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CULTURA. 13 | Impulsionados pelos dias de isolamento,
René Loui e Mainá Santana criaram uma minissérie para mostrar
experiências pessoais através da dança. Episódio piloto será
exibido online nesta quinta-feira 17 

Fantasias, narrativas
e movimentos

EDUCAÇÃO. 10 | Ensino médio no Rio Grande do Norte ficou longe de alcançar a meta prevista para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em 2019. Com nota 
absoluta de 3,5 – numa escala de 0 a 10 –, os três últimos anos da educação básica registraram o quarto pior resultado em todo o País. No Ensino Fundamental, resultado foi melhor

Ideb: Nota do RN no Ensino Médio 
sobe, mas ainda é a 4ª pior do País

Preço do arroz deve 
subir mais quando 
acabar estoque atual

Bolsonaro acaba
com discussão sobre 
“novo Bolsa Família”

Zezo critica aglomerações 
em convenções e pede 
volta de shows no RN

CUSTO. 8 E 9 | Ex-presidente da 
Associação dos Supermercados 
(Assurn) estima que o preço do 
pacote de 1 Kg deve passar de R$ 5

“PONTO FINAL”. 3 | Presidente 
disse que “Renda Brasil” não será 
lançado, após surgir proposta de 
congelar aposentadorias e pensões

CULTURA. 5 | Segundo cantor e 
tecladista, aglomerações no fim de 
semana foram “tapa na cara” da 
classe artística potiguar
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Supremo decide 
que proposta de voto 
impresso nas eleições é 
inconstitucional

Parnamirim: Prefeitura 
libera retorno de aulas 
presenciais nas escolas 
privadas

Ministério da Economia 
mantém previsão de queda 
do PIB em 4,7% este ano e 
inflação mais alta

Por falta de médicos, 
perícias seguem suspensas 
nas agências do INSS
até esta quarta-feira

Deputado Nélter Queiroz 
acusa governo estadual de 
“perseguir” motociclistas e 
transporte alternativo

QUEBRA DO SIGILO. 3 | Voto impresso 
era uma das exigências previstas na 
minirreforma eleitoral, sancionada com 
vetos, em 2015, pela então presidente 
Dilma Rousseff. Medida foi aprovada 
pelo Congresso e estava suspensa

EDUCAÇÃO. 5 | Decreto assinado pelo 
prefeito Rosano Taveira, e já publicado, 
libera o retorno imediatamente, desde 
que as escolas cumpram uma série de 
exigências para minimizar o risco de 
contrair a Covid-19

PROJEÇÃO. 4 | Efeitos da pandemia 
sobre a economia brasileira foram mais 
intensos em abril, aponta boletim do 
Ministério da Economia. Inflação vai 
subir por influência da alta nos preços 
dos alimentos 

PARALISAÇÃO. 6 | Na segunda-feira 14, 
muitas pessoas tinham atendimento 
marcado, mas não foram atendidas após 
os médicos decidirem não retornar ao 
trabalho, alegando falta de segurança 
neste momento

TRÂNSITO. 6 | Parlamentar criticou 
ações que resultaram em apreensões 
de veículos no interior do Estado e 
condenou problemas no atendimento 
do Detran a motoristas que desejam 
regularizar a situação
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NELSON JÚNIOR / STF

Antes de deixar a Presidência 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) na semana passada, o 

ministro Dias To� oli decidiu arquivar 
todos os 12 inquéritos abertos no Su-
premo a partir da delação premiada do 
ex-governador Sergio Cabral, assinada 
com a Polícia Federal.

Na prática, a ação signi� ca que 
nenhuma autoridade com foro privi-
legiado no STF poderá ser alvo de pu-
nições decorrentes das acusações do 
ex-governador.

To� oli contrariou decisão profe-
rida pelo ministro Edson Fachin, que 
homologou a delação de Cabral e ha-
via autorizado a abertura desses doze 
inquéritos. Fachin enviou os inquéritos 
para a Presidência do STF de� nir um 
novo relator por sorteio, mas To� oli 
então pediu uma manifestação do pro-
curador-geral da República, Augusto 
Aras, a respeito desses inquéritos.

Aras enviou pedidos de arquiva-
mento em todos os doze inquéritos. 

O procedimento foi considerado 
atípico por fontes do STF, porque 
usualmente a Presidência apenas re-
aliza a redistribuição dos processos. 
Somente um novo relator poderia 
avaliar sobre o prosseguimento des-
sas investigações.

No � m de julho, To� oli havia ar-
quivado três inquéritos da delação de 
Cabral. Na reta � nal de seu período na 
Presidência, entre agosto e setembro, o 
ministro promoveu o arquivamento dos 
demais. Em suas decisões, ele apontou 
que a PGR é titular da ação penal e, por 
isso, não cabe ao STF contrariar um 
pedido de arquivamento feito pelo pro-
curador-geral da República. A defesa de 
Cabral recorreu contra os arquivamen-
tos, mas o assunto � cou para análise do 
atual presidente da corte, Luiz Fux.

Dentre os inquéritos arquivados, 
havia acusações contra ministros do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), do 
Tribunal de Contas da União (TCU) e 
contra parlamentares.

Toffoli arquiva todos os inquéritos da 
delação de Sérgio Cabral com a PF
JUSTIÇA | Atendendo a recomendação do procurador-geral da República, Augusto Aras, ministro Dias Toffoli contrariou decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, que homologou a 
delação de Cabral e havia autorizado a abertura desses doze inquéritos. Decisão foi tomada enquanto ele ainda estava à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF)

Ministro Dias Toffoli deixou presidência do Supremo Tribunal Federal na semana passada. Ele foi sucedido por Luiz Fux

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), proibiu que deputados 

reeleitos recebam auxílio de R$ 33.763 
para custear despesas com mudança. 
Isso porque o benefício é pago no co-
meço e no � nal dos mandatos, logo, os 
reeleitos já receberam a ajuda para se 
mudarem para Brasília.

O ato da Mesa Diretora da Casa é 
de 1º de setembro, mas só foi publicado 
no Diário O� cial da Câmara em 12 de 
setembro.

Também � cam impedidos de re-
ceber o benefício aqueles que já forem 
residentes no Distrito Federal ou que 
assumirem o mandato apenas durante 
o recesso parlamentar.

Já os deputados que não tenham 
cumprido, no mínimo, 180 dias de exer-
cício ininterrupto durante a legislatura, 
considerado o período de recesso parla-
mentar, também não terão direito.

“Não parece razoável que se pague 
ajuda de custo aos deputados que ve-

nham exercer o mandato parlamentar 
apenas por poucos dias, mormente por-
que nesses casos não existe uma efetiva 
mobilização para o exercício do manda-
to”, escreveu Maia no ato.

Segundo o documento, a idéia é 
adequar a Casa ao momento de en-
xugamento da máquina pública e em 

respeito ao teto de gastos.
“A iniciativa tem por objetivo 

adequar a legislação interna da Casa, 
estipulando critérios objetivos para pa-
gamento da ajuda de custo [auxílio mu-
dança]…A proposta também se justi� -
ca à vista das limitações orçamentárias 
advindas do Novo Regime Fiscal”, disse.

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), assinou ato já publicado

Maia corta auxílio mudança de
R$ 33 mil para deputados reeleitos

CÂMARA

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

EVARISTO SÁ / AFP

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) declarou que é constitu-
cional uma portaria do gover-

no que prevê a divulgação da lista su-
ja do trabalho escravo, um cadastro 
de empregadores que submeteram 
trabalhadores a condições análogas 
à de escravo.

Em julgamento no plenário vir-
tual, os ministros julgaram uma ação 
da Associação Brasileira de Incorpo-
radoras Imobiliárias (Abrainc).

A entidade questionou a divul-
gação da “lista suja” pelo governo e 
entrou com ação contra uma porta-
ria de 2016 dos extintos Ministério 
do Trabalho e Previdência Social e 
Ministério das Mulheres, Igualdade 
Racial, Juventude e Direitos Huma-
nos, que trata do cadastro.

A associação a� rmou que a di-
vulgação da “lista suja” viola o prin-
cipio da reserva legal, da separação 
dos poderes, do devido processo legal 
substancial, da dignidade da pessoa 
humana, dos valores sociais do tra-

balho e da livre iniciativa.
A maioria do STF seguiu o voto 

do relator, ministro Marco Aurélio 
Mello, que considerou constitucional 
a portaria. Para o ministro, o cadastro 
tem o objetivo de dar publicidade aos 
empregadores devidamente autuados 
por manter empregados em condição 
análoga à de escravo, estando em sin-
tonia com o princípio da transparên-
cia na administração pública.

Ministro Marco Aurélio, o relator da ação

STF declara constitucional 
lista suja do trabalho escravo

DECISÃO
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O presidente Jair Bolsonaro disse 
nesta terça-feira 15 que desistiu 
de lançar o programa Renda 

Brasil, uma reformulação do Bolsa 
Família. Em vídeo nas redes sociais, o 
presidente ameaçou com “cartão ver-
melho” integrantes da equipe econô-
mica que defenderem medidas como 
o corte de benefícios de aposentados 
e deficientes para bancar o programa.

“Até 2022, no meu governo, está 
proibido falar a palavra Renda Brasil. 
Vamos continuar com o Bolsa Família. 
E ponto final”, afirmou.

Na gravação, o presidente ressaltou 
que foi surpreendido por manchetes 
de jornais segundo as quais o governo 
planeja revisar cerca de 2 milhões de 
benefícios destinados a idosos e de-
ficientes. A medida, que vinha sendo 
estudada pela Economia e pela Cida-
dania, poderia gerar uma economia de 
R$ 10 bilhões por ano. O objetivo seria 
endurecer a regulamentação dos crité-
rios para recebimento do BPC (Benefí-
cio de Prestação Continuada).

Os jornais também noticiaram que 
estava em estudo o congelamento de 
aposentadorias e pensões.

“Eu já disse há poucas semanas 
que jamais vou tirar dinheiro dos po-
bres para dar para os paupérrimos. 
Quem por ventura vier propor a mim 
uma medida como essa eu só posso 
dar um cartão vermelho para essa pes-
soa”, disse o presidente.

Bolsonaro ainda ressaltou que 
quem defende a proposta “não tem 
um mínimo de coração” e “um mínimo 
de entendimento” de como vivem os 
aposentados no Brasil. No Twitter, ele 
acrescentou que congelar aposentado-
rias e cortar auxílios é um “devaneio de 
alguém que está desconectado com a 
realidade”.

“Pode ser que alguém da equipe 
econômica tenha falado sobre esse 
assunto. Pode ser. Mas, por parte do 

governo, jamais vamos congelar salá-
rios de aposentados, bem como jamais 
vamos fazer com que os auxílios para 
idosos e para pobres com deficiência 
sejam reduzidos para qualquer coisa 
que seja”, afirmou.

Em entrevista ao site G1, publicada 
na segunda-feira 14, o secretário espe-
cial de Fazenda, Waldery Rodrigues, 
chegou a dizer que a equipe econômica 
defende que benefícios previdenciários, 
como aposentadorias e pensões, sejam 
desvinculados do salário mínimo.

Na prática, a medida congelaria os 
benefícios, deixando-os sem reajustes. 
Esse congelamento abriria espaço no 
orçamento para financiar o programa 
Renda Brasil.

Antes mesmo da divulgação do 
vídeo, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, foi chamado ao Palácio do 
Planalto para uma audiência com o 
presidente.

Ele adiou a participação em um 
evento para o encontro. Segundo as-
sessores palacianos, a desistência do 
programa social foi o tema principal da 

reunião, que ocorreu em um clima de 
irritação.

Segundo relatos, na reunião, Bol-
sonaro pediu a Paulo Guedes que as-
sessores da equipe econômica evitem 
dar entrevistas à imprensa, para evitar 
novas polêmicas.

Um membro do alto escalão do 
governo avalia que o próprio Guedes 
teria planejado esse movimento com a 
intenção de convencer o governo sobre 
a necessidade de criar o imposto sobre 
transações financeiras. Na avaliação 
dessa fonte, o ministro fez uma ma-
nobra política ao autorizar seu subor-
dinado a lançar essa discussão sobre 
o congelamento de aposentadorias. O 
objetivo seria mostrar que o governo 
não tem recursos e precisa encontrar 
uma fonte para financiar os novos pro-
gramas.

Após a decisão de Bolsonaro, Gue-
des determinou que sua equipe aban-
done a formulação do Renda Brasil e 
orientou que o foco agora seja dado à 
desoneração da folha de salários das 
empresas.

Diante das resistências no governo 
e no Congresso, Guedes quer acelerar a 
proposta que cria um novo programa 
de emprego desonerado. A medida, no 
entanto, também é criticada, porque viria 
acoplada à criação de um imposto sobre 
pagamentos aos moldes da extinta CPMF.

Incomodado com a repercussão da 
proposta que prevê o fim da correção de 
aposentadorias pela inflação, o ministro 
afirmou a interlocutores nesta terça que 
não haverá mais Renda Brasil.

Bolsonaro desiste do Renda 
Brasil e ameaça demitir equipe
POLÊMICA | Em vídeo, o presidente disse que não irá congelar benefícios a idosos e deficientes, medida que vinha sendo estudada pela
equipe econômica como uma forma de garantir recursos para a implementação do Renda Brasil, programa que iria substituir o Bolsa Família

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e presidente Jair Bolsonaro: conflito sobre Renda Brasil

CAROLINA ANTUNES / PR

“Cartão vermelho” 
de Bolsonaro 
não foi para mim, 
afirma Guedes

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou que a “barulhei-
ra” em torno do Renda Brasil nesta 
terça-feira 15 ocorreu porque “es-
tão conectando pontos que não 
são conectados”, referindo-se às 
notícias sobre estudos da equipe 
econômica a respeito da desinde-
xação do salário mínimo em bene-
fícios previdenciários como forma 
de financiar o novo programa de 
assistência social.

Guedes disse que o “cartão 
vermelho” citado pelo presidente 
Jair Bolsonaro em vídeo nas redes 
sociais não foi direcionado a ele.

“O linguajar, os termos do pre-
sidente são sempre muito intensos. 
Da mesma forma que o lide da no-
tícia dizia que estava tirando direi-
tos dos mais pobres e vulneráveis, 
não era essa intenção, nunca foi”, 
argumentou, dizendo que a inten-
ção do presidente foi esclarecer.

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que é incons-
titucional a adoção do voto 

impresso, ao concluir que a medida 
viola o sigilo e a liberdade do voto. 
O julgamento foi encerrado às 23h59 
da última segunda-feira 14 no plená-
rio virtual do STF, uma plataforma 
online que permite que os ministros 
analisem casos sem se reunirem pes-
soalmente ou por videoconferência.

O voto impresso era uma das exi-
gências previstas na minirreforma elei-
toral, sancionada com vetos, em 2015, 
pela então presidente Dilma Rousseff.  

Em novembro daquele ano, o Congres-
so derrubou o veto de Dilma ao voto 
impresso – ao todo, 368 deputados e 56 
senadores votaram a favor da impres-
são, proposta apresentada pelo então 
deputado federal Jair Bolsonaro. Desde 
então, a medida estava suspensa.

“A impressão é um processo me-
cânico, mas controlado por disposi-
tivos eletrônicos. Há riscos teóricos 
de manipulação da impressão – por 
exemplo, o cancelamento de votos 
confirmados ou a impressão de votos 
inexistentes”, apontou o relator da 
ação, ministro Gilmar Mendes.Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, viu risco de manipulação de resultados na eleição

Voto impresso é inconstitucional, decide STF
ELEIÇÕES

NELSON JÚNIOR / STF

ENERGIA

O Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
autorizou a Petrobras a verder 
sua participação no “Polo Pes-
cada” para a OP Pescada Óleo 
e Gás, empresa subsidiária da 
Ouro Preto Óleo e Gás.

 O despacho do Cade já es-
tá publicado no Diário Oficial 
da União (DOU). A negociação 
aprovada foi na casa de US$ 
1,5 milhão. A OP Pescada já era 
sócia da petrolífera no polo e 
agora busca os 100% .

O Polo Pescada, agora 
repassado à Ouro Preto, é for-
mado pelos campos Pescada, 
Arabaiana e Dentão, que estão 
localizados nas águas rasas da 
Bacia Potiguar na Plataforma 
Continental do Rio Grande do 
Norte.

Segundo a Petrobras, a pro-
dução média do Polo Pescada, 
nos primeiros seis meses de 
2020 deste ano, foi de aproxi-
madamente 260 barris de óleo 
por dia (bpd) e 190 mil metros 
cúbicos por dia de gás.

“Essa operação está alinha-
da à estratégia de otimização do 
portfólio e à melhoria de aloca-
ção do capital da companhia, 
passando a concentrar cada 
vez mais os seus recursos em 
águas profundas e ultra profun-
das, onde a Petrobras tem de-
monstrado grande diferencial 
competitivo ao longo dos anos”, 
disse a empresa.

Para a Ouro Preto, a opera-
ção está alinhada à estratégia de 
expansão das suas atividades 
de exploração e produção de 
petróleo e gás natural por meio 
de operações de farm-in (aqui-
sições parciais ou totais dos di-
reitos de concessão detidos por 
uma empresa).

O polo de Pescada não par-
te do projeto de desinvestimen-
to anunciado recentemente pe-
la Petrobras no RN. A empresa 
pôs à venda toda as operações 
no Polo Potiguar, que inclui três 
campos (Canto do Amaro, Alto 
do Rodrigues e Ubarana). Ao 
todo, segundo a empresa, são 
26 concessões (23  terrestres e 
3 marítimas). A produção mé-
dia do Polo Potiguar no ano de 
2020 (Jan-Jun) foi de 23 mil bpd 
de óleo, sendo 97% produção 
onshore e 3%  produção offsho-
re, e 124 mil m3/d de gás.

CADE APROVA 
VENDA DE POLO 
PETROLÍFERO DA 
PETROBRAS NO RN

PETROBRAS / DIVULGAÇÃO



A Secretaria de Política Econômi-
ca (SPE) do Ministério da Eco-
nomia manteve a projeção para 

a queda da economia este ano e elevou 
a estimativa para a in� ação, por in� u-
ência da alta nos preços dos alimentos. 
As projeções estão no Boletim Macro-
Fiscal divulgado nesta terça-feira 15.

A estimativa para o recuo do Produ-
to Interno Bruto (PIB) foi mantida em 
4,7%, em relação ao boletim divulgado 
em junho. O PIB é a soma de todos os 
bens e serviços produzidos no país.

“A atual estimativa para o PIB de 
2020 foi mantida em 4,7%, devido à 
melhora da projeção para o segundo 
semestre deste ano. Na projeção para 
o 3º trimestre, espera-se que a indús-
tria, agropecuária e comércio sejam os 
principais motores para a retomada. 
Na estimativa do 4º trimestre, espera-
mos que o impulso para a recuperação 
virá pela retomada mais vigorosa dos 
demais serviços, que foram duramente 
afetados pela pandemia”, diz o boletim.

De acordo com o documento, os 
indicadores do segundo trimestre mos-
traram que os efeitos da pandemia so-
bre a economia brasileira foram “mais 
intensos em abril, mês que registrou 
as mais fortes quedas na atividade dos 
diversos setores”.

“Entretanto, esses efeitos já foram 
parcialmente compensados em maio, 

junho e julho, com a sinalização de 
uma recuperação moderada, ainda 
que não homogênea. Com isso, apesar 
da grande incerteza ainda existente 
no ambiente econômico, a con� ança 
de empresários e consumidores tem 
voltado e ampliado as perspectivas de 
recuperação no 2º semestre de 2020 e 
nos meses seguintes”, acrescentou.

A projeção de queda do PIB para o ter-
ceiro trimestre de 2020 é de 4,9% em rela-
ção ao mesmo trimestre do ano passado.

INFLAÇÃO
A projeção de in� ação pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA) para 2020 é de 1,83%, 
acima da previsão de julho (1,6%).

“O principal responsável pela ele-
vação da projeção é o preço de alimen-
tos. Observando a evolução do IPCA 
ao longo do ano, vemos que a in� ação 
acumulada em 12 meses do grupo Ali-
mentação no Domicílio, após atingir 
um valor mínimo de 5,06% em março, 
acelerou até alcançar 11,39% em agos-
to (último dado disponível). Contudo, 
o comportamento das demais catego-
rias de produtos continua apresentan-
do in� ação estável e baixa (inclusive se 
comparada à meta de in� ação)”, diz o 
boletim.

BOLSONARO ACABOU “RENDA 
BRASIL” PARA CONTER BOATO

NOS CORREIOS, 36 SINDICATOS 
DIFICULTAM NEGOCIAÇÃO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

VAZAR COM MODERAÇÃO
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, foi orientado no Planalto a 
fazer sua equipe “plantar estudos” 
com moderação. Fazem isso só para 
testar a reação da opinião pública 
e descartar ideias que repercutam 
muito mal. Nesta terça, exageraram: 
uma lorota distinta plantada em 
cada jornalão.

NOVO GIGANTE
Ex-partido do presidente, o PSL 

vai receber quase R$200 milhões do 
fundão eleitoral para a campanha 
deste ano. Em 2016, sem esse fundão 
indecoroso, o PSL foi o 19º partido a 
eleger mais prefeitos: 30 em 5,5 mil.

QUE VEXAME
É constrangedor sindicalistas 

ligados ao ensino público, escorados 
na estabilidade, tentando inviabilizar 
a retomada das aulas, quando até 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) o recomenda. 

CRIME HEDIONDO
Projeto do deputado Léo Moraes 

(Pode-RO) torna crimes hediondos 
desvio de dinheiro público, 

corrupção, trá� co de in� uência etc. 
Sem direito a anistia, a � ança ou a 
progressão de regime.

PRÓ-CARTÃO VERMELHO
O ex-ministro Moreira Franco 

achou sensato o “cartão vermelho” de 
Bolsonaro à equipe econômica, “que 
insiste em tirar do andar de baixo em 
vez de taxar o andar de cima”. Para 
ele, o Renda Brasil deve existir.

TORCIDA ABERTA
A imprensa brasileira seguiu 

a americana, majoritariamente 
ligada ao partido Democrata, 
tentando desquali� car o acordo 
que normalizou as relações de Israel 
com duas nações árabes. Como se 
o acordo histórico não pudesse ser 
fechado porque ajudaria na reeleição 
de Donald Trump.

TARDE DEMAIS
A comissão do Covid-19 na 

Câmara convidou o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, para 
falar sobre o plano da retomada 
de aulas presenciais. Marcada 
para dia 17, faltam só 3 meses para 
acabar o ano.

Um dos motivos do declínio dos Correios, que já foram a instituição 
mais respeitada do Brasil, é a radicalização do impressionante 
número de sindicatos, um mais radical que o outro. Atualmente, 
são 36 entidades pretendendo “liderar” quase 100 mil funcionários. 
Empenhada em manter regalias, a pelegada agora é questionada pelos 
funcionários convencidos do erro promover greve em plena pandemia. 
Poucas greves apontaram de modo tão eloquente a privatização da 
estatal como solução de� nitiva.

300 SÓ NA ECT
De 5 a 9 empregados são 

liberados do trabalho para � car 
à disposição de cada um dos 
sindicatos e 11 para cada uma das 
duas federações.

SEM NENHUM PUDOR
Todos os liberados mantêm, 

além dos salários e assistência 

médica, os vales Alimentação e 
Refeição, vale-peru e vale-cultura. 
Sem nem corar.

APESAR DOS PREJUÍZOS
Além das regalias, o acordo 

coletivo obriga viabilização 
de cooperativa habitacional, 
palestras e cursos, além de 
reembolso de gasto com babá.

O presidente Jair Bolsonaro jamais gostou da ideia e, nesta terça-feira 15, 
liquidou de uma vez a troca de denominação do Bolsa Família por “Renda 
Brasil”. Político experiente, ele sabia que a mudança embutia um risco 

desnecessário. Mas o presidente teve certeza de que era mesmo um erro quando 
soube que opositores, aproveitando-se do noticiário confuso, já espalhavam 
o boato de que “o Bolsa Família vai acabar”. Bolsonaro não quis subestimar o 
boato até porque reconhece que estão na oposição, sobretudo no PT, grandes 
especialistas nessa matéria. O boato de que “o Bolsa Família vai acabar” garantiu 
a reeleição de Dilma Rousseff (PT), em 2014, contra Aécio Neves (PSDB).  O novo 
nome foi descartado, mas não a decisão de melhorar o Bolsa Família. Em 2021, 
Bolsonaro quer correr para o abraço com o povão. A oposição parecia usar o 
boato sobre o “fim” do Bolsa Família para tentar neutralizar a crescente aprovação 
de Bolsonaro junto aos mais pobres.
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ECONOMIA | Se considerados apenas os números do e-commerce, porém, houve alta de 10% no faturamento. 
Descontando setores muito negativamente afetados como o de turismo, houve alta de aproximadamente 90%

A chamada “Semana do Brasil” 
registrou queda de 8,3% no fa-
turamento do varejo brasileiro 

ante o número de 2019. O período de 
promoções relacionado ao feriado do 
dia 7 de setembro havia mostrado alta 
de 11% em 2019 sobre 2018.

Os dados são de um levantamen-
to da Cielo para o Global Retail Show 
e foram divulgados nesta terça-feira 
pelo presidente da Gouvêa Experience, 
Marcos Gouvêa.

“Há 30 ou 40 dias, as entidades nos 
procuraram para mobilizar as ofertas 
para a Semana do Brasil. A pandemia 
deixou o varejo muito desorganizado. 
Mas antes desta semana, em agosto, os 
números de perdas no varejo eram de 
18,4%”, disse Gouvêa.

Ele pontua, porém, que se consi-
derados os números do e-commerce, 
houve alta de 10% no faturamento. E 
descontando setores muito negativa-
mente afetados, como o de turismo, 
houve crescimento de cerca de 90% 
no faturamento sobre os dados de 
2019, aponta o estudo.

No turismo e transporte, a queda 

sobre o mesmo período de 2019 foi de 
cerca de 10%. Antes da semana promo-
cional, a queda era de mais de 80% em 
relação ao ano passado.

Nos bares e restaurantes, as perdas 
� caram em torno de 36%, antes era de 
40% a 50%. Já o setor de móveis e ele-
trodomésticos registrou alta de 7%.

Pandemia deixou o varejo muito desorganizado, indica presidente da Gouvêa Experience

Efeitos da pandemia sobre a economia brasileira foram mais intensos em abril, aponta boletim

Semana do Brasil teve queda de 
8,3% no faturamento, diz pesquisa

MARCELLO CASAL JR. / AGÊNCIA BRASIL

ESTADÃO CONTEÚDO

Ministério mantém previsão de 
queda do PIB em 4,7% este ano

ECONOMIA



5GERAL|  QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2020 

REPRODUÇÃO

O cantor e tecladista potiguar Ze-
zo usou as redes sociais para fa-
zer um apelo à governadora do 

Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, 
e aos prefeitos das cidades potiguares.

Em um vídeo de quase 10 minutos, 
publicado na última segunda-feira 14, o 
artista cobrou que as autoridades libe-
rem a realização de shows musicais no 
Estado com a presença de público – al-
go que está proibido desde março, por 
causa da pandemia de Covid-19.

De acordo com Zezo, a classe ar-
tística do RN “está pedindo socorro”. 
Ele registrou que está sem fazer shows 
desde 18 de fevereiro e que está tendo 
dificuldades para pagar os salários dos 
profissionais de sua equipe – que ele 
manteve mesmo com a paralisação.

O apelo do cantor aconteceu um 
dia depois de o Estado registrar aglo-
merações em convenções partidárias 
para homologar candidaturas para as 
eleições municipais. Segundo Zezo, o 
que ocorreu no fim de semana foi um 
“tapa na cara” da classe artística.

“Nossa classe musical está esqueci-
da. Pode tudo, mas, na música, não po-
de nada. Estou indignado com as ima-
gens de aglomerações de multidões de 
pessoas nas convenções políticas. Não 
tenho nada contra as convenções, na-
da contra os partidos políticos, ao povo 
que vai para a rua. É um direito de cada 
um. Mas por que não podemos traba-
lhar?”, questionou.

Zezo pediu “sensibilidade” às au-

toridades, inclusive o Ministério Pú-
blico, e ressaltou que a classe artística 
também gera empregos. “Nós também 
fazemos parte da economia. Geramos 
vários empregos, pagamos impostos”, 
afirmou o cantor.

“Estamos querendo voltar a traba-
lhar com cuidado, no entanto, o que eu 
vi ontem (domingo, 13)… Cadê as au-
toridades que repreendem o cidadão 
de bem, o comerciante, que fecham 
os estabelecimentos pequenos por 

aglomeração? Se pode ter milhares de 
pessoas em convenções, por que não 
pode trabalhar?”, desabafou.

O cantor fez, ainda, uma crítica à 
governadora Fátima Bezerra, que este-
ve na convenção do PT de Mossoró no 
fim de semana para homologar a can-
didatura de Isolda Dantas a prefeita.

“A senhora estava em uma dessas 
convenções com milhares de pessoas, 
enquanto a senhora prega o contrário. As 
aulas não podem voltar, segundo o seu 

decreto. Muitas coisas ainda não podem 
funcionar. Faça alguma coisa pela classe 
musical. A classe musical do nosso esta-
do está pedindo socorro”, enfatizou.

“Os artistas vivem da música. Vive-
mos dos nossos fãs, do nosso público. 
Então, vamos olhar para a nossa classe 
musical. Eu tinha evitado falar disso, 
gravar vídeo, mas depois de ontem, do 
dia 13/09, eu não pude me calar. É ab-
surdo. A classe musical está indignada 
com o que aconteceu”, finalizou.

O Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio Grande do Norte 
firmou um acordo de cooperação 
com o Governo do Estado para 
combater fraudes no pagamento 
da renda básica emergencial desti-
nada aos trabalhadores da cultura. 
O objetivo é o compartilhamento 
de bancos de dados para verifica-
ção dos requisitos exigidos para 
recebimento do auxílio.

MPF e governo estadual irão 
desenvolver sistema de informa-

ção, com inteligência artificial, 
específico para o cruzamento e 
análise de dados dos beneficiários. 
Integrarão o sistema as bases de 
dados da Fundação José Augusto 
(FJA), secretarias do Planejamen-
to e Finanças, da Administração, 
da Tributação e da Administração 
Penitenciária, Instituto Técnico-
-Científico de Perícia (Itep), De-
partamento Estadual de Trânsito 
– Detran/RN, além da Caern e 
Cosern.

O procurador da República 
Fernando Rocha destaca o pionei-
rismo da iniciativa. “A cooperação 
entre os órgãos e o emprego da 
inteligência artificial são aliados 
no combate a fraudes como as 
que foram identificadas no auxílio 
emergencial”, explicou.

RENDA BÁSICA
O auxílio específico para os 

trabalhadores do setor cultural es-
tá previsto na Lei Aldir Blanc (Lei 

14.017, de 29 de junho de 2020). 
Podem receber o benefício de três 
parcelas de R$ 600 os profissionais 
do setor que tiveram as atividades 
paralisadas durante a pandemia. O 
valor é o dobro para mulheres pro-
vedoras de família. É necessário ter 
mais de 18 anos e renda pessoal de 
até meio salário mínimo, ou renda 
familiar de até três salários. Profis-
sionais que já receberam o auxílio 
emergencial não poderão acumu-
lar os benefícios.

Zezo critica aglomerações em 
convenções e pede volta de shows

Acordo entre MPF e Governo do RN vai combater 
fraudes em auxílio aos trabalhadores da cultura

DESABAFO | Apelo do cantor e tecladista aconteceu um dia depois de o Estado registrar aglomerações em convenções partidárias para homologar 
candidaturas para as eleições municipais. Ele também criticou governadora do RN por comparecer a convenção com aglomeração em Mossoró

Cantor pediu “sensibilidade” às autoridades, inclusive o Ministério Público, e ressaltou que a classe artística também gera empregos

PARNAMIRIM

A Prefeitura de Parnami-
rim, na Grande Natal, autorizou 
nesta terça-feira 15 a volta às 
aulas presenciais nas escolas da 
rede privada de ensino do mu-
nicípio. A ação acontece um dia 
depois de as atividades serem 
retomadas na capital do Estado. 
As aulas estão suspensas desde 
18 de março.

Um decreto assinado pelo 
prefeito Rosano Taveira (Re-
publicanos), e já publicado no 
Diário Oficial, libera o retorno 
imediatamente, desde que as 
escolas cumpram uma série 
de exigências para minimizar 
o risco de contágio pelo novo 
coronavírus.

Segundo o decreto, os pais 
dos estudantes deverão assinar 
um termo de consentimento 
antes de mandar os filhos para 
a escola.

Já os estabelecimentos, pa-
ra funcionar, deverão cumprir 
uma série de exigências, que in-
cluem desde a obrigatoriedade 
do uso de máscaras por todos 
ao reforço da higienização dos 
ambientes. As escolas também 
deverão testar todos os funcio-
nários para a Covid-19 antes da 
volta às aulas e manter distân-
cia de 1 metro entre estudantes 
e servidores.

O decreto recomenda que 
funcionários que pertencem ao 
grupo de risco para o novo co-
ronavírus continuem em casa, 
trabalhando remotamente.

A autorização para o re-
torno às aulas presenciais 
não detalha como as escolas 
devem agir caso os pais não 
mandem seus filhos para as 
aulas. Em Natal, foi adotado 
um modelo híbrido, pelo qual 
os estudantes têm garantido 
o ensino remoto, caso os pais 
não sintam segurança.

Na sexta-feira 11, a Prefeitura 
de Parnamirim publicou um de-
creto que prorroga até 9 de outu-
bro a suspensão das aulas presen-
ciais na rede pública de ensino. 
Segundo a norma, nessa data será 
avaliado o retorno. No Estado, as 
aulas só voltarão em 2021.

PREFEITURA LIBERA 
RETORNO DE AULAS 
PRESENCIAIS NAS 
ESCOLAS PRIVADAS
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CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

NOVATEC Construções e Empeendimentos Ltda, CNPJ Nº 00.338.885/0002-14, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte-IDEMA a Licença de Operação 
nº2020-151059/TEC/LO-0106, com prazo de validade até 09/09/2026 em favor do empreendimento usina de asfalto 
fixa, localizada na rua Almir Cocentino, nº 35, Lot. Jardim Santa Helena, Lotes 01 ao 28, Quadra 38, Macaíba/RN.

                     
Alexandre Albuquerque Teixeira

SÓCIO-DIRETOR

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA – LP

QUEIROZ ATACADÃO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 31.737.979/0001-09, torna público que está requerendo 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico, a LICENÇA PRÉVIA - LP da 
atividade de construção civil (Supermercado), localizada na Avenida Olavo Lacerda Montenegro, S/N, Parque das 
Nações, Parnamirim - RN.

QUEIROZ ATACADÃO LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

J PATRÍCIO METAIS COMERCIO LTDA ME, inscrito sob o CNPJ no. 10.725.679/0001-30, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO – LO para atividade de Transporte de Resíduos Perigosos, localizada na AV. Wilson Rosado, nº 157, 
Alto do Sumaré, Mossoró-RN.

J PATRÍCIO METAIS
Requerente

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 00024/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que realizará concorrência para 
contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos de som, vídeo e iluminação do Auditório do 
SEST SENAT Unidade B029. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta 
comercial será no dia 01/10/2020, das 09h às 09h10min. Para retirada do edital e acesso às demais informações, 
os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST SENAT na Av. Prefeito Omar O’Grady, 8695, Pitimbu, Natal/RN. 
Maiores informações através do e-mail: licitacao.b029@sestsenat.org.br.

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão de Licitação

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

PLANET HBX ED 3 URBANISMO LTDA, 24.818.199/0001-28, torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB/SGA a Licença Simplificada para quatro acessos, localizados 
no empreendimento Smart City Natal, bairro Jardins, Zona Expansão Urbana, São Gonçalo do Amarante/RN. 

                     
Susanna Marchionni

Sócia
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 027/2020 – MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7168/2020

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Afonso Bezerra/RN, CNPJ nº 
08.294.688/0001-71, torna público que irá realizar licitação, dia 05/10/2020 as 08h30min. 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, 
ACADÊMIA DA SAÚDE, NO MUNCIPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. A quem interessar 
encontra-se a disposição o edital e seus anexos no Núcleo Administrativo, Setor de 
Licitações, Praça da Criança, nº 1000, Centro, o edital na integra, e no e-mail: 
cplafonso_bezerra2017@hotmail.com.

Sandra Maria de Souza Padilha Bezerra
Presidente da CPL

JOÃO GILBERTO / ALRN

O deputado estadual Nélter 
Queiroz (MDB) acusou nesta 
terça-feira 15 o Governo do Rio 

Grande do Norte de “perseguir” mo-
toristas de transportes alternativos e 
motociclistas que circulam em Natal.

“Semana retrasada eu falei que pes-
soas do governo estavam perseguindo 
os transportes alternativos. E o diretor 
do DER veio reclamar comigo no What-
sApp. Sabem o que eu respondi? Vá tra-
balhar, vá cumprir com sua palavra, que 
você prometeu recuperar as estradas. 
Porque já foram vários anúncios, mas 
nada foi feito ainda”, reagiu, em provável 
referência ao diretor do órgão, Manoel 
Marques Dantas.

O parlamentar criticou também 
problemas no atendimento do Detran a 
motoristas que desejam regularizar a si-
tuação  pessoal ou a dos seus veículos. “O 
Detran simplesmente não atende as pes-
soas que querem regularizar seus veícu-
los, sendo que existe lei para isso. E, para 
completar, a polícia de trânsito continua 
apreendendo os meios de sobrevivência 
desses cidadãos”, apontou o deputado.

Nélter também comentou as 
mobilizações populares durante as 

convenções. “Inicialmente, eu quero 
registrar minha solidariedade à popu-
lação de Ouro Branco, cidade pacata 
do nosso Seridó. Isso porque, devido à 
proximidade das eleições municipais, 
no sábado passado os jovens eleitores 
foram para as ruas, apesar da Covid-19, 
participar de campanhas políticas. E o 
que aconteceu foi um verdadeiro ter-
rorismo. Diversas motos e carros da 
polícia de trânsito do governo fazendo 
pressão para o povo não sair para ir à 
convenção”, relatou o parlamentar.

O deputado acrescentou que o ato 
dos policiais foi “antidemocrático”. “O 
que ocorreu foi perseguição por parte 
de alguns segmentos”, disse.

Finalizando seu discurso, Nelter 
frisou que não considera o governo 
estadual “de origem popular”. “Aí esse 
governo, que se dizia de origem popu-
lar, está exatamente perseguindo as 
pessoas mais simples. Por isso venho 
em defesa e presto minhas homena-
gens aos trabalhadores mais humildes, 
que estão me dizendo: E se prenderem 
minha moto e eu for para o mundo do 
crime? O que vai acontecer comigo?”, 
afirmou.

Nélter acusa governo de “perseguir” 
motociclistas e transporte alternativo
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Parlamentar criticou ações que resultaram em apreensões de veículos no interior do Estado e condenou problemas no atendimento do Detran a motoristas 
que desejam regularizar a situação pessoal ou a dos seus veículos. “Esse governo, que se dizia de origem popular, está exatamente perseguindo as pessoas mais simples”, disse ele

Deputado Nélter Queiroz (MDB) disse que, após fazer críticas às ações, recebeu mensagem do diretor do Departamento de Estradas de Rodagens

As perícias médicas para os se-
gurados do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) vão 

continuar suspensas, em todo o País, 
pelo menos até esta quarta-feira 16, de 
acordo com o próprio órgão.

Na segunda-feira 14, muitas pessoas 
tinham atendimento marcado, mas não 
foram atendidas após os médicos deci-
direm não retornar ao trabalho, alegan-
do falta de segurança neste momento.

O INSS ainda não informou quando 
o atendimento será normalizado – dis-
se apenas que será o mais brevemente 
possível após inspeções comprovarem 
a adequação dos consultórios.

“O INSS e a Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho, que representa 
a PMF (Perícia Médica Federal), farão 
as inspeções nas salas de perícia mé-
dica, a fim de viabilizar o retorno das 
atividades periciais o mais breve possí-
vel”, informou, em nota, o instituto.

De acordo com o diretor de atendi-
mento do INSS, Jobson Oliveira, quem 
tinha agendado perícia médica e teve o 
atendimento cancelado terá o reagen-
damento feito automaticamente.

As perícias são necessárias para permitir 
que trabalhadores recebam auxílio, retornem 

ao trabalho ou consigam a aposentadoria.
Segundo o INSS, agências estão 

funcionando apenas para cumpri-

mento de exigências, avaliação social, 
reabilitação profissional e Justificação 
administrativa.

Médicos decidirem não retornar ao trabalho, alegando falta de segurança neste momento

Perícias seguem suspensas nas 
agências do INSS até esta quarta

PREVIDÊNCIA

ALOISIO MAURICIO / ESTADÃO
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CRIME

A Polícia Federal prendeu 
nesta terça-feira 15 cinco pes-
soas apontadas como estelio-
natários que teriam usado da-
dos de servidores do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Ambientais 
(Ibama) para fazer alterações 
indevidas nos sistemas do ór-
gão e bene� ciar fazendeiros. 
O prejuízo causado aos cofres 
públicos é estimado em R$ 150 
milhões.

De acordo com os inves-
tigadores, o grupo usava cer-
ti� cados digitais (tokens) de 
� scais e gestores do Instituto, 
obtidos de maneira fraudulen-
ta, para extinguir interdições a 
fazendas localizadas em áreas 
embargadas da Amazônia Le-
gal nos estados do Pará e de 
Mato Grosso.

Na ação de hoje, batizada 
de Operação Tokens, além das 
prisões, os agentes cumpriram 
48 mandados de busca e apre-
ensão em Goiás, Tocantins, 
Minas Gerais, Mato Grosso, 
Pará, Paraná, Rio Grande do 
Sul, São Paulo e no Distrito Fe-
deral. Entre os alvos de busca, 
está uma propriedade do ex-
-deputado federal e presidente 
da Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás, Sandro 
Mabel (MDB).

“Foram constatados 122 
desembargos irregulares em 
nome 54 pessoas físicas ou 
jurídicas, com potencial preju-
ízo para a União da ordem de 
R$150 milhões, em multas não 
recolhidas e descumprimento 
de embargos”, informou a PF.

O inquérito foi instaurado 
a partir da identi� cação, pe-
lo Ibama, da fraudes contra 
diversos de seus superinten-
dentes, agentes e � scais, com 
o uso de tokens expedidos 
indevidamente por falsi� ca-
dores. Para chegar aos estelio-
natários, houve colaboração 
de informações de inteligência 
entre o Ibama e PF que permi-
tiu, segundo os investigadores, 
identi� car os supostos nomes 
de bene� ciários, servidores 
públicos e fraudadores envol-
vidos no esquema.

PF PRENDE 
SUSPEITOS DE 
FRAUDAR SISTEMA 
DO IBAMA

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) autorizou 
nesta terça-feira 15 a ampliação 

de mais 5 mil voluntários para partici-
parem da fase 3 do estudo clínico do 
estudo da vacina contra a Covid-19 da 
Universidade de Oxford (Inglaterra). 
Natal é uma das seis cidades de todo 
o País que foram incluídas a pesquisa.

Além da capital potiguar, a vacina 
será aplicada no Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP) e Salvador (BA), Santa 
Maria (RS) e Porto Alegre (RS). Com a 
permissão, ao todo o país terá 10 mil 
voluntários participantes dessa que é 
a última etapa de desenvolvimento da 
vacina, antes de sua aprovação e pos-
terior registro.

Em Natal, o recrutamento de vo-
luntários e a aplicação da vacina con-
tra a Covid-19 será feito pelo Centro de 
Pesquisas Clínicas de Natal (CPCLIN). 
O processo de recrutamento de volun-
tários já pode ser feito pelo endereço 
eletrônico da instituição. Por conta 
da procura, o servidor do endereço 
eletrônico saiu do ar durante toda esta 
terça-feira 15. 

De acordo com Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp) – que é a 
instituição de ensino e pesquisa que 
� rmou parceria com a universidade 
inglesa de Oxford para o desenvolvi-
mento da vacina contra a Covid-19 
– podem participar do estudo adultos 
acima de 18 anos, que sejam pro� ssio-
nais de saúde atuantes diretamente 
na linha de frente do combate ao novo 
coronavírus.

Também pode ser voluntários os 
trabalhadores que desempenhem fun-
ções em ambientes com alto risco de 
exposição ao novo coronavírus, como 
motoristas de ambulância, seguranças 
de hospitais e agentes de limpeza des-
ses estabelecimentos.

Ainda de acordo com a Unifesp, a 
novidade é que agora não há mais li-

mite de idade.
“Nessa etapa, podem entrar no 

estudo idosos, pessoas acima dos 60 
anos que façam parte do per� l acima 
descrito. Isso é extremamente impor-
tante, porque incluímos nessa fase 
indivíduos que sabidamente têm risco 
mais elevado de complicações à Co-
vid-19 e, assim, o estudo pode re� etir 
ainda mais a realidade. Isso, além de 
ampliarmos bastante o número de 
participantes, o que dará ainda mais 
robustez na análise de dados relacio-
nados à segurança e e� cácia da vaci-
na”, destaca a professora Lily Weckx, 
coordenadora do Crie e responsável 
por liderar o estudo da vacina de Ox-
ford no Brasil.

Com a autorização da Anvisa, a 
partir de desta terça-feira 15 os centros 
participantes podem iniciar o proces-
so de recrutamento desses novos 5 
mil voluntários para a vacina contra 
a Covid-19. Como já acontece com os 
outros 5 mil já recrutados, todos re-
ceberão duas doses da vacina e serão 
acompanhados de perto pelos pesqui-
sadores.

Ainda segundo a Unifep, não ha-
verá uma divisão exata do número de 
voluntários em cada local. Será livre 
recrutamento, até alcançar o número 
de cinco mil selecionados para receber 
a vacina contra a Covid-19. A coorde-
nação de todo o estudo no Brasil é da 
Universidade Federal de São Paulo, 
através do Centro de Referência para 
Imunobiológicos Especiais (Crie/Uni-
fesp).

PARTICIPE DOS TESTES PARA A VA-
CINA DA UNIVERSIDADE DE OXFORD 
EM NATAL:

Natalenses podem 
participar de testes 
da vacina de Oxford

IMUNIZAÇÃO | Centro de Pesquisas Clínicas de Natal abriu as inscrições 
de voluntários para a fase de testes da vacina contra a Covid-19

OXFORD

Interessados receberão duas doses da vacina e serão acompanhados de perto por pesquisadores
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EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

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

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

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

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

 
Tibau do Sul/RN, 25.08.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna 
público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 02/2020, MENOR PREÇO POR 
ITEM COM REGISTRO DE PREÇO, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento de 
equipamentos de informática para atender necessidade do SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura 
de Propostas e Documentação: 28/09/2020, às 10:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, 
sediada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Comissão Permanente 
de Licitação, de 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se 
disponível no endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 15 de setembro de 2020. Larissa Hermínia 
Augusto Bezerra. Pregoeira. 
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AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna 
público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 03/2020, MENOR LANCE GLOBAL, 
objetivando a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale 
alimentação, para atender ao SENAR-AR/RN. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e Documentação: 
29/09/2020, às 09:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom José Tomaz, 
995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 às 12:00 
horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no endereço 
eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 15 de setembro de 2020. Larissa Hermínia Augusto Bezerra. Pregoeira. 
 
2x4 
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ARROZ DEVE SUBIR 
22% EM OUTUBRO 
QUANDO ACABAR O 
ESTOQUE DO VAREJO
CUSTO | Previsão é de Geraldo Paiva, ex-presidente e atual diretor da Associação dos Supermercados do Rio Grande 
do Norte (Assurn), ao estimar que o preço do pacote de 1 Kg deve subir para R$ 5,50, um aumento de 22% em relação 
ao que se pode encontrar hoje nas gôndolas dos supermercados potiguares

MARCELO HOLLANDA

A pertem os cintos. Até o mês que 
vem, quando os estoques de arroz 
dos maiores supermercados de 

Natal tiverem terminado, o pacotinho de 1 
kg deve subir para R$ 5,50, um aumento de 
22% em relação ao que se pode encontrar 
ainda hoje, em torno de R$ 4,50, no valor     
mais em conta.

No começo da pandemia do coronaví-
rus, o quilo do produto era vendido entre 
R$ 2,90 a R$ 3,20.

A previsão é de Geraldo Paiva, ex-pre-
sidente e atual conselheiro da Associação 
dos Supermercados do Rio Grande do Nor-
te (Assurn), que não entendeu até agora a 
razão de tanta atenção da imprensa sobre 
o arroz.

“O óleo de soja, que podia ser encon-
trado no começo da pandemia a R$ 3,50 
o litro, hoje não custa menos de R$ 8,00 o 
litro, um aumento de mais de 100%”, lem-
bra.

Ele explica que o valor do câmbio, que 
é a relação entre o dólar e o real, fez com 
que os rizicultores do Rio Grande do Sul, 
maiores produtores nacionais, exportas-
sem maior parte da produção. “E com a 
soja, pela mesma razão, a safra que ainda 
nem foi plantada já foi toda vendida para 
o exterior no mercado futuro”, acrescenta.

Paiva acha que encontrar o quilo do 
arroz ainda a R$ 4,50 é resultado do esforço 
dos supermercadistas em segurar o preço, 
atendendo a um pedido feito na semana 
passada pelo presidente da República.

Um esforço compreensivo, já que de 
todos os setores do varejo, quem não pode 
se queixar foram supermercados e “ataca-
rejos”, lojas híbridas entre atacado e varejo.

Paiva acredita que durante a pande-
mia do coronavírus, as vendas das redes 
baseadas na região metropolitana de Natal 
catapultaram suas vendas em 20%.

“Isso é fácil de explicar porque os 
supermercados se tornaram locais de 
passeio das pessoas, que passaram a con-
sumir mais em casa durante o isolamento 
social”, afirma.

Segundo ele, só o fermento biológico, 
usado na fabricação de pães, cresceu 500% 
com a moda de fazer tudo em casa promo-
vido pela pandemia.

A dona de casa Karina Lúcia dos San-
tos gasta muito tempo olhando preços nos 
supermercados. Ela diz, na sua sabedoria 
doméstica, que não é o arroz e o feijão os 

“
R$ 5,50

é a previsão de preço para 1 kg de 
arroz a partir de outrubro

maiores vilões na hora de encher o carri-
nho. “É tudo junto que faz a diferença, da 
carne que subiu muito ao queijo que ficou 
impossível de comprar e, se for reparar 
bem, quase todo os itens apresentaram 
altas nos últimos dois meses”, ela lembra.

O porteiro Denilson Roberto, que tra-
balha num condomínio de Lagoa Nova, 
costuma comprar arroz e feijão em sacos 
de quatro quilos na feira, diz que é preciso 
ficar atento aos produtos tanto nas gondo-
las dos supermercados quantos os ofereci-
dos nas bancas das feiras livres. “Comprar 
um pouco em um e outro e, principalmen-
te, fazer estoque de tudo que estiver mais 
barato porque vai subir é uma boa ideia 
nesses tempos”, ensina. O zelador Walden 
Santana, que ouve a conversa, concorda. 
“Quem vai sofrer muito é o pobre, pode 
escrever”, opina.

Num supermercado da rede Nordes-
tão, em Lagoa Nova, uma funcionária cir-
culava pelos corredores neta terça-feira 15 
segurando um cesto em busca de produtos 
como uma cliente normal. Só que ela está 
fazendo compras para o Drive Thru da loja 
atendendo a encomenda de um cliente.

Só que esse tipo e consumidor guarda 
uma diferença fundamental em relação 
a outros que frequentam o espaço de lo-
ja. “Eles raramente reclamam do preço e 
compram à vontade”, explica.

CARESTIA  Preço das commodities subiu 
e o mercado internacional registrou, no mês 
passado, um aumento de 27% no preço do 
milho, de 30% no da soja e de 43% no arroz

DIVULGAÇÃO
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ARROZ DEVE SUBIR 
22% EM OUTUBRO 
QUANDO ACABAR O 
ESTOQUE DO VAREJO
CUSTO | Previsão é de Geraldo Paiva, ex-presidente e atual diretor da Associação dos Supermercados do Rio Grande 
do Norte (Assurn), ao estimar que o preço do pacote de 1 Kg deve subir para R$ 5,50, um aumento de 22% em relação 
ao que se pode encontrar hoje nas gôndolas dos supermercados potiguares

OFERTA NÃO FALTA 
PARA UM SETOR COMERCIAL 
QUE IGNORA CRISE DA 
PANDEMIA

 O óleo de soja, que podia ser 
encontrado a R$ 3,50 o litro, 
hoje não custa menos de R$ 
8, um aumento de mais de 
100%”

“
GERALDO PAIVA 
 DIRETOR DA ASSURN

R$ 5,50
é a previsão de preço para 1 kg de 

arroz a partir de outrubro

maiores vilões na hora de encher o carri-
nho. “É tudo junto que faz a diferença, da 
carne que subiu muito ao queijo que ficou 
impossível de comprar e, se for reparar 
bem, quase todo os itens apresentaram 
altas nos últimos dois meses”, ela lembra.

O porteiro Denilson Roberto, que tra-
balha num condomínio de Lagoa Nova, 
costuma comprar arroz e feijão em sacos 
de quatro quilos na feira, diz que é preciso 
ficar atento aos produtos tanto nas gondo-
las dos supermercados quantos os ofereci-
dos nas bancas das feiras livres. “Comprar 
um pouco em um e outro e, principalmen-
te, fazer estoque de tudo que estiver mais 
barato porque vai subir é uma boa ideia 
nesses tempos”, ensina. O zelador Walden 
Santana, que ouve a conversa, concorda. 
“Quem vai sofrer muito é o pobre, pode 
escrever”, opina.

Num supermercado da rede Nordes-
tão, em Lagoa Nova, uma funcionária cir-
culava pelos corredores neta terça-feira 15 
segurando um cesto em busca de produtos 
como uma cliente normal. Só que ela está 
fazendo compras para o Drive Thru da loja 
atendendo a encomenda de um cliente.

Só que esse tipo e consumidor guarda 
uma diferença fundamental em relação 
a outros que frequentam o espaço de lo-
ja. “Eles raramente reclamam do preço e 
compram à vontade”, explica.

Hoje, a Grande Natal tem o segun-
do melhor serviço de supermercados 
e “atacarejos” do Nordeste depois de 
Fortaleza, segundo revistas especiali-
zadas em varejo.

São por volta de 150 lojas com um 
número superior a oito check-outs 
e 60 empregados, sem contar uma 
infinidade de mercadinhos de bairro 
com uma média de dois empregados 
na operação.

Fontes do setor ouvidas pelo Ago-
ra RN disseram que o faturamento 
mensal das maiores lojas na região 
metropolitana, juntas, é algo ao redor 
de R$ 500 milhões por mês – R$ 6 bi-
lhões por ano.

Mas não foi só a desvalorização 
do real diante do dólar que resultou 
na alta de produtos durante a pan-
demia. O efeito sazonal ajudou a au-
mentar o valor dos itens nas gôndolas 
dos supermercados, entre eles, dos 
laticínios. 

Não é um fenômeno exclusiva-
mente brasileiro. Segundo a Orga-
nização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), 
uma das agências das Nações Uni-
das, o preço dos alimentos bateu, no 
mês passado, o maior valor desde o 
início da pandemia do coronavírus. E 
a razão foi uma demanda maior por 
alimentos no mercado internacional, 
puxada principalmente pela China.

Por causa disso, o preço das com-
modities subiu e o mercado interna-
cional registrou, no mês passado, um 
aumento de 27% no preço do milho, 
de 30% no da soja e de 43% no arroz. 
E como os grãos são a base de alimen-
tação dos bovinos, suínos e de aves, 
essa alta também se refletiu no preço 
da carne. A arroba do boi gordo, por 
exemplo, está até 40% mais cara do 
que em agosto de 2019.

DELIVERY EM CRESCIMENTO
Só no segmento dos supermerca-

dos de Natal, o crescimento de deli-
very em relação ao primeiro semestre 

do ano passado já é de 200%, segundo 
avaliação de profissionais do setor ou-
vidos pelo Agora RN.

Entre os que acreditam numa 
disparada do delivery desse tamanho 
está João Marinho Dantas, secretá-
rio-executivo da Associação dos Su-
permercados do Rio Grande do Norte 
(Assurn).

“Não há um número oficial, até 
porque é um dado estratégico das 
empresas que elas não fornecem, mas 
a partir das informações de apps e 
das iniciativas a partir do WhatsApp, 
o meu sentimento é que a pandemia 
tenha mesmo alavancado um cresci-
mento do delivery em torno de 200% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado”, confirma Marinho.

Ele calcula que em Natal essa de-
manda tenha aumentado por volta 
de 4% da fatia de vendas de uma loja 
física para usar uma régua conserva-
dora, o que é muito para não confi-
gurar uma tendência consolidada do 
mercado forçada pela pandemia do 
coronavírus e da política de isolamen-
to social.

Essa expansão no serviço de en-
tregas deu visibilidade a um persona-
gem fundamental nessa operação: o 
separador de pedidos, já que depen-
derá dele a resposta direta do consu-
midor ao serviço.

“Como tem pessoas que adoram 
passear pelos corredores de um su-
permercado, há quem deteste e para 
atender esse segmento, que não é 
pequeno, esse profissional se tornou 
primordial na operação”, afirma.

Um problema a mais para o RH 
das empresas, mas com recompensa 
é garantida. Tanto como o entregador, 
o separador é fundamental no proces-
so na medida que dependerá exclusi-
vamente dele a satisfação do cliente 
de repetir a compra virtual e agregar 
produtos ao pedido.

“Tem cliente que gosta da fruta 
mais verde do que madura; outros 
preferem o queijo cortado em fatias 
mais finas do que grossas; tem cliente 
que precisa de uma boa sugestão de 
hortaliça para substituir àquela que 
ele não encontrou ou agregar itens 
que até ele não tinha pensando em 
comprar – e tudo isso depende do 
separador”, explica Marinho, um ad-
ministrador de empresas com MBA 
em Gerenciamento de Projetos pela 
Fundação Getúlio Vargas e a Escola 
de Administração de Empresa de São 
Paulo.

“Em contato com associados 
tenho ouvido histórias muito interes-
santes sobre a figura do separador 
que conseguiu transformar uma com-
pra de R$ 300 em R$ 900 depois de ver 
suas sugestões acatadas pelo cliente”, 
afirma.

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

Nesse particular, aliás, Marinho 
dá um conselho para o empresário 
que apostar no delivery: tenha sem-
pre o mesmo separador por cliente. A 
outra dica: opte por aplicativo antes 
de enveredar pelas vendas por What-
sApp. “O consumidor adora ver o que 
está comprando”, ensina.
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JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

O ensino médio no Rio Grande do 
Norte � cou longe de alcançar a 
meta prevista para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) em 2019. Com nota absoluta de 
3,5 – numa escala de 0 a 10 –, os três 
últimos anos da educação básica poti-
guar registraram o quarto pior resulta-
do em todo o País.

De acordo com os dados do Minis-
tério da Educação (MEC), o desempe-
nho potiguar � cou abaixo da média 
nacional, que fechou 2019 em 4,2. Na 
avaliação, o Rio Grande do Norte ter-
minou abaixo da previsão para o ano 
de 2019, que era de 4,5. O ensino médio 
potiguar teve a nota igual ao do Estado 
da Bahia (3,5), e � cou  à frente apenas 
do Pará (3,4) e Amapá (3,4).

A nota dos três últimos anos do 
ensino básico se deve ao resultado da 
rede estadual. As escolas públicas es-
taduais tiveram média de 3,2 em 2019. 
O resultado � cou 0,3 pontos acima da 
nota do último Ideb, de 2017, que teve 
a média de 2,9. Já o ensino médio do 
setor privado fechou 2019 com nota de 
5,6 – o que representa uma diferença 
de 2,4 pontos para o setor público.

Apesar do resultado, a Secretaria 
Estadual de Educação e Cultura (Seec) 
avalia que a trajetória potiguar segue 
um movimento ascendente. Segundo 
a Pasta, o ensino médio é a “etapa da 
educação básica que é desa� adora em 
todo o país”. A secretaria aponta que a 
rede estadual de ensino obteve avanço 
em relação ao ano de 2017, o que faz 
essa nota ser a maior da série histórica 
do Estado, iniciada em 2005. 

Na análise da Seec, a variação en-
tre 2017 e 2019 (0,34) foi quase 4 vezes 
maior que a ocorrida no período ante-
rior (0,09 entre 2015 e 2017) e quase 9 
vezes a variação de 2013 para 2015, que 
foi de 0,04.

“Trata-se de um avanço modesto, 
mas que mostra que saímos da es-
tagnação dos últimos resultados. Me-

lhoramos os índices de aprovação de 
matemática e língua portuguesa, espe-
cialmente este último, o que nos mos-
tra que o desa� o do Estado, portanto, 
é acelerar o ritmo de melhoria em 
ambas as dimensões, para que mais 
alunos permaneçam na escola, sejam 
aprovados e aprendam mais”, analisa 
o secretário de Estado da Educação, da 
Cultura, do Esporte e do Lazer, Getúlio 
Marques.

A rede estadual de ensino é respon-
sável pela aprendizagem de 216 mil es-
tudantes. Além disso, são 74 unidades 
de ensino com educação em tempo 
integral, sendo 54 de ensino médio e 20 
de ensino fundamental. São mais de 12 
mil estudantes que contam com uma 
jornada de estudos ampliada. 

“Cumprindo o Plano Estadual 
de Educação e o plano de governo da 
governadora Fátima Bezerra, estamos 
trabalhando para que a qualidade do 
ensino no Rio Grande do Norte alcance 
novos patamares e se consolide, com 
um currículo que seja mais atrativo pa-
ra nossos estudantes, feito com muito 
trabalho coletivo. Mais do que nunca, 
esse é o momento em que o ensino de-

ve contar com a atenção e empenho de 
todos”, aponta Getúlio Marques.

Na análise de Bruno Vital, coorde-
nador geral do Sindicato dos Traba-
lhadores da Educação do Rio Grande 
do Norte  (Sinte), o resultado do Ideb 
2019 é o re� exo do abandono do setor 
educacional potiguar ao longo das úl-
timas décadas. “Anos de descaso com a 
educação e do baixo investimento em 
escolas de qualidade, além da falta de 
uma carreira docente que seja atraen-
te. O histórico do Estado é de direitos 
negados à nossa categoria e de muita 
lentidão para efetivar mudanças na 
educação”, avaliou.

No Brasil, segundo o Ministério 
da Educação, o Ideb do ensino médio 
brasileiro cresceu 0,4 pontos, subindo 
de 3,4 para 3,8 pontos. Já em 2019, o 
indicador alcançou 4,2 pontos, a maior 
evolução da edição, após quatro anos 
de estabilidade. O Ideb é calculado com 
base em dados de aprovação nas esco-
las e de desempenho dos estudantes 
no Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb). O Saeb avalia 
os conhecimentos dos estudantes em 
língua portuguesa e matemática.

Ensino médio potiguar tem a quarta 
pior nota do País na análise do Ideb
AVALIAÇÃO | Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica demonstram que qualidade do 
ensino médio no RN ainda está abaixo do esperado. Desempenho potiguar foi de 3,5 na análise de 2019

 Na avaliação, o Rio Grande do Norte terminou abaixo da previsão para 2019, que era de 4,5

 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sra. LIA HECKER LUZ, brasileira, solteira, jornalista, portadora do RG sob o n° 206.259.262-7 e inscrita no 
CPF/MF sob o n° 700.985.060-72, residente e domiciliada na Rua Des. Jaime Jenner Aquino, 50, Casa 02, Ponta Negra, 
Natal/RN, CEP: 59.090-710, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 
661-B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Sítio Mangabeira, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, 
CEP 59.178-000, com 800,00m² (oitocentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.031.05.1380.0000.6, e sequencial número 1.008051.1, CEP: 59.178-000.  
limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 28,44m, com a Sra. Viviane Inojosa;- ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 
28,30m, com a Sra. Livia Patricia Melo da Silva;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 28,26m, com o Cond. Bouganville;- e, ao 
Oeste, do ponto P4 ao P1 com 28,31m, com a Sra. Marília Di Cesare e Travessa Sitio Mangabeira.   Imóvel não registrado 
no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 120.000,00. A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há 
mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Cond. Bouganville, a Sra. Marília Di Cesare, a Sra. Livia 
Patricia Melo da Silva, a Sra. Viviane Inojosa, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 16.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: a Sra. VALDILMA PEREIRA SALES, brasileira, empresária, solteira, portadora da cédula de Identidade RG 
n° 6532321 SDS/PE, inscrita no CPF/MF n° 913.224.481-91, residente e domiciliada na Rua Afonso Magalhães, 84, Bloc 
A, Apto. 105, Ponta Negra, Natal/RN, CEP: 59.090-200, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes 
Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: ―terreno urbano localizado na Rua Água Viva, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 360,23m² (trezentos e sessenta metros e vinte e três decímetros quadrados), imóvel com cadastro junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN de n° 1.0101.021.06.0151.0000.5 e sequencial 1.003291.6, em 
nome do seu antigo possuidor, em área maior, CEP: 59.178-000. LIMITES E CONFRONTAÇÕES - NORTE: Cícero 
Lourenço dos Santos ———— 13,60m. SUL: Rua Água Viva ———————————   11,40m. LESTE: Jussara Mariano 
de Souza —————  30,22m. OESTE: Roland Alvarado Gutierrez ————    28,57m. Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V01, de coordenadas N 9.309.935,5735m e E 273.944,3095m. Deste segue com azimute 163º00’42’’ 
e distância de 30,22m, limitando-se com Jussara Mariano de Souza, até o vértice V02, de coordenadas N 
9.309.906,6713m e E 273.953,1393m. Deste segue com azimute 243º31’27’’ e distância de 11,40m,  limitado-se com Rua 
Água Viva, até o vértice V03, de coordenadas N 9.309.901,5890m e E 273.932,9349m. Deste segue com azimute 
339º15’11’’ e distância de 28,57m, limitando-se com Roland Alvarado Gutierrez, até o vértice V04, de coordenadas N 
9.309.928,3052m e E 273.932,8146m. Deste segue com azimute 57º41’40’’ e distância de 13,60m, limitando-se com 
Cícero Loureço dos Santos, até o vértice V01 ponto inicial da descrição deste perímetro. Imóvel não registrado no cartório. 
O valor atribuído a este imóvel é R$ 91.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 
(quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 16.09.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE REAPRAZAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 803.462/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN torna público o 
REAPRAZAMENTO da sessão de licitação na modalidade Pregão Eletrônico N.º 027/2020, 
com sessão marcada para o dia 18 de setembro 2020, às 08:01 horas, que tem como objeto 
AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA SOROLÓGICA DE BANCADA PARA REALIZAÇÃO 
DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE CANINA (CALAZAR), DESTINADO 
AO SETOR DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Informa ainda, que a 
mesma fica REAPRAZADA para o dia 29 de setembro de 2020 as 08:00 horas, ocorreu um 
Erro durante a publicação do processo na plataforma digital e com isso ficou impossibilitada de 
haver a disputa, nos mesmos local e horário edital e seus Anexos. O Edital encontra-se 
d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s :  h t t p : / / w w w. p o r t a l d e c o m p r a s p u b l i c a s . c o m . b r  e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 15 de setembro de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

 
AVISO DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2020 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-AR/RN), 
sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por meio de sua Pregoeira, torna 
público que realizará certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 04/2020, MENOR LANCE GLOBAL, 
objetivando a contratação de empresa especializada para o gerenciamento de frota, necessário à execução do 
plano de trabalho decorrente do convênio 882957/2019. Data de Recebimento e Abertura de Propostas e 
Documentação: 29/09/2020, às 15:00 horas (horário local). Local: Sede do SENAR-AR/RN, sediada na Rua Dom 
José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. Informações: Comissão Permanente de Licitação, de 08:00 
às 12:00 horas, e das 14:00 às 18:00 horas. Telefone (84) 3342-0200. O Edital encontra-se disponível no 
endereço eletrônico www.senarrn.com.br. Natal/RN, 15 de setembro de 2020. Larissa Hermínia Augusto Bezerra. 
Pregoeira. 
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Os números do Ideb de 2019 
foram divulgados nesta terça-feira 
15, em Brasília, e mostram que, 
apesar do resultado obtido no en-
sino médio, o Rio Grande do Norte 
teve evolução no ensino funda-
mental. Os primeiros anos deste 
segmento registram nota de 5,2 em 
2019. A nota é 0,5 maior que a pre-
visão para o período (4,7).

Apesar do resultado, o Rio 
Grande do Norte tem o quinto pior 
resultado entre as unidades da 
federação para os primeiros anos 
do ensino fundamental. Já os últi-
mos anos do ensino fundamental 
potiguar � caram abaixo da meta 
prevista. A nota em 2019 foi de 4,1, 
mas a nota esperada para o perío-
do era de 4,6.

A ex-secretária de Educação do 

Estado, Cláudia Santa Rosa, avalia 
que, apesar do resultado abaixo 
da previsão, o ensino médio da 
rede estadual conseguiu sair da 
estagnação. Ele aponta que houve 
aumento de 0,3 pontos em relação 
ao período de 2018. “Mas é uma 
Educação muito frágil. Requer 
continuidade e fortalecimento das 
ações para sedimentarmos a ten-
dência de crescimento”, disse.

Ainda segundo ela, o apesar 
do Ideb 2019 da rede estadual 
“não � car bonito” no ranking geral, 
houve um crescimento ao longo 
dos últimos anos – 2013 (2,7); 2015 
(2,8); 2017(2,9) e 2019 (3,2). “O Rio 
Grande do Norte ainda precisará 
de três gestões completas de muito 
trabalho”, ressaltou.

Diretora Executiva do Instituto 

de Desenvolvimento da Educaç ã o 
(IDE), além de atuar na coordena-
ção pedagógica da Escola Estadual 
de Tempo Integral Dr. Manoel, 
Cláudia Santa Rosa comemorou os 
resultados obtidos pela instituição 
de ensino em que trabalha. “Muito 
feliz com o desempenho da minha 
escola. Reaberta no ano de 2015, 
iniciamos o trabalho de revitaliza-
ção com um projeto à luz da minha 
tese de doutorado. O IDEB era 2,5, 
hoje chegou a 6,5. É possível!”, sau-
dou. 

No Brasil, segundo o MEC, os 
anos iniciais do ensino fundamen-
tal apresentaram leve crescimento 
no indicador. O Ideb 2019 foi de 
5,9 pontos, o que representa um 
aumento de 0,1 ponto em relação à 
edição anterior.

MELHORA NOS NÚMEROS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

ANTONIO CELSO DE ARAPÚO NETO, 434.567.234-15, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Licença Simplificada - LS 
para a Agricultura Irrigada, localizada no Sítio Frutaçu, Comunidade de Tabuleiro Alto, Zona Rural – ALTO DO 
RODRIGUES – RN, CEP: 59.507-000.

                    
ANTONIO CELSO DE ARAÚJO NETO

PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

BIO ARTEMIA CULTIVO E BENEFICIAMENTO DE ARTEMIA LTDA, CNPJ: 02.267.993/0001-98, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LS para a atividade Indústria de Beneficiamento de Artemia, localizada na Travessa João Câncio 
de Castro, 100 – Centro, Grossos/RN.

                    
Antônio Ferreira de Melo

Proprietário

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

EOL POTIGUAR B61 SPE S.A, CNPJ 34.109.229/0001-80, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Autorização Especial - AE, 
com prazo de validade até 14 de setembro de 2021 em favor do empreendimento Canteiro de obras em apoio à 
implantação do Parque Eólico Vila Mato Grosso, localizado na Vila Mato Grosso, no município de Serra do Mel-RN.

                    
Robert David Klein

Diretor Geral

PEDIDO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

GÁS UNIÃO LTDA, CNPJ: 09.242.752/0001-33, torna público que está requerendo ao Instituto de 
desenvolvimento sustentável e  Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO - RLO  para o transporte de cargas perigosas,  localizado na Rua Nossa Senhora dos Prazeres, 
239 –Centro – CEP: 59173-000- Goianinha/RN  

                     
Felipe Simonetti Barbalho

Sócio-Gerente.

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

O Clube dos Caçadores de Natal, 08.426.678/000142, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LRO para atividade de clube 
desportista, localizado à Av. Dr. Severino Lopes da Silva, s/n, Lagoa do Bomfim, Município de Nísia Floresta/RN.

                    
Francisco José Pimentel Guimarães 

Diretor de Patrimônio

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS
O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 

UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos os 
seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a correr no dia 22 de Setembro de 
2020, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 615,TIROL,Natal/
RN, versando sobre os seguintes pontos: 

1.DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO 2019;
2.LIBERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LITOTRIPSIA (LECO) DO SUS, PARA OS 

MÉDICOS UROLOGISTAS QUE NÃO SÃO SÓCIOS;
3.PADRONIZAÇÃO DO CUSTO ANESTÉSICO;
4.BAIXA DA FiLIAL;
5.ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
6.ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO UROCENTRO;
7.SAÍDA DE SÓCIOS;
8.OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.

Natal (RN), 03 de Setembro de 2020.
                    

A DIREÇÃO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, LÂMINAS DE ARRASTO PARA MOTONIVELADORA, 
CONCHA E ESCARIFICADORES DE RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, COM REGISTRO DE 
PREÇOS.

AVISO DE CORREÇÃO DA DATA DE ABERTURA
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que a data da 

sessão de abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Processo Licitatório Nº. 049/2020, com o objetivo 
de AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, LÂMINAS DE ARRASTO PARA MOTONIVELADORA, CONCHA E 
ESCARIFICADORES DE RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, COM REGISTRO DE PREÇOS dar-
se-á no dia 28/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço 
eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min 
às 13h00min.  

Macaíba/RN, 15/09/2020.

Francisco de Assis da Silva - Pregoeiro/PMM.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARTUCHO QUÍMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE EM 
ALUMÍNIO MODELO 9000 A2B2E2K1P3 PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM REGISTRO DE PREÇOS.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AVISO DE SESSÃO DESERTA E REABERTURA DOS PRAZOS
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que a sessão do 

processo em comento foi deserta. Após análise do Edital e seus anexos, ficam reabertos os prazos do processo em 
comento. A sessão pública dar-se-á no dia 30/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.
br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo 
Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 15/09/2020.

Francisco de Assis da Silva - Pregoeiro/PMM.

O levantamento do Conselho de 
Turismo da FecomercioSP, com 
base em números divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), aponta que o tu-
rismo nacional sofreu queda de 50,3% 
no faturamento de julho, em relação 
ao mesmo período do ano passado. O 
setor registrou faturamento de R$ 7,2 
bilhões, ou seja, R$ 7,3 bilhões a menos 
do que há um ano, quando o valor ha-
via sido de R$ 14,5 bilhões. A previsão 
é de que estes resultados melhorem a 
partir de setembro, em decorrência 
dos feriados nacionais.

 Segundo a Federação, entre as ati-
vidades do setor, o transporte aéreo se-
gue como o mais impactado, com que-
da anual de 78,1% e já acumula perda 
no ano de 46,7%. Os dados convergem 
com os últimos números divulgados 
pela Agência Nacional da Aviação Ci-
vil (Anac), indicando que, em julho, a 
oferta de assentos no mercado domés-
tico caiu 76,3%, e a demanda, 78,9%. 
Na sequência, o grupo de alojamento e 

alimentação, que registrou retração de 
54,5%, em julho, na comparação anual.

Para recuperar o fôlego, acesso ao 
crédito é essencial para os empresários 
obterem os melhores resultados na 
retomada. A aprovação e a sanção da 
Média Provisória 963, que aportou R$ 
5 bilhões ao Fundo Geral do Turismo 
(Fungetur), foi de extrema importância 
ao setor. O Ministério do Turismo e o 
DesenvolveSP fecharam um acordo pa-
ra destinar mais R$ 400 milhões às em-
presas do setor no estado. Os interes-
sados podem requisitar os recursos de 
maneira direta pelo site, sem precisar 

passar por intermediários financeiros, 
o que ajuda na redução da burocracia.

 Nos próximos meses, a tendência é 
de que agosto apresente um desempe-
nho similar aos anteriores. Ao que tudo 
indica, o turismo nacional apresentará 
melhora em setembro, em decorrên-
cia dos feriados nacionais, como o da 
Independência do Brasil, no dia 7. Es-
se pode ser o ponto de partida para a 
recuperação do setor no País, já que há 
outro feriado importante logo na sequ-
ência, em 12 de outubro (dias de Nossa 
Senhora de Aparecida e das Crianças).

Embora algumas cidades e Esta-
dos tenham antecipado os feriados, 
ainda há espaços no calendário para 
os turistas aproveitarem, o que deve 
aumentar cada vez mais a procura por 
voos, sobretudo a partir de janeiro de 
2021. Por isso, os empresários devem 
preparar desde já as  ofertas e o plane-
jamento de vendas, deixando sempre 
claro ao consumidor as condições de 
cancelamento, para que tomem a deci-
são correta na compra.

Turismo brasileiro tem prejuízo de 
R$ 7,3 bilhões no primeiro semestre
CRISE | Para recuperar o fôlego, acesso ao crédito é fundamental aos empresários do setor de turismo nesta 
fase de retomada gradual, que só deve apresentar melhoras efetivas a partir da segunda quinzena deste mês

Setor turístico faturou R$ 7,2 bilhões até julho, o que representa redução de R$ 7,3 bilhões em comparação com mesmo período de 2019

Para fortalecer o setor de energia 
fotovoltaica no Rio Grande do 
Norte, os empresários da cadeia 

produtiva decidiram criaram a Asso-
ciação Potiguar de Energias Renová-
veis (APER). A entidade vai buscar for-
talecer segmento que ocupa hoje a 13ª 
posição no ranking dos estados brasi-
leiros com maior potencial de energia 
fotovoltaica instalado.

Em julho deste ano, a potência foi 
de 72,6  megawatt (MW), de acordo 
com dados da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

A assembleia para constituir a 
associação, assim como a eleição da 

primeira diretoria executiva, ocorrerá 
em solenidade programada para esta 
quarta-feira 16, às 16h30, na sede do 
Sebrae, em Natal. 

O evento será feito com público 
reduzido, respeitando os protocolos 
de bioprevenção, preconizados pelas 
autoridades sanitárias.

A união desses empreendedores 
em torno de uma associação faz parte 
das ações do Projeto de Atendimento 
RN Solar, que mobilizou os integrantes 
da cadeia produtiva, dando suporte 
nas áreas contábil e jurídica para o 
desenvolvimento do estatuto. O grupo 
recebeu mentorias, inclusive individu-

alizada para destacar lideranças.
“Unidos em uma associação, es-

sas empresas serão capazes de atingir 
outras esferas e acessar outro patamar 
para os negócios de energia solar fo-
tovoltaica. Existem pleitos e oportuni-
dades que podem ser mais facilmente 
alcançados com a união de várias em-
presas, do que isoladamente”, ressalta 
a gestora do projeto, Maézia Teodora.

A associação reunirá inicialmente 
32 empresas, todas do mercado de 
energia solar, mas a entidade poderá 
agregar todas as cadeias produtivas de 
energias renováveis existentes no Rio 
Grande do Norte.

Empresas potiguares do segmento 
fotovoltaico se unem em associação

FORTALECIMENTO

 78,1%
foi a perda de faturamento do 

setor aéreo em 2020

NEY DOUGLAS / AGORA RN
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HISTÓRIA

Pesquisadores do Museu 
Nacional, no Rio de Janeiro, 
divulgaram nesta terça-feira 15 
dados inéditos de uma pesquisa 
sobre o crescimento óssea da 
espécie do dinossauro Vesper-
saurus paranaensis. O estudo 
foi conduzido em parceria 
com Centro Paleontológico da 
Universidade do Contestado, 
instituição sediada no Paraná. 
Ele revela que esse animal po-
deria viver entre 13 e 14 anos e 
atingiam a maturidade sexual 
entre os 3 e 5 anos de idade. O 
Vespersaurus paranaensis foi 
uma espécie de dinossauro de 
pequeno porte, com 1,5 metros 
de comprimento. Ele viveu no 
período Cretáceo, entre 90 e 
70 milhões de anos atrás, no 
noroeste do Paraná. Nesta 
época, parte do Centro-oeste, 
do Sudeste e do Sul do Brasil 
formavam o Deserto Caiuá. A 
espécie habitava o entorno de 
áreas úmidas, possivelmente 
um oásis. 

Graças ao grande núme-
ro de fósseis preservados do 
Vespersaurus paranaensis, foi 
possível traçar um panorama 
mais completo e confiável sobre 
como esses animais se desen-
volviam.

PESQUISADORES 
APRESENTAM DADOS 
SOBRE DINOSSAURO 
BRASILEIRO

SERVIÇOS

Apesar de ter parte do con-
tingente funcional paralisado 
desde o dia 17 de agosto, os Cor-
reios registraram, nas últimas 
quatro semanas, mais de 187 
milhões de cartas e encomen-
das entregues em todo o país.

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) marcou para 21 de 
setembro o julgamento do dissí-
dio da greve dos trabalhadores 
dos Correios, que começou no 
dia 17 de agosto. A medida foi 
tomada após novo fracasso nas 
negociações entre a empresa e 
os sindicatos da categoria.

Após sucessivas tentativas 
de negociação, os Correios 
anunciaram que aguardam 
decisão judicial sobre a greve 
para normalizar as atividades 
operacionais. Segundo nota 
divulgada pela empresa, as ne-
gociações estavam sendo feitas 
desde julho. 

Em comunicado, os Cor-
reios afirmam que os termos 
exigidos pelos funcionários 
para a retomada regular das 
atividades põem em risco a eco-
nomia que vinha sendo aplica-
da. A empresa registra prejuízo 
acumulado de R$ 2,4 bilhões e 
esperava economizar cerca de 
R$ 800 milhões ao ano.

CORREIOS 
AGUARDAM TST 
SOBRE GREVE DE 
TRABALHADORES

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Ministério do Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) vai 
instaurar uma “notícia de fato” 

para analisar o caso dos 659 professo-
res da rede estadual de educação que 
estão recebendo horas-extras mesmo 
com as escolas públicas fechadas des-
de março. 

Reportagem do Agora RN do sá-
bado 12 revelou que o pagamento de 
horas extras para o grupo de professo-
res – que atuam Programa de Fomento 
às Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral – custa R$ 400 mil por mês. 

No Rio Grande do Norte,  em razão 
da pandemia do novo coronavírus, as 
aulas da rede pública foram suspensas 
em 17 de março

Com isso, mesmo sem aulas entre 
abril e setembro, a despesa com as ho-
ras suplementares para os docentes foi 
de aproximadamente R$ 2 milhões.

De acordo com a Secretaria Es-
tadual de Educação e Cultura (Seec), 

apesar da suspensão das aulas, as ativi-
dades de docência seguiram de forma 

não presencial – com as ações de ensi-
no a distância (EAD). Isso jusitficou o 
repasse das horas suplementares. 

Os docentes contemplados lecio-
nam nas escolas de tempo integral do 
Estado e têm uma jornada de ativida-
des ampliada. Sendo assim, segundo a 
Seec, os profissionais têm o benefício 

das horas suplementares.
Segundo apuração do Agora RN, 

o MPRN informou que a 58ª e a 78ª 
Promotoria de Justiça vão instaurar 
notícia de fato para averiguar a situa-
ção. De acordo o Conselho Nacional do 
Ministério Público, a notícia de fato é 
qualquer demanda dirigida às Procu-
radorias e Promotorias de Justiça, con-
forme as atribuições das respectivas 
áreas de atuação. 

A notícia de fato não é uma inves-
tigação. O procedimento serve para 
a coleta de dados e informações rela-
cionados com o objeto em análise. A 
notícia de fato será apreciada no prazo 
de 30 dias, a contar do seu recebimen-
to, prorrogável uma vez, fundamental-
mente, por até 90 dias. Nesse período, 
o membro do MP poderá colher infor-
mações preliminares imprescindíveis 
para deliberar sobre a instauração do 
procedimento próprio, como um in-
quérito civil.

MPRN instaura notícia de fato sobre 
horas extras de professores no RN
INSTAURAÇÃO | Reportagem do Agora RN mostrou que repasse de horas-extras para 659 professores – que atuam Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo 
Integral – custa R$ 400 mil por mês ao Estado, sendo que as aulas da rede pública estão suspensas desde março. Promotores da 58ª e da 78ª Promotoria de Justiça irão analisar o fato

Mesmo sem aulas entre abril e setembro,despesa das horas suplementares somou R$ 2 milhões

R$ 400 mil
é o valor pago em horas-extras 

para 654 professores no RN
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BRUNNO MARTINS

PLANO DE ABANDONO Enredo da minissérie conta, sem usar palavras,
as histórias dos dois artistas passeando por anseios fantasiosos

QRCODE

Aproxime a câmera do seu
celular, leia o QR Code acima

e siga para o site do Itaú Cultural, 
onde será exibido o episódio

piloto de “Plano de Abandono”

AUDIOVISUAL  | Impulsionados pelos dias de isolamento, René Loui e Mainá Santana 
criaram uma minissérie para mostrar experiências pessoais através da dança. 

Episódio piloto será exibido online nesta quinta-feira 17 

NATHALLYA MACEDO 

Quando a pandemia da 
Covid-19 se tornou uma 
realidade no País, o 

sentimento coletivo de medo virou 
algo constante nos cotidianos. 
Mesmo entre incertezas e dúvidas 
típicas de um período caótico, a 
arte continuou presente e pulsante 
como forma de alívio e esperança 
por dias melhores. Para René Loui, 
a necessidade de expressar os 
sentimentos através da dança � cou 
mais forte durante o período de 
isolamento.   

Guiado pelo desejo de retratar 
a rotina na quarentena, o jovem de 
29 anos criou a minissérie “Plano de 
Abandono” em parceria com Mainá 
Santana, também dançarina. “Com 
o impacto do vírus, tivemos que 
descobrir como fazer dança sem 
a presença das pessoas, dentro de 
casa. Trouxemos então a perspectiva 
de dois corpos negros reinventando 
movimentos, ângulos e espaços”, 
contou ao Agora RN. 

O enredo conta, sem usar 
palavras, as histórias dos dois artistas 
passeando por anseios fantasiosos. 
“É sobre tentar fugir do que estamos 
vivendo, principalmente quando 
lembramos do início da pandemia. 
Quando nós estávamos sentindo 
muita vontade de sair para aproveitar 
a nossa cidade e, ao mesmo tempo, 
tivemos consciência de que não era 
possível. Usamos uma linguagem 
corporal subjetiva e experimental, 
evitando trazer narrativas lineares”.  

Com imagens gravadas com os 

FANTASIAS, 
NARRATIVAS E 
MOVIMENTOS

celulares dos próprios dançarinos, 
a minissérie é densa e toca em 
pontos sensíveis, mas ainda tem 
um lado bem-humorado frente ao 
estranhamento do “novo normal”. 
As cenas oferecem ruídos e trilhas 
sonoras especí� cas que re� etem 
um ambiente caseiro e reconhecível 
por todos. Utilizando alguns outros 
elementos, a dupla aborda o conceito 
de afro� cção, proposto pela cineasta 
Anti Ribeiro, que engatilha processos 

artísticos para repensar o lugar da 
racialidade na construção � ccional. 

A primeira temporada da 
minissérie foi selecionada por um 
edital do Itaú Cultural e a exibição 
do episódio piloto vai acontecer por 
meio do Festival Arte Como Respiro 
a partir das 20h desta quinta-feira 
17. Atualmente em fase de produção, 
a segunda temporada tem estreia 
programada para novembro e obteve 
o apoio do Sebrae RN.  

CIDA
Mineiro, René se mudou 

para Natal há seis anos para 
ser colaborador de uma 
companhia conhecida nacional e 
internacionalmente pelo trabalho 
inclusivo de dança, ao promover 
a participação de pessoas com 
de� ciência. “Percebi que a cidade 
tinha muitas potências: resiste e 
sobrevive, apesar de não ser um ramo 
fácil”, relembrou o jovem.   

Em 2016, após compreender 
a produção cultural como missão, 
ele criou o Coletivo Independente, 
Dependente de Artistas – CIDA. 
O núcleo alternativo de dança 
contemporânea e performance 
desfruta da dramaturgia em 
tempo real como ferramenta para 
sensibilizar. Já passou pelos palcos de 
grande parte do território brasileiro 
e em cenários internacionais, como 
Portugal, França, Suíça e Índia. 

CASA TOMADA 
 O coletivo é sediado na Casa 

Tomada, que � ca na Zona Sul da 
capital potiguar. Idealizado por 
René, o lugar incentiva as artes 
cênicas – especialmente a dança 
contemporânea – e funciona 
como residência para artistas 
independentes. Desde a criação, 
o espaço recebeu jovens das mais 
diversas regiões e foi contemplado em 
várias premiações locais.  



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

ESTILO CAPITÃO 
“Enquanto eu estiver aqui, 

todos estarão sob o meu comando”. 
A frase é do senador capitão 
Styvenson Valentim, em seu 
Instagram, ao comentar sobre os 
pré-candidatos do Podemos para 
as eleições municipais e sobre os 
integrantes da sigla de uma forma 
geral. “Aqui a volta é  por dentro. 
Nã o segue a regra do Podemos, 
vaza”, escreveu. 

NÃO ESTÁ FÁCIL 
Na postagem feita nas redes 

sociais, o senador ressaltou que o 
Podemos no RN tem “regras claras” 
para quem quiser fazer parte. E 
para os que pretendem disputar 
eleições representando o partido, 
ele deixou ao menos cinco regras. 

REGRAS 
Segundo ordenou o presidente 

do Podemos, os candidatos da 
legenda têm que ser � cha limpa, 
não podem usar dinheiro público 
para fazer campanha, não podem 
coligar – “ou seja, fazer grupo para 
ganhar eleição e depois ratear 
secretarias ou cargos” -, não podem 
“prometer o que não conseguirá 
cumprir” e, por último, “precisa 
odiar corrupção e nunca a tolerar”. 

SE CORRER...
E não adianta tentar driblar a 

varredura de Styvenson, porque o 
senador e sua equipe trabalham 
incansavelmente para tentar 
descobrir os “podres”, atuais ou 
antigos, de seus � liados. 

OPINANDO 
A chefe da Assessoria de 

Comunicação do governo Fátima 
Bezerra, a jornalista Guia Dantas, 
comentou a questão envolvendo a 
possibilidade de Fernando Mineiro 
“recuperar” a vaga de deputado 
federal para a qual foi eleito em 
2018, mas não conseguiu assumir. 

SITUAÇÃO 
Em seu Twitter, Guia abordou o 

fato com base na notícia divulgada 
há poucos dias, aqui no Agora RN, 
de que um grupo de mais de 50 
advogados entrou com pedido no 
TRE apontando que o candidato 
Kerinho (PDT), da coligação de Beto 
Rosado, que hoje ocupa a disputada 
cadeira na Câmara Federal, estava 
inelegível na eleição de 2018 por não 
ter se descompatibilizado de um 
cargo público.  

INJUSTIÇA 
Disse a secretária: “Se 

con� rmado o equívoco do registro 
da candidatura de Kerinho, 
estaremos diante de uma das 
mais graves injustiças contra um 
deputado eleito, aliás, com votação 
expressiva, no RN. Enquanto 
isso, Fernando Mineiro, o 3º mais 
votado, continua sem o mandato 
que, ao que tudo indica, é seu”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>“É um trabalho de 

focalização das despesas para 
os mais desfavorecidos. Já que 
começou uma notícia que não 
está na cabeça presidente, se 
estão interpretando assim, 
acabou. Ele repetiu o que já tinha 
falado”. Do ministro da Economia 
Paulo Guedes sobre o ‘aborto’ do 
Renda Brasil por Bolsonaro.  

destruição na Amazônia. Amém! 
>>Divulgação de ‘lista suja’ do 

trabalho escravo é constitucional, 
decidiu o STF. A exposição de 
empresas que submeteram 
funcionários a péssimas condições 
de trabalho foi contestada em 
uma ação movida pela Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc). 

>>Deu no Estadão que ONGs 
e agronegócio estão fazendo 
uma aliança inédita para enviar 
a Bolsonaro medidas contra o 
desmatamento. A coalizão é 
formada por 230 organizações 
e empresas e enviou ao governo 
federal seis propostas para conter a 

Deputado estadual Gustavo Carvalho concedendo entrevista de forma virtual como exige o novo normal

Candidata a vereadora pelo 
Podemos, a jornalista Glacia 
Marillac passou por todos 
os testes feitos pelo senador 
Styvenson Valentim. “Fomos 
testados de todo jeito e 
conseguimos êxito”, disse ela
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RETOMADA 
O secretário estadual de 

Tributação, Cadu Xavier, comemorou 
em suas redes sociais o resultado 
positivo na retomada da economia 
do RN após o período de fechamento 
total do comércio e serviços por conta 
da pandemia. 

POSITIVA 
De acordo com o secretário, 

o boletim econômico mostra que 
o governo “priorizou a vida mas 
não deixou de cuidar da economia 
local”. Ele ainda prometeu para 
hoje o anúncio de novas medidas 
econômicas “para o RN continuar 
seguindo em frente”. 

E SALVANDO VIDAS 
O fato também recebeu 

comentário do secretário estadual de 
Planejamento e Finanças, Aldemir 
Freire. “O quadro demonstra que a 
decisão da governadora Fátima Bezerra 
de cuidar das vidas e da economia deu 
resultados”.  

BONS NÚMEROS 
Aldemir também ressaltou um 

dado importante: o Estado potiguar 
lidera a queda de óbitos por Covid-19, 
ao mesmo tempo que tem a economia 
local “em plena recuperação” e “as 
receitas tributárias se recuperando”.  

CONVOCADA 
A vereadora Divaneide Basílio 

requereu em caráter de urgência 
a participação da secretária de 
Mobilidade Urbana de Natal (STTU), 
Elequicina Santos, em sessão 
ordinária da Câmara Municipal 
de Natal (CMN). O objetivo é que a 
secretária apresente os estudos que 
embasaram a decisão de mudança de 
itinerários, nomenclaturas e fusão de 
várias linhas de ônibus de Natal.   

CASTIGO 
Na opinião da vereadora, a 

população de Natal “tem sido 
castigada pela Prefeitura de Natal” 
com a redução das linhas de ônibus 
da cidade desde o início da pandemia 
de covid-19. “É incompreensível tal 
decisão na cidade onde se paga uma 
das mais caras tarifas de transporte 
público do Brasil”, a� rmou.  

ROTAS 
Em tempo: pelo menos 11 

itinerários tiveram a rota alterada e 
cinco começaram a operar em novo 
formato na segunda-feira. 

PIADA 
Sobre as convenções partidárias 

realizadas em plena pandemia, a 
jornalista Emmily Virgílio avaliou: “Se 
tem uma coisa que reinou no nosso RN 
na pandemia foi a hipocrisia. O poder 
público (estado e municípios) � nge 
que tem regras com decretos. Alguns 
cumprem, outros � ngem que cumprem 
e há quem ignore escancaradamente, 
como os envolvidos nessas convenções 
partidárias. Uma piada!”. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Com a Lua trocando likes com Júpiter, você não vai 
se importar em fazer um esforço extra para cuidar de 
algumas tarefas que fi caram pendentes. Quanto mais 
você se esforçar agora, maior será a chance de ver a sua 
competência reconhecida e até subir na carreira. 

A Lua segue fi rme e forte em sua Casa 12 e embora possa 
infernizar o seu astral em alguns momentos, também vai 
destacar seu sexto sentido. Em harmonia com Urano, a 
Lua traz à tona seu lado místico e religioso. Se puder, 
aproveite alguns momentos em casa.

Você ainda conta com a sorte e pode se dar bem em 
um jogo ou aposta nesta quarta, graças à Lua que segue 
fi rma e forte em sua Casa 5. Sua simpatia e seu bom 
humor encantam os amigos, sejam os mais próximos ou 
mesmo os relacionamentos recentes. 

Você vai contar com as melhores energias para correr 
atrás dos seus sonhos hoje! É que a Lua troca likes com 
Júpiter e Urano, destacando o seu lado mais sonhador e 
fortalecendo a sua crença em dias melhores. Além disso, 
também ressalta o desejo de ajudar outras pessoas.

Se depender dos astros, você pode se sair bem na hora 
de fazer consertos domésticos, tentar algumas mudanças 
na casa ou jogar fora o que não usa mais. A Lua troca 
likes com Júpiter e Urano, sinal de que alguém da família 
pode oferecer toda a ajuda e apoio de que necessita.

É hora de se concentrar na carreira e correr atrás das suas 
maiores ambições -- a Lua segue fi rme em sua Casa das 
Realizações e coloca sob o microscópio tudo o que está 
ligado à sua vida profi ssional. Aproveite as boas energias 
enviadas pelo aspecto harmonioso da Lua com Urano.

A Lua destaca seu lado comunicativo nesta quarta e 
faz com que você fi que mais à vontade para colocar 
a conversa em dia com os amigos e as pessoas mais 
próximas. Com o bom entrosamento da Lua com Urano 
e Júpiter, você pode até sair da sua zona de conforto.

Nesta quarta, sair da rotina e entrar em contato com 
pessoas que estão distantes pode ser o seu maior sonho. 
Talvez não dê para viajar ou marcar um encontro presencial, 
mas nada impede que use as redes sociais para colocar a 
conversa em dia. 

O trígono entre Lua e Urano logo cedo destaca seu lado 
possessivo e o apego aos bens materiais, algo que pode 
se tornar mais aparente hoje. O lado bom disso é que 
saberá dar valor ao que possui e pode perceber que lidar 
com dinheiro não será nenhum bicho.

A Lua troca likes com Urano e avisa que você pode se 
sentir melhor ao fazer uma limpeza nos armários e jogar 
fora o que está sem uso. É hora de encerrar um ciclo, 
fi nalizar o que está pendente antes de se envolver em 
algo novo. 

O bom aspecto entre Lua e Urano logo cedo deve ajudar 
você a organizar suas prioridades e defi nir novas metas. 
Será divertido sair da rotina, passear ou visitar um lugar 
diferente, mas se não for possível, sossegue o facho em 
casa e procure conhecer esses locais através de fotos.

Com a Lua fi rme e forte na sua Casa dos Relacionamentos, 
atuar em equipe pode ser a escolha mais produtiva para 
dar conta das suas tarefas nesta quarta. Trocando likes 
com Urano e Júpiter, a Lua vai favorecer o diálogo com 
colegas e clientes -- aproveite o astral favorável.

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)

Carlos Alberto de Nóbrega escreve autobiografi a na pandemia
Carlos Alberto de Nóbrega, 

além das suas preocupações com 
“A Praça”, decidiu reservar parte 
do tempo para escrever a sua 
autobiogra� a, como um trabalho 
que pretende ser bem diferente de 
“A Luz que Não se Apaga” e  “Essas 
Coisas Só Acontecem Comigo”, 
este último lançado em 2008.

A ideia surgiu durante esse 
forçado período de isolamento, 
diante da impossibilidade de 
cumprir sua agenda normal de 

trabalhos, especialmente com os 
estúdios do SBT.

E tem como proposta 
principal, reunir os muitos 
personagens e as várias histórias 

desde o começo na Rádio 
Nacional, ao lado do pai Manuel de 
Nóbrega.

Muita coisa de Golias, “Praça 
da Alegria”, TV Paulista, TV Rio, 
Record, Tupi, Globo, Band e SBT... 
E, claro, um capítulo também 
especial para “Os Trapalhões”, no 
período em que foi o seu principal 
redator.

Ainda não há informações 
sobre quando será o lançamento. 
Mas para muito breve, garante ele.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Tudo está sendo planejado para 
que Edu Guedes possa estrear nas 
manhãs da Band, ao vivo, já na 

próxima segunda-feira...O estúdio 
na Vila Mariana, em São Paulo, de 
onde será gerado o programa, está 

pronto.Daniel Ortiz e Manuela Dias 
gravaram depoimentos para o site 

Memória Globo...Que vai dedicar 
um grande espaço aos profi ssionais 
da Teledramaturgia que encararam 

a pandemia.A sétima e última 
temporada da série “The 100” será 

exibida a partir de hoje, às 23h40, na 
Warner Channel, com novos episódios 

todas as quintas-feiras.O fi lme 
"Gabriel Medina" estreia no Canal 

OFF no sábado, às 21h...Dirigido por 
Henrique Daniel e produzido pelo Canal 
OFF, a obra é resultado de um trabalho 
de cerca de oito anos acompanhando a 
carreira do atleta, documentando seus 
principais feitos. Já disponível nas 

plataformas digitais o terceiro single da 
cantora Lala Dias, de 18 anos, que tem 

passagens por trabalhos como o musical 
“Rei Leão”, novela “Sangue Bom” e o 
fi lme “Mãe Só Há Uma”, na Netfl ix.

70 ANOS DA TV
Ainda sobre Carlos Alberto de 

Nóbrega, na edição de “A Praça é Nossa” 
desta quinta-feira, ele irá homenagear 
os 70 Anos da Televisão Brasileira.

Em “cabeças” já gravadas para o 
programa, falará em especial sobre os 
Pioneiros da TV.  

 
JÁ COMEÇOU

A Betfair.net, parceira da Conmebol 
na Libertadores e Sul-Americana, com 
seu time de especialistas em análises 
esportivas, fez um levantamento sobre 
os participantes da “Fazenda”.

E detalhou as chances de vitória de 
cada um.

ENTÃO É ASSIM
Se a � nal de “A Fazenda” fosse hoje, 

o terceiro lugar seria de MC Mirella. A 
cantora, que já protagonizou polêmicas 
na mídia, � gura com 14% de chances.

Sensação na internet, Jojo Todynho 
aparece com 20% de possibilidades de 
vencer. Ficaria em segundo lugar. E o 
grande vencedor seria o cantor Mariano, 
favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão, 
com 25%.

POR ACASO
No “Roda Viva”, segunda-feira, 

respondendo pergunta da Joyce 
Pascowitch, sobre quem ele levaria para 
uma televisão, se fosse chamado para 
assumir a sua direção, o Boni respondeu 
Daniel Filho. De pronto.

Para se pensar.

FIM DE LINHA
As gravações de “Amor Sem Igual” 

chegaram ao � m e é preciso destacar o 
trabalho realizado pela parceria Record-
Casablanca nos seus estúdios do Rio de 
Janeiro.

Tudo foi feito para oferecer o 
máximo de segurança aos pro� ssionais 
envolvidos. Protocolos bem rigorosos.

ANIVERSÁRIO DA GAL
Gal Costa completará 75 anos no 

dia 26 e a TNT já está anunciando 
a exibição do “Gal 75”, ao vivo e 
exclusivo, a partir das 22h, na TV e no 
YouTube do canal para toda a América 
Latina.

O formato é o mesmo que foi 
desenvolvido para Caetano Veloso e 
Gilberto Gil.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

RAFA E TATÁ
Rafa Kalimann gravou participação 
na quinta temporada do programa 
“Lady Night”, comandado por 
Tatá Werneck no Multishow. 
Em um papo divertido com a 
apresentadora, a fi nalista do 
“Big Brother Brasil 20” contou 
curiosidades sobre a sua vida 
pessoal, incluindo seus estudos 
atuais para investir na carreira de 
atriz. A nova leva de inéditos do 
“Lady Night” entra no ar em 26 de 
outubro, às 22h30, com exibição 
de segunda a sexta-feira.
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O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) acatou pedido da CBF 
e autorizou a realização de 

partidas de futebol entre 11h e 14h. A 
determinação é da 3ª Turma da corte, 
e na prática acrescenta uma hora para 
realização de partidas das Séries A, B, 
C e D no início da tarde, já que decisão 
anterior autorizava jogos apenas entre 
11h e 13h.

A mudança foi definida na semana 
passada a partir de embargos de decla-
ração apresentados por advogados da 
CBF. Em dezembro de 2019, o próprio 
TST já havia autorizado as partidas no 
final da manhã, mas limitou o horário 
em duas horas.

A reforma no entendimento da cor-
te, apesar de pequena, garante maior 

segurança jurídica à confederação e 
aos clubes de futebol, uma vez que não 
abre espaço para questionamentos nos 
casos em que partidas iniciadas às 11h 
da manhã acabem se alongando para 
além das 13h por alguma eventual in-
terrupção.

No Brasileirão deste ano, quatro 

jogos já foram realizados no fim da ma-
nhã de domingo. O horário passou a in-
tegrar a tabela do Brasileirão em 2015 e 
gerou controvérsias. Entidades ligadas 
a jogadores e ao Ministério Público do 
Trabalho apontam para eventual peri-
go à saúde dos atletas.

O caso acabou parando na Justiça, 

que permitiu a realização das partidas 
dentro de alguns parâmetros - existe 
a necessidade de parada técnica para 
hidratação dos jogadores e eles deve-
rão receber adicional de insalubridade 
nos casos em que a exposição ao sol 
estiver acima dos limites estabelecidos 
por lei.

TST autoriza partidas de futebol 
entre 11h e 14h em todo o País
FUTEBOL | Determinação é da 
3ª Turma da corte do Tribunal 
Superior do Trabalho, e na prática 
acrescenta uma hora para 
realização de partidas das Séries 
A, B, C e D

No Brasileirão deste ano, quatro jogos já foram realizados no fim da manhã de domingo; horário passou a integrar a tabela em 2015
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ABC

A governadora Fátima Be-
zerra fez nesta terça-feira 15 a 
entrega simbólica do troféu do 
título do Campeonato Estadual 
2020 ao ABC Futebol Clube. O 
alvinegro foi campeão do tor-
neio no último dia 7 de setem-
bro, no Estádio Frasqueirão, 
após o empate de 2 a 2 com o 
América.

“É com imensa alegria que 
recebo a Federação de Futebol 
e a diretoria e comissão técnica 
do ABC em reconhecimento 
à grande conquista deste ano 
quando o clube se tornou o time 
de futebol do Brasil e do mundo 
com mais títulos estaduais”, 
afirmou a Governadora.

A chefe do Executivo esta-
dual lembrou que “a economia 
está se recuperando, resultado 
das medidas que adotamos. Em 
relação ao futebol, recebi o pre-
sidente da Federação, José Va-
nildo, e no momento oportuno, 
concordamos com a retomada 
das atividades do futebol obe-
decendo as medidas protetivas. 
Para isso o Estado contribuiu 
com a troca de pontos da Nota 
Potiguar por acessos para as-
sistir a transmissão dos jogos e 
fornecemos equipamentos de 
proteção individual, álcool e 
máscara para utilização nos jo-
gos”, registrou Fátima Bezerra.

GOVERNADORA FAZ 
ENTREGA SIMBÓLICA 
DO TROFÉU DE 
CAMPEÃO ESTADUAL

GETTY IMAGES

Fifa e Conmebol se reuniram nesta 
terça-feira por videoconferência 
e decidiram manter em outubro 

o início das Eliminatórias Sul-Ameri-
canas para a Copa do Mundo de 2022, 
no Catar. A decisão foi tomada pelos 
dirigentes mesmo com as incertezas 
em relação às medidas sanitárias e as 
condições de logística das viagens dos 
jogadores que atuam fora do continen-
te

A Conmebol comunicou que as 
datas das primeiras rodadas - 8 e 13 de 
outubro - foram ratificadas no encon-
tro, e afirmou que o presidente da Fifa, 

Gianni Infantino, “expressou o desejo 
de que todas as seleções cheguem às 
Eliminatórias em igualdade de condi-
ções”.

Pressionada pelas associações 
nacionais que são membros da Con-
mebol, a Fifa disse que fará cumprir os 
regulamentos que obrigam os clubes a 
liberar os jogadores para as partidas de 
suas respectivas seleções.

No entanto, a entidade máxima 
do futebol não informou como será a 
logística que vai assegurar os desloca-
mentos dos atletas da Europa e outros 
continentes para a América do Sul. O 

grande problema é a exigência do pe-
ríodo de quarentena por parte dos pa-
íses em que moram vários jogadores.

Em nota, a Conmebol informou 
que haverá outra reunião nesta quinta-
-feira para definir mais detalhes sobre 
o assunto.

A seleção brasileira faz sua estreia 
nas Eliminatórias contra a Bolívia, em 
jogo marcado para o dia 9 de outubro. 
A partida seria disputada na Arena 
Pernambuco, mas foi transferida para 
a Neo Química Arena, casa do Corin-
thians. Na sequência, no dia 13, o Brasil 
encara o Peru, fora de casa. Brasil estreia dia 9 de outubro contra a Bolívia

Fifa mantém datas das Eliminatórias 
Sul-Americanas para outubro

PANDEMIA


