo 
para avaliação”, escreveu a governado-

ra no Twitter.
Fátima a� rmou que os diálogos 

sobre a retomada serão mantidos via 
Comitê da Educação, liderado pela 
Secretaria Estadual de Educação e 

que conta ainda com representantes 
da UERN, Instituto Kennedy, além de 
escolas públicas estaduais, municipais 
e privadas. O retorno estava marcado 
para acontecer no dia 17 de agosto.

Aulas nas redes públicas e privada de ensino do RN estão suspensas desde 17 de março

Governo do RN prorroga suspensão 
das aulas presenciais por 30 dias

EDUCAÇÃO

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

MPRN / REPRODUÇÃO
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SAÚDE | Depoimentos de pessoas que precisaram ser internadas em Natal por causa da Covid-19
mostram a face traiçoeira de uma doença que pode ser branda para alguns, mas cruel para outras

MARCELO HOLLANDA

Na loteria em que se transformou 
a infecção pelo novo corona-
vírus, a sorte também tem seu 

peso, especialmente quando a luta é 
contra uma doença que pode evoluir 
rapidamente para uma síndrome 
multissistêmica, colocando o paciente 
entre a vida e a morte.

Judson Lobato, de 37 anos, enge-
nheiro de Natal, por exemplo, é um dos 
que tiveram sorte.

Casado com uma enfermeira da 
unidade semi-intensiva do Hospital do 
Coração, que, como ele, contraiu a Co-
vid 19, ele pode ser acompanhado por 
ela em seus 20 dias de internação.

A história de Judson, acompanha-
do de perto por médicos e enfermeiros 
competentes, numa ala exclusiva para 
pacientes de Covid-19, está entre as 
exceções para milhares de pessoas pre-
miadas nesse jogo de azar.

História com final feliz, mas cujo 
enredo poderia ter sido bem outro, a do 
engenheiro serve de alerta para muita 
gente que ainda faz pouco caso de uma 
pandemia que está por trás de mais de 
2 mil mortes no RN e acima de 105 mil 
no País.

Ou da história do cirurgião pe-
diátrico Sérgio Melo, de 57 anos, que 
completou nesta quinta-feira (13) dois 
meses desde contraiu o novo corona-
vírus. Os 10 dias de internação dele 
no mesmo Hospital de Coração ainda 
renderam uma luta pela recuperação 
que ele trava todos os dias desde então.

Com 15 mortes de colegas pela 
Covid-19 nos últimos meses, Dr. Sérgio 
ainda não está completamente resta-
belecido. Precisou fazer desmame do 
corticoide que foi obrigado a ingerir 
continuamente por 30 dias, amargar 
semanas de insônia, ter problemas de 
pele e até queda de cabelo.

“Hoje, ainda não consigo subir dois 
lances de escada sem perder completa-

mente o fôlego, coisa impensável antes 
da Covid”, completa.

Qual o conselho do médico?
“Fuja de aglomerações, prefira ficar 

longe dessa loteria”.
Judson, que no dia 12 de junho, uma 

sexta-feira, soube que tinha ganhado 
a sorte grande na loteria da Covid, co-
meçou com uma tosse renitente, dor de 
cabeça, dores no corpo e uma febre de 
38,5 ºC durante todo o fim de semana.

Na segunda (15), já no hospital, 
uma tomografia revelou um compro-
metimento de 25% dos pulmões. As-
sim, de um dia para o outro.

Um exame PCR mostrou o bilhete 
premiado. Considerado o “padrão ou-
ro”, o RT-PCR é o exame que identifica 
o vírus e confirma a Covid-19.

 Ainda jovem, com o melhor acom-
panhamento que alguém poderia ter, 
tomando corticoides e anticoagulan-
tes para evitar a formação de trombos, 
Judson foi para casa, até voltar a tossir 
muito, sentir falta de ar e voltar e ser 
internado no dia 23 já sem sentir gosto 
de sal na comida e com comprometi-
mento pulmonar de 50%.

Hoje, ainda convalescendo, mas 
em “home care”, o engenheiro mecâni-

co dá graças por não ter precisado de 
um respirador, embora tenha passado 
uma semana na máscara de Hudson, 
com o fornecimento máximo de 15 li-
tros de oxigênio por minuto.

Ontem foi um dia muito importan-
te para o consultor Semio Timene, que, 
depois de dois meses de ter contraído 
o novo coronavírus, finalmente voltou 
para a academia.

“Foi uma longa batalha contra uma 
doença incapacitante, que é muito di-
ferente de pessoa para pessoa e da qual 
todos nós precisamos nos proteger 
muito”, aconselha.

A psicóloga clínica Edna Pinhei-
ro, de 56 anos, que o diga. Dois meses 
depois de ter sido diagnosticada com 
o coronavírus, ela ainda sofre com for-
migamento nas costas do lado esquer-
do, câimbra nas batatas das pernas ao 
acordar, dormência nos pés e mãos, 
descompasso no coração e cansaço ao 
menor esforço.

Ela diz que, embora a pressão 
arterial e o hemograma tenham se re-
gularizado, nos últimos 30 dias antes 
do retorno ao trabalho, ela teve várias 
infeções bacterianas nas vias áreas su-
periores, nos olhos e na pele.

Paciente se submete a teste rápido para saber se está com o novo coronavírus, que causa a Covid-19

Pacientes que se recuperaram 
contam como foi enfrentar a Covid

A deputada federal Natália Bona-
vides (PT-RN) informou nesta 
quinta-feira (13) que testou po-

sitivo para o novo coronavírus.
Pelas redes sociais, a parlamentar 

disse estar com sintomas leves da doen-
ça e que precisará de “alguns dias de des-
canso”. “Espero estar 100% logo, de volta 
com toda a disposição para nossas lutas”, 
escreveu a deputada, pelo Twitter.

O caso de Natália é o segundo entre 
a bancada potiguar no Congresso. Além 
dela, o deputado General Girão (PSL) 
teve coronavírus no fim de março. Ele 
chegou a ser internado em um hospital 
de Brasília, mas teve alta no dia seguinte.

A deputada não disse se vai utilizar 
algum medicamento para tratar a Co-

vid-19. Na semana passada, ela ingres-
sou com uma representação na Procu-
radoria-Geral da República contra os 
ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, 
e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, 
por gastos do governo com a produção 
de hidroxicloroquina - remédio que o 
presidente Jair Bolsonaro tomou quan-
do teve coronavírus.

Na ação, Natália Bonavides pediu 
que o Ministério Público investigue 
se os ministros incorreram em crime 
de responsabilidade ou improbidade 
administrativa pelo gasto de quase R$ 
500 mil com a produção do remédio, já 
que não há comprovação científica de 
que o medicamento seja eficaz contra 
o coronavírus. Deputada Natália Bonavides (PT-RN)

Natália Bonavides testa positivo
CORONAVÍRUS

MARYANNA OLIVEIRA / CÂMARA DOS DEPUTADOS

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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THAMISE CERQUEIRA / SICOOB RN

A poupança sempre foi vista co-
mo uma saída honrosa e segura 
para quem consegue poupar e 

não gosta de se arriscar em investi-
mentos, sejam eles financeiros ou em 
demais empreendimentos. Também 
sempre foi indicada para aqueles que 
necessitam de uma reserva de emer-
gência. A liquidez da poupança seria 
uma garantia.

Contudo, com a taxa Selic no chão 
(2% ao ano), e as incertezas sobre ce-
nário futuro de certos investimentos, 
cabe ao aplicador se preparar para 
buscar melhores retornos para seu 
suado dinheirinho, garantindo pressu-
postos semelhantes ao da poupança.

Foi pensando nisso que o Sicoob 
Rio Grande do Norte, amparado em 
seu princípio de educar financeira-
mente a comunidade na qual está 
inserido, lançou uma campanha de 
aplicação para demonstrar para os 
seus associados que há saída melhor 
que deixar o dinheiro na poupança.

Trata-se da campanha “Invest +,” 
com duração de seis meses, valendo 
até o fim do ano, na qual o cooperado 
terá a oportunidade de aplicar a quan-
tia que quiser, a partir de R$ 200,00, 
podendo ganhar até 120% do CDI (de-
pendendo do valor), que é o Certifica-
do de Depósito Interbancário.

Embora tanto a poupança quan-

to o CDI estejam ancorados na taxa 
Selic, em perspectiva histórica, o CDI 
tem sido bem mais rentável do que a 
poupança, que hoje rentabiliza 70% da 
taxa Selic.

O gerente regional do Sicoob Rio 
Grande do Norte, Thiago Pegado, ex-
plica que o CDI é um parâmetro ado-
tado pelos bancos para as tomadas de 

recursos entre as instituições.
“Se é bom para os bancos, que 

vivem de emprestar dinheiro, é ótimo 
para as pessoas físicas e empresas 
como um parâmetro para a remune-
ração de suas aplicações, e podemos 
chegar até 120% do CDI”, afirma Thia-
go Pegado.

É buscando inserir seus asso-

ciados em novas modalidades de 
produtos financeiros mais rentáveis 
e seguros, ajudando os pequenos e 
médios investidores cooperados, que 
Sicoob Rio Grande do Norte iniciou o 
programa Invest+ com uma tripla uti-
lidade: remunerar acima da poupança 
as aplicações; fazer a aplicação render 
durante seis meses, o que é bastante 

racional nos dias de hoje e, de quebra, 
distribuir prêmios a cada bimestre de 
modo a incentivar o associado a sair 
da zona de conforto da poupança.

E os prêmios de incentivo serão o 
sorteio de duas Smart TV de 50 pole-
gadas e um carro zerinho.

Para emissão do bilhete da sorte, 
serão considerados apenas os valores 
aplicados no período da campanha e 
não resgatados antes do seu término. 
E, importante, os recursos aplicados 
nesta modalidade com resgate antes 
do término da carência não incidirão 
rentabilidade dos rendimentos.

A premiação da campanha será 
realizada em três sorteios, sendo bi-
mestrais no decorrer da campanha, 
e logo após a consolidação dos dados 
das transações financeiras realizadas 
pelos associados.  

Thiago Pegado explica que o Si-
coob Rio Grande do Norte, como a 
instituição financeira próxima de 
seus associados, sabe do valor e esfor-
ço que cada pessoa, física ou jurídica, 
fez para formar sua “poupança” como 
colchão justamente para enfrentar 
crises como esta.

“Daí a razão dessa campanha es-
tar com taxas de remuneração bem 
acima dos investimentos de renda fixa 
(poupança, CDB, etc) e com a mesma 
garantia e segurança”, finaliza.

Com a taxa Selic no chão, poupança 
talvez não seja a melhor aplicação
INVESTIMENTO | Amparado em seu princípio de educar financeiramente a comunidade na qual está inserido, Sicoob Rio Grande do Norte lançou uma campanha de aplicação
para demonstrar para os seus associados que há saída melhor que deixar o dinheiro na poupança. Durante a ação “Invest+”, cooperados também vão concorrer a prêmios

Gerente regional do Sicoob Rio Grande do Norte, Thiago Pegado explica que há possibilidades de investimento mais rentáveis do que a poupança

APrefeitura do Natal colocou em 
funcionamento nesta quinta-
-feira (13) um novo centro de 

atendimento específico a pacientes 
com sintomas da Covid-19. O equipa-
mento, que é o terceiro que a gestão 
municipal disponibiliza para a popula-
ção, funcionará no Palácio dos Espor-
tes de segunda a quinta-feira, das 8h às 
16h, e às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Os pacientes devem apresentar 
CPF, Cartão SUS e comprovante de re-
sidência de Natal para serem atendidos.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
acompanhou o início dos atendi-
mentos. Segundo ele, a instalação dos 
centros de enfrentamento à Covid-19 
contribuiu para Natal melhorasse a si-
tuação epidemiológica, reduzindo a ta-
xa de ocupação de leitos hospitalares, a 
taxa de contágio do novo coronavírus e 
o número de óbitos causados pela Co-
vid-19. Além disso, os espaços ajudam 
a desafogar as unidades básicas de saú-
de e as UPAs da cidade.

“Essa foi uma aposta acertada da 
gestão. A grande sacada é o tratamen-
to precoce. O paciente já sai com os 
remédios em mãos. Estamos em uma 
situação satisfatória da pandemia em 
Natal, mas, até chegarmos a esse mo-

mento, o nível de esforço e trabalho 
foram imensos. Não iremos relaxar. É 
momento de seguir com os cuidados 
de higiene pessoal, usando máscara e 
só saindo de casa em situação de extre-
ma necessidade. Seguiremos assim até 

vencermos essa realidade de uma vez 
por todas”, disse o prefeito.

Estão sendo admitidos no centro 
os natalenses que apresentam sinto-
mas como febre, tosse ou dor de ca-
beça. No local, eles passam por uma 
triagem com medição de temperatura, 
aferição de pressão arterial e verifica-
ção de níveis de oxigenação. Na sequ-
ência, são avaliados em uma consulta 
médica com o profissional indicando a 
conduta a ser adotada pelo paciente e 
a necessidade ou não da realização do 
teste tipo Swab (RT/PCR).

No local, o paciente também rece-
be, caso seja prescrito pelo médico, me-
dicamentos para tratar os sintomas da 
doença. Também são disponibilizadas, 
se necessário, doses de hidroxicloro-
quina ou ivermectina - que constam do 
protocolo de atendimento aos pacien-
tes com coronavírus no município. A 
Secretaria de saúde de Natal acredita, 
mesmo sem estudos, que os medica-
mentos funcionam contra a Covid.

Prefeito Álvaro Dias e equipe acompanharam início dos atendimentos no Palácio dos Esportes

Prefeitura abre novo centro de atendimento
a pacientes com Covid, agora na Zona Leste

PANDEMIA

JOANA LIMA / PREFEITURA DO NATAL

“RACHADINHAS”

O ministro do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) Félix 
Fischer revogou a prisão domi-
ciliar do ex-assessor Fabrício 
Queiroz e determinou seu re-
torno para a cadeia. A decisão 
também atinge sua mulher, 
Márcia Aguiar, que antes es-
tava foragida e agora deve ser 
presa.

No despacho, Fischer de-
termina a revogação da limi-
nar concedida pelo presidente 
do STJ, João Otávio Noronha, 
durante o plantão do Judiciá-
rio, que mandou Queiroz para 
a prisão domiciliar.

Com a revogação, o STJ 
deve intimar o Tribunal de Jus-
tiça do Rio para cumprir uma 
nova ordem de prisão contra 
Queiroz, o que deve ocorrer 
nesta sexta-feira (14).

MINISTRO DO STJ 
REVOGA LIMINAR E 
MANDA QUEIROZ DE 
VOLTA PARA PRISÃO
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Os Conselhos e Órgãos Cole-
giados do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) enca-
minharam carta ao Ministério da Edu-
cação (MEC) pedindo a destituição do 
reitor pro tempore da unidade, Josué 
Moreira de Oliveira, que está no cargo 
desde 17 de abril.

Segundo os autores da carta, enca-
minhada na quarta-feira (12) pelos in-
tegrantes do Conselho Superior (Con-
sup), do Colégio de Dirigentes (Codir), 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Consepex) e do Comitê de 
Ensino (Coen) da instituição federal, 
a gestão do reitor interino é marcada 
pela “falta de representatividade e falta 
de competência”.  

Endereçado ao atual ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, o docu-
mento aponta falhas em nomeações 
para cargos diretivos, problemas com 
as reuniões dos conselhos, comitês e 
colegiados do Instituto, bem como en-
traves para a renovação de contato de 
professores substitutos e a aquisição de 
equipamentos de informática.

Outra queixa é com a resolução 

assinada pelo reitor interino, na última 
quarta-feira (13), que aprovou a reto-
mada dos cursos a distância na insti-
tuição. Segundo o Conselho Superior 

do IFRN, o ato foi considerado “mono-
crático e autoritário”, pois o colegiado 
foi impedido de se reunir para debater 
a retomada. Os diretores alegam que a 

medida foi tomada sem planejamento, 
metodologias, datas ou cronogramas. 
“Como já informado anteriormente, é 
notória e inconteste a falta de articula-

ção e de governança do reitor pro tem-
pore e de sua equipe temporária, além 
da falta de representatividade e falta de 
competência para gerenciar a retoma-
da das atividades por qualquer modali-
dade que seja, situação que preocupa a 
todos que fazem parte da comunidade 
do IFRN”, traz o documento.

Os diretores do IFRN avaliam que 
há perigo de colapso das atividades 
educacionais caso a administração da 
reitoria continue nas mãos de Josué de 
Oliveira. O corpo diretivo pede urgên-
cia na tomada de decisão por parte do 
Ministério da Educação. O documento 
é encerrado com solicitação para que 
o reitor pro tempore seja destituído. 
“Diante de toda essa situação, mais 
uma vez aqui apresentada, solicitamos 
posicionamento por parte do Minis-
tério da Educação, ao tempo em que, 
clamamos pela destituição do profes-
sor Josué Moreira da função, uma vez 
que o atual reitor pro tempore do IFRN, 
além de não possuir experiência de 
gestão, continua demonstrando unia 
profunda falta de conhecimento sobre 
o funcionamento da Instituição”, diz o 
texto.

Conselhos pedem que o Ministério 
da Educação destitua reitor do IFRN
POLÊMICA | Documento ponta falhas em nomeações para cargos diretivos feitas pelo reitor pro tempore Josué de Oliveira Moreira, bem como diversos problemas durante reuniões dos 
conselhos, comitês e colegiados do Instituto, além dos entraves para a renovação de contato de professores substitutos. Diretores também criticaram retomada das aulas a distância

Reitor pro tempore da IFRN, Josué Moreira de Oliveira, está no cargo desde 17 de abril, quando foi nomeado pelo Ministério da Educação

A Companhia de Águas e Esgotos 
do Rio Grande do Norte (Caern) 
fará parada emergencial no 

abastecimento da Zona Norte de Na-
tal, no domingo (16). O serviço será 
feito das 8h às 12h, O objetivo é corrigir 
a válvula de registro de grande porte 
da Estação de Tratamento de Água de 
Extremoz. 

De acordo com a Caern, após re-
ligado o sistema, ao meio-dia, serão 
necessárias 72 horas para normalizar 
o abastecimento.  A suspensão do 
abastecimento afetará os bairros dee 
Igapó, Parte de Lagoa Azul, Nossa Se-
nhora da Apresentação, parte do Pa-
juçara, Potengi, Redinha e Salinas, em 
Natal. Além do Conjunto Amarante, 
Jardim Lola, Olho d’água dos Carrilhos 
e Nova Zelândia, em São Gonçalo do 
Amarante.

A Companhia de Águas e Esgotos 
também anunciou que suspendeu o 
abastecimento de água para as cida-
des da região do Médio Oeste. A Caern 
explica que as boias de sustentação do 
conjunto motobomba, que fica na cap-
tação da adutora Médio Oeste, foram 
danificadas, o que suspendeu o abas-
tecimento para as cidades de Triunfo 

Potiguar, Paraú, Campo Grande, Mes-
sias Targino, Janduís, Patú e comunida-
des rurais da Serra de João do Vale. A 
captação da adutora Médio Oeste fica , 
adentro da barragem Armando Ribeiro 
Gonçalves, no município de Jucurutu. 
A água é captada dentro da barragem e 
por esse motivo o conjunto motobom-
ba necessita ficar dentro do manancial, 
suspenso por boias.

A previsão da Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Nor-
te (Caern) é que o sistema seja religado 
no domingo (16), às 17h. O bombea-
mento de água será feito ainda no do-
mingo para as cidades de Triunfo Poti-
guar e Paraú, assim como para Messias 
Targino, Patu e comunidades da Serra 
de João do Vale. Na quarta-feira (19), o 
abastecimento será direcionado para 
Campo Grande e Janduís, conforme 
sistema de rodízio já adotado.

De acordo com a Caern, após religado o sistema, ao meio-dia, serão necessárias 72 horas

Zona Norte de Natal terá parada de 
abastecimento de água no domingo 

CAERN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

As paróquias da Arquidiocese 
de Natal voltam a celebrar mis-
sas com a presença dos fieis a 

partir deste sábado (15). Para isso, é 
necessário seguir todas as orientações 
definidas pelos bispos da Província 
Eclesiástica e que estão disponíveis no 
site da Arquidiocese de Natal.

Na Catedral Metropolitana, 
no sábado será celebrada missa, 
às 16h30, presidida pelo arcebispo 
Dom Jaime Vieira Rocha. Já no do-
mingo (16) serão celebradas quatro 
missas: 7h, 9h, 11h e 19 horas. A ce-
lebração do sábado, às 16h30, e a do 

domingo, às 11h, serão transmiti-
das pelas redes sociais da Paróquia 
da Catedral. De segunda a sexta-fei-
ra, haverá missa em três horários: 
8h, 11h e 16h30.

Para participar das celebrações, 
na Catedral Metropolitana, no final 
de semana, vai ser preciso garantir a 
vaga através de uma inscrição online, 
através da página da Paróquia no 
Facebook. A pessoa também pode 
obter um “cartão de acesso”, na se-
cretaria da paróquia da Catedral, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12 
horas.

Missa na Catedral Metropolitana será celebrada no sábado a partir das 16h30

Catedral Metropolitana 
retoma missas neste sábado

COM AGENDAMENTO
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A Secretaria Municipal de Saúde 
Pública (SMS) encerrou nesta 
quinta-feira os atendimentos 

para Covid-19 no Hospital Municipal 
de Natal. A unidade, que é localizada 
na Zona Leste da capital, era um dos 
três pontos de internação para pacien-
tes infectados pelo novo coronavírus.

A justificativa do Município é a 
desaceleração na curva de casos sus-
peitos e confirmados para a Covid-19 
e a queda no número de internação 
dos leitos na atenção especializada 
montada para tratamento da doença. 
Segundo dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), a capital po-
tiguar tem 21.267 casos. 

A Pasta relata ainda aumento no 
atendimento nas Unidades de Pronto 
Atendimento para tratamento de ou-
tras patologias. Com base nos dados, a 
Secretaria de Saúde iniciou a reestrutu-
ração da rede hospitalar do município.

Esta semana, o secretário de Saúde 
de Natal, George Antunes, se reuniu 
com a direção dos hospitais públicos 
municipais (Municipal, Campanha 

e dos Pescadores), além do Samu e 
coordenação da Rede de Urgência e 
Emergência da capital para construir 
a nova reorganização do fluxo para o 
tratamento à Covid-19.

Com a mudança, os atendimentos 
da infecção do novo coronavírus serão 
restritos ao Hospital de Campanha e 
ao Hospital dos Pescadores. Com isso, 
o Hospital Municipal ficaria encarrega-
do de receber internamentos clínicos e 
cirúrgicos de outras doenças. Segundo 
a SMS, os pacientes com Covid-19 in-
ternados no Municipal. A expectativa é 
transferi-los ainda esta semana para o 
de Campanha.  

“O Hospital de Campanha, atual-
mente, funciona com menos de 50% 
de sua capacidade de internação e o 
Hospital Municipal também. Então, a 
partir de agora, de forma sistemática e 
em etapas, vamos concentrar as inter-
nações para tratar à Covid-19 no Cam-
panha e no Pesacadores, assim vamos 
otimizar recursos e, ao mesmo tempo, 
tratar os pacientes de outras doenças”, 
finalizou George Antunes.  

Hospital Municipal de Natal encerra 
atendimento para casos de Covid-19
MUDANÇA  | Justificativa da Secretaria Municipal de Saúde é a desaceleração na curva de casos suspeitos e de infecções pelo novo coronavírus e a queda no número de ieitos 
ocupados na atenção especializada montada para o tratamento da doença; internações para a Covid-19 ficam restritas ao Hospital de Campanha e ao Hospital dos Pescadores

Segundo a Secretaria de Saúde de Natal, o Hospital Municipal opera atualmente com 50%da capacidade, o que permite a mudança

O Rio Grande do Norte e mais vin-
te e um estados, além do Distrito 
Federal estão com seus estoques 

de medicamentos para a intubação de 
pacientes graves da Covid-19 no verme-
lho. Os dados são de um levantamento 
feito pelo Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (Conass).

A classificação é dada para estados 
que têm estoques de duração para até 
cinco dias ou menos. Outros três esta-
dos, Paraná, São Paulo e Espírito Santo, 
estão com cobertura para até 15 dias. 
Minas Gerais é o único estado em que 
não haveria emergências na rede do 
governo, embora tenha relatos de ca-
rências em municípios. O quadro tem 
levado hospitais a recusar pacientes e 
tem feito médicos usarem morfina em 
substituição aos medicamentos apro-
priados.

A lista de remédios em falta inclui 
22 sedativos, anestésicos, analgésicos e 
bloqueadores neuromusculares, o cha-
mado “kit intubação. Esses insumos 
são usados em pacientes que precisam 
de máquinas para respirar com o obje-
tivo de não acordarem ou sentirem dor 
quando intubados. A responsabilidade 
pela aquisição e distribuição destes 
medicamentos é dos Estados e mu-
nicípios, que alegam dificuldades em 

comprar dos fabricantes e sobrepreço. 
Após a pandemia, a tarefa também 
passou a ser do Ministério da Saúde, 
que atua em auxílio às unidades da 
federação. Por outro lado, as indústrias 
alegam ter uma demanda superior à 
produção por conta da pandemia do 
novo coronavírus, apesar de relatarem 
ter quadruplicado a produção desses 
produtos.

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), a Unida-

de Central de Agentes Terapêuticos 
(Unicat) recebeu nesta quinta-feira 
(13) os medicamentos que estão em 
falta. Porém, a demanda continua 
alta. A Pasta diz que os medicamen-
tos serão necessários somente para 
manter o abastecimento. A Unicat 
informa ainda que está trabalhando 
com um estoque para 15 dias. A Pasta 
diz que se as demandas hospitalares 
diminuírem, o Estado ficará em situ-
ação mais confortável.

Secretaria Estadual de Saúde informou que recebeu nova remessa de remédios nesta quinta

Falta insumo para casos graves de 
Covid-19 no RN e em mais 21 estados

INTERNAÇÕES

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MEDICAMENTO DADOS

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a divulgar o uso da hidro-
xicloroquina como alternativa 
para o tratamento da covid-19 
Em evento em Belém (PA), nesta 
quinta-feira (13), o chefe do Exe-
cutivo disse ser “a prova viva” da 
eficácia do remédio, que não tem 
comprovação científica. “Sabe-
mos que mais de 100 mil pessoa 
morreram no Brasil. Caso tives-
sem sido tratadas lá trás com esse 
medicamento, poderiam essas 
(perdas de) vidas terem sido evi-
tadas; mais ainda aqueles que cri-
ticaram a hidroxicloroquina não 
apresentaram (outra) alternativa”, 
declarou.

Em seu discurso, ele citou que 
o Estado recebeu mais de R$ 2 bi-
lhões em recursos para o combate 
a covid-19 e 400 mil unidades de 
cloroquina. “Destinamos também 
a esse Estado maravilhoso, mes-
mo sem comprovação científica, 
mais de 400 mil unidades de clo-
roquina para o tratamento preco-
ce da população. Eu sou a prova 
viva que (cloroquina) deu certo”, 
encerrou.

O Rio Grande do Norte tem 
2.036 óbitos em decorrência da 
Covid-19 e 57.072 casos confir-
mados da doença. Os dados são 
da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap), atualizados nes-
ta quinta-feira (13). Do número 
total de mortes, 5 ocorreram nas 
últimas 24 horas. Em todo o RN 
há 367 pacientes internados, sen-
do 176 em leitos críticos e 191 em 
leitos clínicos.

Na fila de regulação, o estado 
contabiliza 7 pessoas à espera de 
leitos críticos e 11 que aguardam 
transporte sanitário. As mais de 2 
mil mortes já registradas no esta-
do por causa da doença, levaram 
a governadora Fátima Bezerra a 
decretar luto oficial de três dias. 

O Ministério da Saúde divul-
gou os dados mais recentes so-
bre o coronavírus no Brasil nesta 
quinta-feira. Foram registrados de 
1.262 óbitos nas últimas 24h, tota-
lizando 105.463 mortes. 

Foram 60.091 novos casos de 
coronavírus registrados, no total 
3.224.876 pessoas já foram infec-
tadas.

BOLSONARO DIZ 
VIDAS PODERIAM SER 
SALVAS COM USO DA 
CLOROQUINA

RN SOMA 57.072 
INFECTADOS PELO 
CORONAVÍRUS; BRASIL 
TEM 105 MIL ÓBITOS
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MARÍTIMO | Presidente Jair Bolsonaro assinou projeto de lei que muda regras da navegação de cabotagem. 
Codern diz que trabalha com a possibilidade de incremento dos serviços no Terminal Portuário de Natal

A Companhia Docas do Rio 
Grande do Norte (Codern) 
comemorou a iniciativa do 

Governo Federal de mudar regras 
relacionadas com a cabotagem. A 
instituição diz que há um grande 
potencial de crescimento na área no 
Estado. 

O presidente Jair Bolsonaro assi-
nou nesta terça-feira (11) projeto de 
lei que muda regras da navegação de 
cabotagem. O objetivo é modernizar 
e aumentar o total de carga movi-
mentada pelo setor. A cabotagem é 
a navegação entre portos do mesmo 
país. É um modo de transporte se-
guro, eficiente e que tem crescido no 
Brasil, segundo a Codern. “Vai redu-
zir custos e burocracia, aumentar a 
oferta do mercado, incentivar a con-
corrência e trazer receita aos Portos. 
Ou seja, será bom para todos”, expli-
cou a companhia.

A companhia vem trabalhando 
atualmente com a possibilidade de 
incremento da cabotagem no Porto 
de Natal. Com relação ao Terminal 
Salineiro de Areia Branca, já existe 
uma parte do produto que é esco-
ado por cabotagem. O projeto de 
lei, atualmente encaminhado com 
urgência para o Congresso, muda 
normas relativas ao afretamento de 
embarcações. Dessa forma, é propos-
to que empresas com frota nacional 

poderão fretar navios estrangeiros, 
reduzindo custos operacionais.

Batizado pelo governo de “BR do 
Mar”, ele tende a deixar a cabota-
gem mais barata. Para o ministro de 
Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a 
meta é aumentar nos próximos três 
anos a marca de 1,2 milhão de con-
têineres transportados anualmente 
para dois milhões e elevar a oferta de 
embarcações em 40%. O governo diz 
que a modalidade é pouco explorada 
em um país com oito mil quilômetros 
de costa e concentrada no mercado 
de óleo e gás, seja para as rotas en-
tre o continente e plataformas ou 

para a distribuição de combustível. 
Atualmente, o uso de embarcações 
estrangeiras é limitado por uma série 
de travas e o governo tenta flexibili-
zar com essa proposição. A proposta 
também estabelece novas regras 
para empresas de menor porte sem 
embarcações próprias que queiram 
realizar afretamentos, que atualmen-
te tem restrições.

Ainda segundo o ministro, o 
transporte de cabotagem tem cres-
cido 10% anualmente no país, mas 
o governo vê potencial para que o 
avanço aconteça de forma mais rápi-
da, de até 30%.

 Proposta prevê aumento nos próximos três anos a marca de 1,2 milhão de contêineres no País

Porto de Natal prevê retomada no 
crescimento com lei da cabotagem

Durante o período de distancia-
mento social causado pela Co-
vid-19, a Secretaria de Desen-

volvimento Econômico e Turismo de 
São Gonçalo do Amarante intensificou 
as ações para apoiar as micro e peque-
nas empresas. Os dados mostram que 
o município possui 4.185 microem-
preendedores formalizados. Desses, 
150 foram formalizados no período de 
março a junho, ou seja, durante a pan-
demia.

A Secretaria continua trabalhando 
por atendimentos remotos no Espaço 
do Empreendedor e realiza atendimen-
tos presenciais, quando necessário, 
obedecendo todos os protocolos. Além 
disso, a  Prefeitura tem trabalhado au-
xíliando os microempreendores nas li-
nhas de crédito, junto aos bancos AGN, 
BNB, Santander e Banco do Brasil.

“Isso tem sido feito para que esses 
pequenos comerciantes possam con-
tinuar funcionando, se reinventando 
para atender as demandas do chama-
do ‘novo normal’ e, até mesmo, crescer 
apesar do período difícil”, observa o 
secretário municipal Vagner Araújo.

Além disso, em lei aprovada no 
último dia 17 de julho, a Prefeitura 
Municipal estabeleceu a criação do 
selo “Empresa Amiga de São Gon-
çalo”. O prêmio tem como objetivo 
reconhecer as empresas que adotem 
práticas colaborativas e solidárias 
com a população do município, fo-
mentando tais práticas.

A lei apresenta algumas condições 
para o recebimento do selo, que será 
entregue anualmente e terá validade 
de um ano, podendo ser prorrogado ou 
revogado. Para concorrer ao prêmio, a 
empresa deverá seguir o protocolo des-
crito no documento e comprovar ter 
realizado uma das seguintes práticas 
ou equivalentes no município.

Dados mostram que há 4.185 microempreendedores formalizados em São Gonçalo do Amarante

São Gonçalo do Amarante auxilia 
empreendedores durante pandemia

ECONOMIA

ASCOM
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SAÚDE | Com as temperaturas mais amenas dos últimos dias, umidade do ar mais baixa e diminuição da 
transpiração, as pessoas precisam tomar cuidados com os problemas gerados quando a pele fica seca

As temperaturas mais amenas 
dos últimos dias e a umidade do 
ar fica menor causam a dimi-

nuição na transpiração corporal. Além 
disso, com o isolamento social, muitas 
pessoas estão passando mais tempo 
em casa, descuidando da proteção da 
pele. Estes, segundo especialistas, são 
fatores que fazem com que a pele fique 
mais seca e necessite maior atenção.

A pele do rosto e do corpo está su-
jeita ao ressecamento durante o clima 
frio e seco pode deixá-la com aspecto 
esbranquiçado, o que indica um dano 
na barreira cutânea, predispondo a 
doenças e a alergias. Para evitar tais 
sintomas é importante fazer hidrata-
ções profundas e, além disso, adotar 
uma alimentação saudável, rica em vi-
taminas e antioxidantes, com o objeti-
vo de trazer benefícios a longo prazo.

Segundo a dermatologista Keila 
Mitsunaga, o inverno é uma das es-
tações mais temidas por quem nor-
malmente já tem a pele seca. Como o 
ambiente fica mais frio e seco, a pele 
perde água e fica desidratada, resseca-
da e com descamação fina. Uma pele 
hidratada é lisa, viçosa, com consis-
tência elástica. Já a pele desidratada 

e seca se mostra quebradiça e opaca. 

CUIDADOS
A pele seca se deve a um grau 
de absorção inferior ao normal, 
condição muitas vezes medida pelo 
clima, como os ventos e o frio, além 
da umidade atmosférica baixa. “Em 
ambientes úmidos e quentes, a pele 
em geral é mais lubrificada. Já em 
lugares secos ou frios, ela perde 
água em troca com o ambiente, fi-
cando assim desidratada”, esclarece  
Keila Mitsunaga. Para cuidar da 
pele da melhor forma, é importante 
estar sempre atento aos produtos 
utilizados. Ao fazer limpeza de pele, 
especialmente do rosto, deve-se 
preferir as técnicas que removem 
as impurezas, mas sem promover 
o ressecamento ou acentuação das 
rugas. Nos cuidados diários, os sa-
bonetes são aliados, mas a matéria-
-prima e os princípios ativos geram 
resultados diferentes.

PRODUTOS PARA PELE
A neutralidade de um sabonete é 

medida através do ph, índice que mede 
o equilíbrio natural da acidez da pele. A 

pele humana tem ph 5.5 e um sabonete 
para ser neutro precisa ter um ph igual 
ou menor que 7,0. “Sabonetes em bar-
ra possuem ph maior que 7,0 devido 
às matérias-primas responsáveis pela 
consistência altamente alcalina. Já os 
sabonetes líquidos, por não conterem 
tais substâncias, são mais neutros, ou 
seja, menos agressivos e mais suaves”, 
afirma a dermatologista.

ÁGUA QUENTE
Os banhos muito quentes devem 

ser evitados nesta época, pois prejudi-
cam a oleosidade natural da pele. Outra 
dica é beber pelo menos dois litros de 
água por dia, pois é um ótimo hidratan-
te natural. A dermatologista diz que há 
ainda uma nova classe de agentes de 
limpeza - as loções de limpeza -, consi-
deradas uma evolução dos sabonetes. 
“Elas proporcionam limpeza profunda, 
mantêm a umidade natural da pele e 
não são irritantes, e pode inclusive se-
rem usadas nas regiões dos olhos. Não 
contêm irritantes primários, óleos e 
gorduras vegetais ou animais. Sua ação 
detergente é obtida através de substân-
cias extremamente suaves e hipoalergê-
nicas”, enfatiza Keila.

SAIBA COMO 
CUIDAR 
DA PELE  
QUANDO ELA 
FICA MAIS 
SECA

Dicas para manter a pele sempre saudável
Beba muita água: Se você não 

costuma beber muita água, comece 
a andar com uma garrafinha diaria-
mente. No outono e inverno, ingerir 
pelo menos 1,5L de água por dia 
ajuda ainda mais a hidratar e evitar 
os problemas de pele causados pela 
baixa temperatura

Cuidado com os lábios: Para 
não deixar que os lábios sofram com 
a ação do frio, podendo rachar e até 
criar lesões, use sempre um protetor 
hidratante labial

De olho na temperatura do 
chuveiro: Apesar de estar mais frio, 
evite banhos muito quentes e demo-
rados. Embora bastante relaxantes, 
eles deixam a pele ressecada, o que 
irá piorar com as baixas temperatu-
ras e o clima seco

Esfolie a pele: A esfoliação 

remove as células mortas e é 
muito importante para quem 
tem pele oleosa, por conta do 
acúmulo de sebo

Evite o ar condicionado: 
Como ele costumar ressecar a pele, 
procure usá-lo somente no verão 
ou quando o tempo estiver muito 
quente

Fuja do uso contínuo de bu-
chas: Usar a bucha com frequência 
para limpar a pele pode remover a 
camada de proteção, responsável 
por mantê-la hidratada natural-
mente

Hidratação é fundamental: 
Se você costuma usar um tipo espe-
cífico de hidratante, saiba que não 
é preciso trocá-lo, basta intensificar 
o cuidado com a pele. Para quem 
tem pele seca, a dica é investir em 

produtos com componentes antio-
xidantes e os que são à base de óleo 
de amêndoa e ureia

Lave o rosto antes de dormir: 
Você sabia que o rosto acumula 
impurezas durante o dia? Para de-
sobstruir os poros e deixar a pele 
limpinha, procure sempre higieni-
zar o rosto antes de dormir para, em 
seguida, aplicar um hidratante

Protetor solar: O uso do pro-
tetor solar é importante mesmo em 
dias nublados e com chuva. Para 
quem preferir, alguns filtros já costu-
mam vir associados a hidratantes. O 
ideal é usar protetor com fatores de 
proteção igual ou maior que 30

Umidifique o ar: Para deixar 
o ambiente da casa ou do escritório 
mais úmido, coloque um vaporiza-
dor ou uma bacia com água.

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O SINTECT-RN,  convoca todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional, sindicalizados ou 

não, de toda a base territorial, para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 17/08/2020 (segunda-
feira), às 18h30min, em primeira convocação, e às 19h00min, em segunda convocação, com qualquer número de filiados, 
em frente ao CDD Lagoa Nova, sito à rua Lauro Medeiros, Lagoa Nova – Natal/RN e na Praça do Museu em Mossoró/RN,  
às 17h30min em primeira convocação e às 18h00min em segunda convocação com qualquer número de filiados para 
discussão e deliberação sobre a seguinte pauta: 
 Informes; 
 Deflagração de greve por tempo indeterminado, a partir de 00h do dia 18/08/2020, seguindo a deliberação da 

categoria em assembléia realizada no dia 04/08/2020. 
Natal, 13 de agosto de 2020. 
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PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CERÂMICA ITASSU, CNPJ: 10.307.380/0001-65, torna público que está requerente ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de 
Simplificada -LS para extração de ARGILA, numa área de 9,14 (há), com volume de extração de 1.500 
m³/mês, localizado na Zona Rural do Município de Assú-RN

CERÂMICA ITASSU 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE PRÉVIA

EXPANSÃO ENERGIA, 10.014.948/0001-50, torna público que esta recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças com prazo de validade até 
06/08/2022, em favor do empreendimento:

• Licença Prévia para Geração de Energia da EOL Riachão III, localizado na Zona Rural, Ceará-Mirim/RN. 
• Licença Prévia para Geração de Energia da EOL Riachão V, localizada na Zona Rural, Ceará-Mirim/RN. 

Ricardo de Abreu Sampaio Cyrino
Diretor Presidente

PUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

HELIOMAR CORTES ALVES ME, CNPJ: 02.272.319/0001-00, torna público que está requerente 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Simplificada -LS para fabricação de material cerâmico (telhas, tijolos, lajotas), no município 
de Assú-RN

HELIOMAR CORTES ALVES ME 
Requerente/Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

MG CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ 24.189.896/0001-67 , torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI, para a Extração mineral de rochas graníticas para fabricação de brita, 
localizada em Sítio Riacho das Carnaúbas, Zona Rural, Município de Upanema/RN. 

Maria das Graças Costa e Silva Mendonça
Representante Legal

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

S & A AUTO POSTO  LTDA , inscrito sobre CNPJ: 10.641.461/0001-05 torna público que recebeu 
do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Con-
cessão da Licença de Operação de nº 2020-150511/TEC/RLO-0363 com vencimento até 25/09//2026,  
para uma Revenda varejista de Combustíveis  Líquidos om capacidade total de armazenamento de 
45m3 Localizado no SÍTIO BOA VISTA 03 – ZONA RURAL – TENENTE LAURENTINO CRUZ  - RN 

VALDENOR OTACILIO DA SILVA ARAUJO
Sócio Proprietário

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DELICENÇA SIMPLIFICADA

CERAMICA SEMAR LTDA, CNPJ: 70.154.489/0001-31, torna público que está requerente ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Reno-
vação de Licença de Simplificada -RLS 2011-047652 para extração de argila em uma área de 7,12 (há) 
com volume de extração de 1.500 m³/mês no município de Assú-RN.

CERAMICA SEMAR LTDA 
Requerente/Proprietário

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DELICENÇA SIMPLIFICADA

CERAMICA SEMAR LTDA, CNPJ: 70.154.489/0001-31, torna público que está requerente ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Re-
novação de Licença de Simplificada -RLS 2011-043604 para indústria cerâmica para fabricação de 
telhas, tijolos e lajotas, no município de Assú-RN

CERAMICA SEMAR LTDA 
Requerente/Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 12.216.990/0001-89, torna pú-
blico que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a concessão da Licença de Operação nº 2020-148875/TEC/LO-0036, com validade 
até 07/08/2026, para uma empresa que realiza Transporte de Resíduos não Perigosos, localizada a 
Rod Quarto Anel Viário, 2346, Pedras, Fortaleza/CE, CEP: 60.874-401.

FRANCISCO GUILHERME DE AGUIAR
REPRESENTANTE LEGAL
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RETOMADA | Volume de vendas do comércio no Rio Grande do Norte cresceu 4,4% em junho deste ano em 
comparação com o mês anterior, segundo o IBGE; Varejo no Brasil teve alta de 8% no sexto mês de 2020 

O volume de vendas do comér-
cio varejista do Rio Grande do 
Norte cresceu 4,4% em junho, 

ao se comparar com o mês anterior. O 
segundo representa a menor alta entre 
os estados do Nordeste, ficando à fren-
te apenas da Paraíba, que teve queda 
de 2,4%, segundo dados da Pesquisa 
Mensal de Serviços (PMS), divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE)

No Brasil, o varejo cresceu 8%, pre-
valeceu o crescimento das vendas no 
país, o que se verificou em 24 das 27 
unidades da federação, destacando-se 
Pará (39,1%), Amazonas (35,5%) e Cea-
rá (29,3%). 

A retomada do crescimento do va-
rejo potiguar, após queda entre março 
e abril, ocorre em nível abaixo da média 
nacional. Em maio, o varejo brasileiro 
cresceu 14,4%, o norte-rio-grandense, 
5,9%. Em junho, de forma semelhante, 
o varejo do estado potiguar cresceu 
4,4%, e a média nacional foi de 8%.

O varejo potiguar fechou o primei-
ro semestre com redução de 8,7% em 
relação ao mesmo período de 2019, 
seguindo a tendência nacional, que 
teve retração de 3,1%, ou seja, a perda 
acumulada do Rio Grande do Norte 
foi acima da média nacional. De 2016 
a 2020, apenas em 2018 o Rio Grande 
do Norte teve crescimento no primeiro 
semestre.

Essa perda acumulada no varejo 
pelo Estado indica também a não re-

tomada do crescimento do varejo após 
estagnação no ano de 2019, quando a 
variação das vendas do varejo potiguar 
foi nula, enquanto o comércio varejista 
brasileiro cresceu 1,8%.

 O volume de vendas do varejo, em 
comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, teve predomínio das taxas ne-
gativas, verificadas em 15 das 27 UFs, 
com destaque para Amapá (-14,8%), 
Bahia (-12,6%) e D. Federal (-10,6%). 
O Rio Grande do Norte teve a quinta 
maior retração (-10,2%), mantendo a 
tendência de queda nessa perspectiva. 
A despeito disso, em razão do cres-
cimento do varejo em estados como 
Pará (17,9%), Piauí (16,5%) e Tocantins 
(15,3%), a média brasileira apresentou 

variação positiva, 0,5%, após três meses 
de queda.

O volume de vendas do comércio 
varejista ampliado potiguar registrou a 
terceira maior queda entre as unidades 
da federação na comparação de junho 
de 2020 com o mesmo mês de 2019: - 
8,9%. Somente Bahia (-12,6%) e Amapá 
(- 10,3%) tiveram desempenho nega-
tivo mais acentuado. O Brasil (-0,9%) 
teve uma variação negativa menor. 
Em relação a maio de 2020, houve um 
crescimento de 6,8%, também inferior 
ao crescimento do Brasil (12,6%) no pe-
ríodo. O comércio varejista ampliado 
compreende, além do varejo, a venda 
de “veículos, motos, partes e peças” e 
“material de construção”.

Varejo potiguar fechou o primeiro semestre com redução de 8,7% em relação a 2019

Varejo potiguar cresce 4,4%, mas 
segue abaixo da média nacional

O Rio Grande do Norte teve um 
aumento de 30% em novos pro-
jetos de geração de energia por 

fonte eólica no primeiro semestre de 
2020. De acordo com a Secretaria Esta-
dual de Desenvolvimento Econômico 
(Sedec), já foram R$ 3,631 bilhões em 
novos investimentos no setor.

O Estado também terá  a instala-
ção de novos complexos eólicos nos 
municípios de Riachuelo e Santana do 
Matos. A ação possibilita a geração de 
novos empregos nas regiões do interior 
do Estado. Espera-se que sejam aber-
tas cerca de 1.500 vagas de emprego 
após o terceiro trimestre de 2020, po-
dendo esse número chegar a 3 mil no 
primeiro semestre de 2021, a depender 
do cronograma de início das obras de 
cada empresa. As empresas terão pra-
zo para entrega da energia até 2024, 
possibilitando um fluxo de continuo de 
obras e movimentação da economia 
nos próximos 3 anos.

O professor Hugo Fonseca, Coor-
denador de Desenvolvimento Ener-

gético da Sedec, informa que este au-
mento 30% na contratação de novos 
projetos deve-se a uma ação forte e 
articulada entre o o governo estadual e 
entidade ligadas ao setor eólico. "Todas 
essas ações exigem um planejamento 
enorme por parte do governo do Esta-

do, permitindo que o RN continue na 
vanguarda na geração de Energia reno-
váveis. Além disso, o Estado está inves-
tindo em pesquisa e desenvolvimento 
através de parceiras com o Instituto 
Senai de Inovação para elaboração do 
novo Atlas Eólico e solar do RN", disse.

Expectativa é de que sejam abertas cerca de 1,5 mil vagas de emprego ainda este ano

RN capta mais de R$ 3 bilhões
em projetos de geração de energia

INVESTIMENTOS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO PE 010/2020

Pregão Eletrônico N.º 010/2020 - aquisições de material permanente do tipo Consultório 
Odontológico - data da sessão - 27/08/2020 as 08:01 horas (Horário de Brasília). Informações e-
m a i l  c p l a b e d i t a l @ g m a i l . c o m  e  n o  P o r t a  d e  C o m p r a s  P ú b l i c a s  - 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Areia Branca/RN – 13/08/2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL 
Imetame Energia LTDA, CNPJ 00.271.847/0009-68, torna público que está requerendo ao Instituído de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 

 Renovação de Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-08 
(Perseverança), com destino a estação coletora UTC-03, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de 
Governador Dix-Sept Rosado – RN. 

 Renovação de Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-10 (Benção), 
com destino a estação coletora UTC-03, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-
Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 7-GC-09 
(Solidariedade), com destino a estação coletora UTC-03, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de 
Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 1-POT-07 
(Resiliência), com destino a estação coletora POT-07, localizado no Campo de Rolinha, zona rural de Governador 
Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação para linha de surgência associada ao poço petrolífero 3-AURI-09 (Honra), 
com destino a estação coletora Auri-02, localizado no Campo João de Barro, zona rural de Serra do Mel – RN; 

 Renovação de Licença de Simplificada para o acesso ao poço petrolífero 3-AURI-09 (Honra), medindo 300m de 
extensão, localizado no Campo João de Barro, zona rural de Serra do Mel – RN; 

 Renovação de Licença de Simplificada para o acesso ao poço petrolífero 7-GC-11 (Virtude), medindo 250m de 
extensão, localizado no Campo Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 7-GC-13 (Atitude), localizado no Campo Galo de 
Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 7-GC-06 (Amor), localizado no Campo Galo de 
Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

 Renovação de Licença de Operação para o poço petrolífero 7-GC-09 (Solidariedade), localizado no Campo 
Galo de Campina, zona rural de Governador Dix-Sept Rosado – RN; 

Sergio Fantini - Diretor de Sustentabilidade 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

01 - ADJUDICO Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de pavimentação á 
paralelepípedos, com drenagem superficial, em diversas Ruas da Zona Urbana do Município de 
Jardim do Seridó/RN. Empresa - DANTAS E FIGUEIREDO LTDA- CNPJ: 27.083.541/0001-87, saiu 
vencedor no item: 1; totalizando o valor de R$ 315.162,15 (Trezentos e quinze mil, cento e sessenta 
e dois reais e quinze centavos). 02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus 
efeitos legais, o julgamento da Comissão  Permanente de Licitação  - CPL, referente a licitação 
Tomada de Preço nº 002/2020 com início 08 de junho de 2020, realizada em  03 de julho de 2020 
(sexta-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 supra 
mencionada, em favor da empresa relacionada anteriormente: 03. DETERMINO que sejam adotadas 
as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Jardim do Seridó/RN, 13 de agosto de 2020
José Amazan Silva - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - SRP
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada na locação de 
veículos/equipamentos, sem condutor/operador, para atendimento às necessidades das diversas Secretarias, 
órgãos e setores produtivos da Administração Municipal de Tangará/RN, conforme as especificações contidas 
no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
De 17/08/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 27/08/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
27/08/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 27/08/2020. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITALE SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou 
solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 13 de Agosto de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - SRP

OBJETO: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Combustiveis para atendimento a frota de 
veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – 
Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
De 17/08/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 27/08/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
27/08/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 13h30min do dia 27/08/2020. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITALE SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou 
solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 13 de Agosto de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

CERAMICA VITORIA LTDA EPP inscrita sob o CNPJ: 05.356.780/0001-20, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a Licença Simplificada – LS para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizada 
na Fazenda Mulungu, S/N, Zona rural, situada no município de Tangará- RN.

Afonso Vilar Dantas 
Sócio- Administrador
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NATHALLYA MACEDO  

Já são 5 meses de isolamento social. 
Durante esse período de incertezas, 
muitos aproveitaram para repensar 

relações e modos de lidar com o mundo. 
A vivência dentro de casa, com fami-
liares, virou uma realidade inevitável. 
Assim, os processos de mudanças 
pessoais transformaram as experiências 
de todos – principalmente de quem vive 
para produzir arte.  

Pensando neste novo ângulo, a 
artista visual e pesquisadora Sofia 
Bauchwitz desenvolveu um projeto para 
abrigar visões e perspectivas diferentes 
sobre a quarentena. Através de aulas e 
atividades online, ela reuniu fotógrafos e 
pintores potiguares para desbravar um 
lugar bastante conhecido, mas ainda 
pouco explorado: a casa.  

“Me interesso muito pela cultura 
visual, pensar no que as imagens dizem 
além do que elas mostram. Já que esta-
mos confinados, devemos ressignificar 
os espaços que habitamos”, contou Sofia 
em entrevista ao Agora RN. As aulas 
lecionadas por ela foram formuladas 
dentro do amplo espectro da História da 
Arte, oferecidas gratuitamente para os 
interessados.  

O primeiro ambiente analisado foi 
a cozinha. Em exercícios, os partici-
pantes representaram sentimentos 
e narrativas particulares por meio de 
imagens autorais. “Os trabalhos ficaram 
incríveis. Tivemos memórias de reuniões 
em família, de receitas e de tudo que a 
alimentação representa, principalmente 
neste contexto de pandemia”, revelou. 

Nesta sexta-feira (14), às 11h, Sofia 

vai promover uma live no perfil do Insta-
gram para encerrar o ciclo de produção 
e abrir uma exposição virtual das obras. 
O próximo módulo, segundo ela, será 
direcionado ao estudo do banheiro. “Pos-
so adiantar que me encanta a relação 
das pessoas com o espelho, acerca de 
reflexos e reflexões”.  

ARTISTA CONTEMPORÂNEA 
Prestes a completar 32 anos, Sofia 

Bauchwitz sabe que ama o universo da 
arte desde os 7. Nasceu no Rio de Janeiro, 
mas mora em Natal há muito tempo. Ela 
cursou artes visuais na UFRN e defendeu 
teses de mestrado e doutorado na 
Universidad Complutense de Madrid, na 
Espanha. Voltada para a arte contem-
porânea, Sofia já participou de diversos 
projetos sobre o espaço urbano.  

Ela acredita que o território de 
Natal é intrigante: “uma cidade feita 
sobre dunas... é efêmera, mas cativante”, 
contou. Para o pós-pandemia, Sofia 
espera que a cultura seja valorizada na 
capital potiguar, tanto para criação de 
uma identidade quanto para o reconhe-
cimento do trabalho dos artistas locais. 

DENTRO 
ARTE | Provocada pelos dias 
de isolamento social, a artista e 
pesquisadora Sofia Bauchwitz 
criou um projeto online visual 
para promover a tradução de 
sensações em imagens 

DA

QUARENTENA
Fantasmas na cozinha (fotografia em 
alta exposição), por Renee Tissot

Cortes rápidos e 
incertos (pintura 
guache sobre papel), 
por Clara Pacheco

Natureza viva-transformada-morta 
(fotografia digital), por Caroline Macedo 

Eu só tenho oito anos 
(colagem), por Analu 
Medeiros

Autorretrato 3, do que 
sou feita (óleo sobre 
papel), por Luiza 
Fonseca

Cabelos Fortes ou Na minha 
família todos comem (fotografia de 
fotografia), por Mariana do Vale 

LEIA O QR CODE COM A CÂMERA DO 
CELULAR E SIGA PARA O INSTAGRAM
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CENÁRIO ATÍPICO 
Eleição da juventude. É 

assim que será caracterizado 
o pleito de 2020 na opinião 
do deputado estadual 
Vivaldo Costa. O motivo? 
A pandemia provocada 
pelo novo coronavírus, que 
deverá deixar os idosos sem 
votar este ano. 

CAMPANHA DIFERENTE 
“A eleição de 2020 

será atípica. Diante da 
pandemia, os idosos vão 
� car em casa temendo o 
contágio. Então, essa eleição 
será da juventude”, disse o 
parlamentar. Que acredita 
que a campanha eleitoral 
deverá mirar nos que estão 
correndo menos riscos 
com a Covid-19. “Tanto 
a governadora quanto o 
presidente devem priorizar a 
juventude”, destacou Vivaldo 
em sessão remota nesta 
quarta-feira. 

MAIS UM CAPÍTULO 
Parlamentares do PT no 

RN rechaçaram a tentativa 
do deputado federal General 
Girão (PSL) de enviar tropas 
federais para conter futuras 
manifestações de estudantes 
no IFRN, após ação da PM 
que gerou confusão no local 
e acabou com a interferência 
do Governo do RN contra os 
policiais militares. 

POSIÇÃO 
O senador Jean Paul 

Prates, pré-candidato à 
Prefeitura do Natal, a� rmou 
que o ofício enviado por 
Girão ao Ministério da 
Justiça “é um desrespeito à 
democracia, aos estudantes, 
professores e servidores da 
instituição”. 

PAI DA INTERVENÇÃO 
Para Prates, a atitude 

do deputado Girão, além 
de “absurda”, reforça 
a “paternidade da 
intervenção” do governo 
Bolsonaro na instituição, 
que hoje é comandada 
por Josué Moreira e não 
pelo reitor eleito, José 
Arnóbio. 

BRIGA DE OFÍCIOS 
Quem também se 

manifestou sobre o assunto 
nas redes sociais foi a 
deputada federal Natália 
Bonavides (PT). Advogada, 
a parlamentar petista 
disse que protocolou ofício 
no Ministério da Justiça 
“desmentindo os absurdos 
que o deputado bolsonarista 
Girão enviou ao ministro da 
justiça”.  

SEM BASE 
Segundo Natália, Girão 

utilizou fake news no ofício 
em que pediu envio de forças 
federais ao IFRN. “Lamentável, 
mas não surpreendente”, 
escreveu a deputada. 

NA LUTA 
A parlamentar do RN 

ressaltou que “nem tropas 
federais farão a comunidade 
acadêmica que elegeu 
democraticamente o reitor 
Arnóbio se resignar nem se 
calar diante do processo de 
intervenção sob o qual está o 
IFRN”.  

 SEM TRÉGUA 
“A campanha para 

restabelecer a legalidade no 
institutito que é patrimônio 
do povo potiguar não cessará”, 
garantiu Natália Bonavides. 

COVID
Falando em Natália, a 

deputada avisou que testou 
positivo para a covid-19. Disse 
que está com sintomas leves e 
fará isolamento e que precisará 
de alguns dias de descanso. 
“Espero estar 100% logo, de 
volta com toda a disposição 
para nossas lutas”, comentou. 

CRITICADO 
A notícia de que o 

deputado estadual Coronel 
Azevedo (PSC) apresentou 
nesta quarta-feira proposta 
de título de cidadão norte-rio-
grandense para o presidente 
Jair Bolsonaro rendeu 
uma onda de críticas ao 
parlamentar nas redes sociais. 

GOVERNADOR DE FATO 
Segundo Azevedo, a 

proposição é justi� cada 
porque “Bolsonaro está para o 
RN como governador de fato, 
atuando de forma decisiva 
por liberação de verbas para 
enfrentamento da crise do 
coronavírus”.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>“Equipe econômica se 

prepara para novo round de 
pressão para elevar gastos”, 
informou o jornal Valor 
Econômico. “Guedes tem dito a 
seus colegas que, para ter mais 
dinheiro para investir, é preciso 
‘baixar o piso’. Ou seja, reduzir 
gastos obrigatórios e despesas 
‘engessadas’ do orçamento”. 

>> “Pelas lamentáveis cenas 
divulgadas exaustivamente nos 
meios de comunicação, não é 
possível que o gestor de uma 

“A maioria do Supremo entendeu 
que pedido de compartilhamento 
de dados deve ocorrer apenas 
quando ficar evidenciado o 
interesse público”, revelou o 
Estadão nesta quinta. 

>> A proposta tributária 
encaminhada pelo governo 
federal ao Congresso deve 
encarecer o preço do livro em 
cerca de 20%, pelos cálculos de 
três entidades ligadas ao setor 
editorial e que fazem parte do 
movimento “Em Defesa do Livro”.

instituição de ensino se comporte 
como os interventores na época 
da ditadura, e queira transformar 
qualquer protesto estudantil em 
caso de polícia”. Do delegado 
de Polícia Civil e integrante 
do Movimento dos Policiais 
Antifascistas Fernando Alves, 
sobre o ocorrido no IFRN. 

>> A maioria do STF votou 
para limitar atuação da Abin, 
após Bolsonaro turbinar agência. 

Ministro potiguar 
Rogério Marinho ao 
lado do presidente 
Bolsonaro 
participando da 
inauguração do 
projeto Belém Porto 
Futuro, que promete 
revitalizar área 
degradada na capital 
paraense

Engenheira e 
empresária Michelle 
Jerônimo toda 
montada no estilo 
Tie Dye, a moda do 
momento
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

SEX - Eita, Áries! A Lua em quadratura com Vênus 
na Casa da Comunicação alerta que você pode ter 
problema com fofocas e mal-entendidos no início do 
dia, por isso, é melhor fi car mais quieta no seu canto e 
não comentar seus planos.

SEX - O dia começa favorável para quem trabalha em 
casa ou com parentes. Se não é o seu caso, aceita que 
dói menos, porque os astros anunciam que pode ter 
difi culdade para se entender com com alguém no início 
da manhã. 

EX - Misericórdia, Touro! Hoje você pode se desentender 
com amigos por causa de dinheiro, por isso, é melhor 
não misturar as coisas para não se aborrecer. Ainda 
bem que Vênus ingressa hoje na sua Casa 3 e favorece 
a comunicação. 

SEX - Simpatia e boa lábia podem facilitar a sua vida no 
início da manhã e devem ajudar você a vender seu peixe 
ou fechar um acordo bem vantajoso. Mas Lua e Vênus em 
quadratura alertam que pode perder dinheiro em jogos ou 
investimentos errados: eita, que é melhor não se arriscar. 

SEX - Sextou e mudanças ou imprevistos no trabalho 
devem agitar seu dia logo pela manhã. Tensão entre 
a Lua e Vênus sugere que não vai gostar muito disso, 
mas respire fundo e aceita que dói menos, minha 
consagrada. 

SEX - Você pode ganhar uma boa grana numa parceria 
com parentes, mas vai precisar de muito jogo de cintura 
para trabalhar em sociedade sem tretar, especialmente 
no início da manhã. Nada de pagar de doida e procure 
separar o pessoal do profi ssional, ok? 

SEX - Foco, força e café, meu cristalzinho! No começo 
da manhã, você pode ter alguma difi culdade para se 
concentrar nas tarefas ou para aprender algo novo. 
Persista, que você consegue. Também pode ter alguma 
preocupação com alguém que está longe: faça contato.

SEX - Eita, Caprica, os astros tão querendo te ferrar, viu? 
Por conta disso, podem rolar alguns desentendimentos 
no seu emprego nas primeiras horas do dia. #DicadoBidu: 
por mais que queira ajudar, evite expor demais as suas 
opiniões neste período. 

SEX - Segura o forninho, Leão, porque seu dia começa 
tenso e com promessa de tretas, com risco de rompimento 
numa amizade, associação ou parceria de trabalho. Encare 
as mudanças com serenidade e maneire no bicarbonato de 
ódio, ainda que isso magoe seu coração. 

SEX - É bom ter cuidado com os gastos nesta manhã, 
pois pode se enrolar numa dívida e levar uma surra dos 
boletos. Resista às tentações, nada de comprar mais 
‘brusinhas’ nem de fi car pedindo bons drinks e lancho 
por delivery. 

SEX - Virgem, você pode enfrentar divergências 
com sócio(a) ou chefe no início do dia. Não se deixe 
levar por orgulho ou vaidade, é importante saber 
ceder para encontrar um meio-termo que agrade 
a todos. 

SEX - Peixes, meu cristalzinho, a Lua vai se estranhar com 
Vênus no início do dia e isso pode complicar o convívio 
com a família. Controle suas reações e sua impulsividade 
para reduzir os riscos de brigar com os parentes e terminar 
arrumando treta no grupo da família no WhatsApp. 

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)

Frustrada contratação do Datena 
expõe as pedras de tropeço do SBT

A iniciativa de Guilherme 
Stoliar, ao tentar voltar com o 
“Aqui Agora”, em um dos seus 
últimos atos como presidente do 
Grupo Silvio Santos, re� ete a boa 
intenção de parte da sua direção 
em tirar o SBT da mesmice de 
muitos anos.

Foi ele, Guilherme, quem 
pessoalmente negociou e 
verbalmente fechou com José 
Luiz Datena para comandar o 

programa, acordo que até Silvio 
Santos fez questão de participar 
e comemorar, por telefone,... mas 
que só durou até a manhã do dia 
seguinte.

Horas depois, o combinado 
da véspera foi todo desfeito, com 
Datena seguindo na Bandeirantes 
e o SBT preferindo não mais voltar 
com o programa ou lançar algo no 
gênero.

O que, durante a madrugada 

ou na noite de sono aconteceu 
para que tudo se modi� casse, � ca 
como mais um entre os tantos 
mistérios dos bastidores da 
televisão.

De se lamentar pelo 
Guilherme. E também pelo 
SBT, onde nem sempre todos 
trabalham com as melhores 
intenções. As pedras de tropeço 
são as mesmas de muitos anos e 
todas com nome e sobrenome.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate

VAI GRAVAR
Na volta das gravações, em 
“Salve-se Quem Puder”, da 
Globo, a participação de Otávio 
Augusto (foto), 75 anos, não será 
interrompida.
Além de cenas online, ele 
participará de outras, mas em 
locações e alguma coisa também 
no estúdio, mas com absoluta 
segurança.

 A TV Cultura confi rma para 
a próxima segunda-feira, 22h, 
um “Roda Viva” com Marcelo 
Adnet. Ao vivo.  O canal 
infantil Gloob exibirá sábado, 
a partir das 17h, seu primeiro 
show, simultaneamente na TV 
e no YouTube. Para a estreia, 
o grupo “BFF Girls”...  ... 

Durante uma hora, Laura, Giulia 
e Bia, integrantes da banda, vão 

apresentar algumas surpresas para 
os fãs, como a música inédita 

de trabalho, “Promete”...  ... 
As vocalistas se conheceram no 
“The Voice Kids”.  Na volta 
de “Amor de Mãe”, os testes de 

Covid-19 para toda a equipe estão 
acontecendo a cada três dias... 
  ... Além dos estúdios, a cidade 

cenográfi ca também está sendo 
utilizada nas gravações.   O 
governador de São Paulo, João 

Doria, que testou positivo para o 
Covid-19, no começo da semana 

esteve na Band...  ... E lá 
participou de reuniões com alguns 

diretores.·

DIVULGAÇÃO

TRATAMENTO
Mesmo sendo forçada a se valer 

deste recurso, a Globo está preferindo 
chamar as reprises de novelas de “edi-
ção especial”.

No fundo é tudo a mesma coisa, 
mas deve entender como mais ele-
gante.

UM PARTICULAR
Em se tratando de Record ou Glo-

bo, que estão retomando as suas grava-
ções agora, uma parte bem complica-
da � cou com os seus autores.

A quantidade de cenas reescritas, 
no caso de cada um, dá quase uma 
outra novela. Um trabalho danado, 
fora os tantos cuidados que devem ser 
observados.

TOQUE DE CLASSE
Na Band, quarta-feira, Marina Per-

son estreou como apresentadora do 
“Cine Club”, que exibiu o � lme “50 Tons 
de Cinza”.

Marina, que já presta serviços no 
Arte 1, fará ainda novos trabalhos na 
Band. Entre eles, um reality show.

CURIOSIDADE
Ter alguém com bagagem cine-

matográ� ca, apresentando sessão de 
� lmes na TV, não é uma novidade de 
agora.

Karin Rodrigues, atriz, viúva de 
Paulo Autran, desempenhou essas fun-
ções nos anos 1970 na “Sessão Vienato-
ne de Cinema”. Aparecia com um gato 
preto no colo.

OPERAÇÃO COMPLICADA
Das cerca de 40 pessoas que o SBT 

tem no jornalismo em Brasília, 35 testa-
ram positivo para o novo coronavírus.

Com a transferência para São Pau-
lo, o “Jornal SBT Brasília”, levado ao ar 
às 19h20, com apresentação de Simone 
Queiroz, é gravado às 13h. O estúdio é 
o mesmo do “SBT Brasil”. Um jornal 
noturno, com notícias da manhã.

NOVO PRESIDENTE
Indicado por Fabio Wajngarten, 

José Emílio Ambrósio é o novo presi-
dente da EBC, Empresa Brasileira de 
Comunicação, conglomerado estatal 
de mídia. Um desa� o.



16 | | SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2020 Esporte

RETOMADA | Parahalterofilista potiguar Junior França, que é integrante da Sociedade Amigos do Deficiente 
Físico do Rio Grande do Norte (Sadef), retomou os treinos pensando nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021

Quase cinco meses de pandemia 
e uma mudança grande na 
rotina de Junior França, que é 

parahalterofilista da Sociedade Ami-
gos do Deficiente Físico do Rio Grande 
do Norte (Sadef), que ainda sonha em 
representar o RN e o Brasil nas Paralim-
píadas de Tóquio em 2021, retomou os 
treinamentos esta semana. 

“Estava em casa engordando sem 
atividade mais intensa, buscando meio 
alternativos para treinar. Por isso, es-
tou muito feliz por voltar, mesmo com 
as restrições impostas por causa do 
coronavírus”, comemora ele.

Os treinos de cinco modalida-
des esportivas oferecidas pela Sadef 
foram retomados. “Seguindo todo 
um protocolo de regras criado pa-
ra garantir a segurança dos nossos 
profissionais e atletas”, segundo Su-
lamita Fernandes, coordenadora de 
esportes da associação.

Isso explica o ambiente diferente 
nos locais de treinamentos. Em todos 
eles, a Sadef disponibilizou álcool para 
higienização de equipamentos e mãos, 
e todo mundo está usando másca-
ras ou protetores faciais. “A máscara 
atrapalha o movimento, até pra olhar 
no peito, e respirar, mas estamos nos 

adaptando bem à situação de momen-
to. Tudo pra manter nossa segurança e 
seguir treinando”, diz Junior França.

Além dos equipamentos de pro-
teção, a Sadef está orientando e fisca-
lizando as regras de distanciamento 
mínimo entre atletas e professores. E 
nem todo mundo foi autorizado a vol-
tar, segundo Sulamita. “As crianças e os 
paratletas que fazem parte do grupo 
mais vulnerável ao coronavírus vão ter 
que esperar um pouco mais. E há uma 

determinação de que se apresentarem 
qualquer sintoma de Covid-19, eles co-
muniquem à coordenação e se afastem 
imediatamente dos treinos”.

Todas as competições programa-
das para 2020 foram suspensas por 
causa da pandemia, entre elas as Para-
limpíadas de Tóquio. Pelo menos dois 
atletas da Sadef ainda lutam por uma 
vaga nos Jogos: Junior França (parahal-
terofilismo) e Ana Raquel Montenegro 
(paraciclismo).

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Parahalterofilista potiguar Junior França: “Estava em casa engordando”

Paratletas potiguares retomam 
treinamentos após cinco meses

Cobrado após a segunda derrota 
do Flamengo no Campeonato 
Brasileiro, por 3 a 0 para o Atléti-

co Goianiense, na noite de quarta-feira, 
o técnico Domènec Torrent respon-
sabilizou mais aspectos físicos pelo 
tropeço do que as mudanças táticas 
realizadas por ele na formação que era 
adotada por Jorge Jesus.

Em entrevista coletiva, o treinador 
afirmou que repetiu o esquema tático 
do português na derrota por 1 a 0 para 
o Atlético-MG, na estreia do time na 
competição, e considerou a resposta 
boa. Já na noite de quarta, a derrota foi 
acachapante. E o time teve duas trocas 
na formação: Rodrigo Caio atuou im-
provisado na lateral direita e Vitinho 
substituiu Arrascaeta.

“No primeiro jogo, começamos 
com o 4-4-2, como o Jorge Jesus. Acho 
que jogamos muito bem no primeiro 
tempo do primeiro jogo e poderíamos 
fazer mais gols. Hoje, começamos no 
4-3-3 e, depois, no 4-2-3-1. Respeito o 
trabalho do ano passado, não fiz mui-
tas alterações, mas eu falo que é difícil 
ganhar novamente. É muito difícil. O 
ambiente com a pandemia é muito di-
fícil”, afirmou.

Torrent apontou falta de ritmo do 
Flamengo pelo longo tempo sem jo-

gos após a conquista do Campeonato 
Carioca e avaliou que o time não apre-
senta o mesmo ritmo e intensidade dos 
adversários, o que só vai conseguir com 
tempo.

“Jogamos depois de 24 dias, parece 
que estamos na pré-temporada, um 
ritmo muito mais baixo, os outros em 
um ritmo mais alto, mas trabalhare-
mos para fazer uma equipe vencedora. 
Certamente venceremos novamente. 
Eu preciso de tempo, os jogadores pre-
cisam de tempo. Não para jogar com 

Dome como técnico, mas para esta-
rem melhor fisicamente, jogarem mais 
jogos e voltarem a vencer”, disse.

O treinador reconheceu, porém, 
não ser “normal” o atual campeão bra-
sileiro começar a defesa do título com 
tantas dificuldades. “Não é normal, o 
Flamengo é vencedor. Eu sou vencedor. 
Não me recordo de perder dois jogos 
seguidos, mas isso acontece algumas 
vezes em futebol. Temos de ter mais 
ritmo, mais treinamentos e jogar em 
um ritmo alto”, encerrou.

 Técnico Domènec Torrent responsabilizou mais aspectos físicos pelos tropeços no Brasileiro

Torrent vê Flamengo sem ritmo de 
jogo e diz que necessita mais tempo

CRISE

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO


