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MÚSICA. 13 | Veterana da cena musical natalense, banda 
Taxímetro toca em eventos e bares na capital potiguar desde 
2006, já tendo conquistado muitos admiradores fiéis. Grupo 
traz novas roupagens para músicasTAXÍMETRO

COVID. 7 | O Sindicato dos 
Trabalhadores de Educação 
do Rio Grande do Norte 
(Sinte) é contra a retomada 

das aulas presenciais nas 
escolas potiguares a partir 
de 5 de outubro. O retorno foi 
anunciado nesta quinta-feira 

3 pela Secretaria Estadual de 
Educação e Cultura (Seec). A 
categoria ameaça deflagrar greve 
caso a data seja confirmada.

Segundo o coordenador-geral 
do Sinte, Bruno Vital, as escolas 
públicas  não estão preparadas 
para receber estudantes nem 

profissionais. “Somos contrários 
[ao retorno das aulas] e faremos 
greve se abrirem as públicas”, 
afirmou ele.

Professores ameaçam fazer
greve se aulas voltarem no RN

Natália Bonavides: 
“Vamos enfrentar o 
mais do mesmo”

MDB faz treinamento 
virtual para orientar
pré-candidatos no RN

ENTREVISTA. 2 | Deputada afirma 
que principal adversário do PT nas 
eleições de Natal será o “bloco 
conversador” que governa a cidade

ELEIÇÕES 2020. 6 | Para esta 
capacitação, partido convocou 
quatro advogados especializados 
em Direito Eleitoral para tirar dúvidas
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Presidente da Fiern muda 
de ideia e agora vê lado 
positivo em saída da 
Petrobras do RN

Ministério Público do RN 
abre inquérito para apurar 
se está faltando ônibus em 
linhas intermunicipais

Série D começa neste 
domingo; times potiguares 
têm datas definidas dos 
primeiros jogos

Caso Marista: Autor de 
charges com críticas à 
violência policial denuncia 
“patrulha ideológica”

ECONOMIA. 11 | Há um ano, Amaro 
Sales acreditava em consequências 
econômicas graves caso a estatal 
deixasse suas operações no Estado. 
Agora, vê oportunidade na mudança

TRANSPORTE. 6 | No mês passado, 
Governo do Rio Grande do Norte 
publicou um decreto para determinar 
a retomada do fluxo regular da frota de 
ônibus intermunicipais

ESPORTE. 16 | Confederação Brasileira de 
Futebol detalhou a tabela da Série D do 
Brasileirão. Times potiguares começam 
na disputa a partir de 19 de setembro, 
com jogo entre América e Campinense

POLÊMICA. 10 | Escola tradicional de 
Natal recebeu críticas nas redes sociais 
após usar charges de Carlos Latuff 
acerca da violência policial em provas 
para os alunos do oitavo ano

Reforma administrativa 
ataca privilégios de 
servidores públicos

Câmara de Natal discute 
título de cidadão para 
Dias Toffoli, do Supremo

ENXUGAMENTO. 3 | Proposta entregue 
ao Congresso acaba com uma série 
de benefícios do funcionalismo

POLÊMICA. 4 | Contra a homenagem, 
vereador Cícero Martins (PP) chamou 
ministro de “vagabundo” e “marginal”

RN tem 
média de 
quase 2 
crianças 
abusadas
por dia
VIOLÊNCIA. 8 E 9 | Dados da Polícia Civil do RN apontam que, todos os 
dias, quase duas crianças sofrem abuso sexual ou maus-tratos
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AGORA RN - Como a senho-
ra avalia a escolha de Jean?

NB - Certamente, o compa-
nheiro Jean é uma ótima escolha 
para a disputa da Prefeitura do 
Natal pelo PT. Ele está fazendo um 
mandato comprometido com as 
questões estratégicas para o País e 
para o nosso estado e reúne todas 
as condições para representar o 
programa democrático, popular 
e participativo que o PT defende 
para Natal.

AGORA RN - Qual será seu 
trabalho como coordenadora?

NB - Como coordenadora polí-
tica, meu papel será o de ajudar na 
de� nição e condução da linha polí-
tica da campanha e estar junto de 
Jean nas atividades, nas ruas e vir-
tuais. Este é um trabalho que será 
feito com a ajuda de companheiros 
e companheiras dirigentes do PT 
em Natal.

AGORA RN - Historicamen-
te, o PT tem um nível de vota-
ção em Natal que nunca chegou 
a ultrapassar. O que o partido 
pode fazer para superar esse 
obstáculo?

NB - Não acho que existe um 
obstáculo pré-estabelecido. Um 
bom desempenho depende da 
conjuntura política, do momento 
e especialmente do conteúdo e 

do ritmo que é dado à campanha. 
Vamos trabalhar para fazer uma 
campanha consistente, compatível 
com os desa� os que a esquerda 
tem hoje no País, politicamente 
identi� cada com as demandas das 
trabalhadoras e dos trabalhadores 
e dos setores populares, que tenha 
visibilidade e que chegue em toda 
a cidade.

AGORA RN - Até que ponto 
a avaliação da gestão de Fátima 
Bezerra no Governo do Estado 
vai in� uenciar na eleição?

NB - A companheira Fátima é o 
principal quadro do partido no nos-
so estado e faz um bom governo. A 
presença dela na campanha dará 
um peso importante à candidatura 
de Jean. Esta será a primeira vez que 
o partido disputa a prefeitura estan-
do à frente do Governo do Estado, e 
esse é um elemento muito impor-
tante. O companheiro Jean será o 
candidato da governadora e aposto 
que isso será positivo.

AGORA RN - O principal 
oponente de Jean será o prefei-
to, que lidera as pesquisas? Ou 
os demais adversários, para de-
cidir quem vai ao 2º turno?

NB - Nosso principal oponen-
te é o bloco conservador que há 
décadas se alterna no comando 
de Natal. Parte desse bloco está no 

ALEX VIANA

Cotada inicialmente para ser 
candidata a prefeita de Na-
tal, a deputada federal Natá-

lia Bonavides (PT) optou por � car 
fora da disputa, mas na semana 
passada anunciou que irá coorde-
nar a campanha do senador Jean 
Paul Prates (PT) a prefeito de Natal.

Nesta entrevista ao Agora RN, 
a parlamentar avalia o cenário elei-
toral deste ano, ressaltando que o 
principal oponente do PT será “o 
bloco conservador que há décadas 
se alterna no comando de Natal”. 
Na visão dela, “parte desse bloco 
está no governo, representado por 
Álvaro Dias, parte está diluído em 
outras candidaturas”.

“Vamos enfrentar os projetos 
representados por essas candida-
turas e temos convicção de que vai 
ao segundo turno quem se diferen-
ciar do mais do mesmo atrasado e 
antipovo que governa Natal. O PT é 
quem tem melhores condições de 
fazer isto”, diz.

Con� ra a entrevista:

AGORA RN - A senhora era 
cotada no PT para ser candida-
ta. Por que rejeitou disputar a 
eleição deste ano?

NATÁLIA BONAVIDES - A 
partir do diálogo com muita gente 
que apoia o nosso mandato e aju-
da a construí-lo em todo o Estado, 
percebemos que neste momento 
ainda seria importante continuar 
o trabalho na Câmara e concluir o 
meu mandato de deputada fede-
ral. Nessa condição, posso ajudar 
nas campanhas municipais petis-
tas aqui do Estado e também em 
Natal. Por isso, tomei a decisão de 
não disputar a prefeitura. O PT tem 
quadros com muita capacidade 
e em condições de disputa, como 
demonstramos com a escolha do 
senador Jean Paul Prates.

NATÁLIA BONAVIDES: “VAMOS 
ENFRENTAR O MAIS DO MESMO E 
ANTIPOVO QUE GOVERNA NATAL”

governo, representado por Álvaro 
Dias, parte está diluído em outras 
candidaturas. Vamos enfrentar os 
projetos representados por essas 
candidaturas e temos convicção 
de que vai ao segundo turno quem 
se diferenciar do mais do mesmo 
atrasado e antipovo que governa 
Natal. O PT é quem tem melhores 
condições de fazer isto.

AGORA RN - Como avalia a 
gestão de Álvaro Dias? Por que 
ele não deve ter mais quatro 
anos de gestão, na sua visão?

NB - É uma gestão que, como 
tantas outras, aposta numa cidade 
desigual e maquiada. Não há com-
promisso com setores populares, 
com os trabalhadores mais vulne-
ráveis, com os servidores públicos, 
com as políticas públicas e com o 
desenvolvimento sustentável. Uma 
cidade com tantas potencialidades 
como a nossa precisa ter a oportu-
nidade de ser governada por gente 
comprometida com o povo, com a 
igualdade, com a criação de opor-
tunidades. Não é o caso do prefeito 
Álvaro Dias.

AGORA RN - E por que Jean 
deve ser prefeito de Natal?

NB - Jean está comprometido 
com o que falei anteriormente, so-
bre o que defendemos para Natal. 
Mesmo sendo senador há pouco 
tempo, muito antes de chegar ao Se-
nado, ele já trabalhava com objeti-
vos voltados para o desenvolvimen-
to sustentável das potencialidades 
da nossa terra. Como prefeito, vai 
ter a oportunidade de aprofundar 
ainda mais esse trabalho e atuar em 
prol da geração de emprego e renda, 
da melhoria dos serviços públicos 
como a saúde e a educação, e da 
garantia dos direitos dos servido-
res municipais. Será um prefeito 
comprometido com a redução da 
desigualdade e com o enfrenta-
mento político necessário no atual 
momento do Brasil, especialmente 
diante de um governo federal que 
debocha e é relapso com a vida e 
com a sobrevivência do povo.

AGORA RN - Como res-
ponder às críticas de que ele é 

neó� to na política e que é um 
político forasteiro?

NB - Esse tipo de crítica se 
responde mostrando trabalho e 
disposição de diálogo e escuta 
acerca dos problemas da cidade. 
Não acho razoável que apenas 
quem sempre esteve disputando 
a política eleitoral seja considera-
do apto para permanecer. Isto é 
uma visão conservadora e avessa 
à renovação de quadros, que pode 
acontecer independentemente de 
idade. Portanto, o que importa é 
que conteúdo, que propostas esta-
mos apresentando para Natal, e é 
neste sentido que vamos dialogar 
com a população.

AGORA RN - Até onde vai a 
força eleitoral de Bolsonaro em 
Natal, na sua visão?

NB - Vai até onde tivermos ou 
não capacidade de demonstrar o 
desastre que é o governo Bolso-
naro, para Natal e para o País. Um 
exemplo muito concreto e recente 
é o que ele fez esta semana: dimi-
nuiu pela metade o valor do auxílio 
emergencial, quando grande parte 
de quem está precisando desse re-
curso ainda não conseguiu recupe-
rar plenamente a renda, está longe 
disso. Um governo desses, que 
desdenha da calamidade pública 
na saúde e que inviabiliza a sobre-
vivência da população, precisa ser 
desmascarado e derrotado, e isso é 
uma das tarefas da nossa campa-
nha eleitoral em Natal.

AGORA RN - Qual o papel 
da militância do PT nessas elei-
ções em Natal?

NB - O papel da militância petista 
será o de mobilizar, organizar e cons-
truir coletivamente a nossa campa-
nha, mostrando para a cidade que te-
mos projeto e que ele é o que melhor 
atende aos interesses da maioria da 
população, que é a classe trabalha-
dora. É isso que melhor a nossa mili-
tância sabe fazer e tenho certeza que 
em 2020, movidos pela indignação 
diante da situação que Bolsonaro está 
causando no País e Álvaro em Natal, 
iremos para as ruas e para as redes 
com ânimo e disposição para termos 
uma vitória política e eleitoral.

ENTREVISTA | Deputada federal do RN, que será 
coordenadora da campanha de Jean Paul Prates à 
Prefeitura do Natal, afirma que principal adversário do 
PT será o “bloco conversador” que governa Natal

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO



3POLÍTICA|  SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2020 

NAJARA ARAÚJO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Depois de quase um ano de pro-
messas, o governo Jair Bolso-
naro encaminhou no início da 

noite desta quinta-feira 3 a proposta 
de emenda à Constituição que prevê 
mudanças no regime do funcionalis-
mo público do País.

O texto foi entregue pelo ministro 
Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) ao 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). Também par-
ticiparam do ato os líderes do governo 
na Câmara, Ricardo Barros (Progres-
sistas-PR), e no Congresso, Eduardo 
Gomes (MDB-TO).

Em coletiva, Maia a� rmou ser pos-
sível avançar rapidamente na tramita-
ção da reforma pelo menos na Câmara 
dos Deputados. “Nós não podemos 
mais tirar dinheiro da sociedade com 
os impostos e do outro lado sair muito 
pouco em serviços para a sociedade”, 
disse. “Entra R$ 1 real aqui, certamen-
te sai menos de R$ 0,20 do outro lado.”

A harmonia exibida na entrega foi 
quebrada após o evento. Em entrevis-
ta à GloboNews, o deputado fez fortes 
críticas ao ministro Paulo Guedes 
(Economia) e disse que ambos não 
têm conversado.

“Ele tem proibido a equipe econômi-
ca de conversar comigo. Ontem [quarta], 
a gente tinha um almoço com o Esteves 

[Colnago] e com o secretário do Tesouro 
para tratar do Plano Mansueto, e os se-
cretários foram proibidos de ir à reunião”, 
disse Maia, que afirmou ter decidido que 
a relação da Presidência da Câmara será 
com o ministro Luiz Eduardo Ramos (Se-
cretaria de Governo).

“E o ministro Ramos conversa com 
a equipe econômica, para não criar 
constrangimento mais para ninguém. 
Mas isso não vai atrapalhar os nossos 
trabalhos, de forma nenhuma.”

Governo Bolsonaro entrega reforma 
administrativa ao Congresso Nacional
REFORMA DE ESTADO | Proposta vale para futuros servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, estados e municípios, mas deixa de fora parlamentares, juízes, 
promotores e militares. Texto enviado pelo governo acaba com a estabilidade de parte dos futuros servidores e dá fim a uma série de penduricalhos e privilégios do uncionalismo

Parlamentares ereceberam projeto das mãos do ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral)

Para Ricardo Barros, a reforma 
terá uma aceitação muito boa no Con-
gresso. “O texto foi cuidadosamente 
escrito para justamente permitir que 
haja uma tramitação célere e mais um 
sinal para a sociedade brasileira de que 
temos compromisso com o rigor � scal, 
com o teto de gastos e que queremos o 
equilíbrio das contas públicas.”

O líder do governo na Câmara afir-
mou que a decisão de que as mudanças 
valessem apenas para os novos servido-
res foi para facilitar a aprovação do texto.

“Evidentemente, a partir da apro-
vação desse novo marco será cobrado 
também dos demais que se enqua-
drem na nova regra”, disse. “Mas isso é 
um passo à frente. Quando terminar-
mos essa tarefa, começaremos outra.”

Em linhas gerais, o texto busca redu-
zir gastos com o funcionalismo, proibin-
do progressões automáticas de carreira e 
abrindo caminho para o fim da estabili-
dade em grande parte dos cargos.

Pela proposta do governo, a esta-
bilidade passa a ser garantida apenas 
para servidores das chamadas carreiras 
típicas de Estado, que só existem na ad-
ministração pública, e que hoje incluem 
carreiras como as de auditor da Receita, 
diplomata e técnico do Banco Central.

Outro destaque é que a proposta 
dá mais poder ao presidente da Repú-

ENTENDA ALGUNS PRIVILÉGIOS
QUE O GOVERNO PROPÕE ACABAR 
PARA OS NOVOS SERVIDORES

Na reforma administrativa, o governo propõe 
extinguir benefícios e penduricalhos, mas apenas 
para novos servidores. Quem já está na carreira 
mantém o direito a essas bonificações.
As novas regras, se aprovadas, valerão para 
servidores dos poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário da União, Estados e municípios. 
Não atingem, porém, os membros dos outros 
Poderes (juízes, procuradores, desembargadores, 
promotores, deputados e senadores), além dos 
militares.

Licença-prêmio
Três meses de afastamento remunerado a cada 
cinco anos trabalhados. Na União, foi extinta 
em 1997, mas ainda existe em muitos Estados e 
municípios.

Aumentos retroativos
Leis já concederam reajustes salariais retroativos, 
como no caso das polícias do Distrito Federal, 
beneficiadas por Medida Provisória (MP) editada 
pelo governo federal em maio concedendo 
aumentos retroativos a 1º de janeiro de 2020.

Constitucionalmente, o 
chefe do Poder Executivo 
não pode propor normas 
de organização de fora dos 
seus respectivos membros”

“
GLEISSON RUBIN
SEC. DE DESBUROCRATIZAÇÃO

Férias superiores a 30 dias por ano
Carreiras da magistratura e do Ministério Público 
têm direito a férias de 60 dias ao ano, enquanto 
demais servidores e trabalhadores do setor privado 
só têm 30 dias. A proposta de limitar as férias já 
foi alvo de críticas no passado pelo procurador-
geral da República, Augusto Aras, que classificou 
a carga de trabalho do Ministério Público como 
“desumana”.

Adicional por tempo de serviço
Aumentos salariais concedidos à medida que o 
servidor fica mais tempo no cargo.

Aposentadoria 
compulsória como punição
Servidores públicos hoje podem se aposentar de 
forma compulsória como “punição”, após serem 
alvo de processo investigativo que apura infração 
disciplinar. Na aposentadoria compulsória, o 
funcionário mantém sua remuneração. Entre os 
“punidos” por esse instrumento, por exemplo, está 
o juiz que foi flagrado dirigindo o carro apreendido 
do empresário Eike Batista.

Parcelas indenizatórias 
sem previsão legal
Administração pública só poderá pagar auxílios ou 
diárias previstas na lei, sem espaço para criação 
de penduricalhos por conta própria.

Redução de jornada sem redução
de remuneração, salvo por saúde
Ainda há situações em que o servidor é 
beneficiado com redução de jornada sem qualquer 
corte em seu salário. Isso não será mais possível, a 
não ser por motivos de saúde.

Progressão ou promoção baseada 
exclusivamente em tempo de serviço
Algumas carreiras hoje preveem avanço do 
servidor nos degraus da carreira conforme o tempo 
de serviço, sem avaliar necessariamente seu 
desempenho. Isso não será mais permitido nas 
novas carreiras.

blica para mudar a estrutura do Poder 
Executivo sem aval do Congresso. Se 
aprovada, a reforma permitirá ao presi-
dente extinguir órgãos, como o Ibama 
e o Incra, por decreto.

NOVOS JUÍZES, 
CONGRESSISTAS E 
MILITARES SÃO POUPADOS

A proposta apresentada pelo 
governo deixou de fora os futuros 
membros do Legislativo, do Judiciário 
e do Ministério Público, como juízes, 
congressistas e procuradores. Novos 
militares também estão excluídos.

De acordo com o texto apre-
sentado pela equipe econômica, a 
reforma atinge apenas os servido-
res, analistas e técnicos desses Po-
deres e do Ministério Público – que 
normalmente têm remuneração 
mais baixa. Segundo o governo, 
cabe ao Congresso decidir se corta 
benesses dos outros setores.

“Constitucionalmente, o chefe 
do Poder Executivo não pode pro-
por normas de organização de fora 
dos seus respectivos membros”, 
disse o secretário especial adjunto 
de Desburocratização, Gleisson 
Rubin.

Fexto foi cuidadosamente 
escrito para que haja um 
sinal para a sociedade de 
que temos compromisso 
com o rigor fiscal”

“
DEP. RICARO BARROS
LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA
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EXPECTATIVA NO AMAZONAS
Após a con� rmação do 

afastamento do governador Wilson 
Witzel, o lobista Alessandro Bronze 
desanimou na tentativa de livrar o 
governador do Amazonas, Wilson 
Lima (PSC), do mesmo destino, 
em razão de acusações idênticas 
como a compra de respiradores 
superfaturados. 

CHAVE DE CADEIA
O governador amazonense Wilson 

Lima é acusado de chefiar o esquema 
e suspeito até de remessa para paraíso 
fiscal. A investigação já levou oito para 
a prisão, incluindo sua ex-secretária de 
Saúde Simone Papaiz.

QUEM MATOU BRUNA?
A sargento Bruna Borralho, da 

PMRJ, foi covardemente assassinada 
no Rio, domingo. A imprensa 
ignora, não houve protestos nem 
de entidades de mulheres, não há 
campanha “quem matou Bruna?”, 
nada. Para essa corja oportunista, é 
como se Bruna merecesse isso por 
ser policial.

AMAZÔNIA É DO BRASIL
A imprensa internacional 

escondeu a redução de 5% nos 
incêndios. E o general Augusto 
Heleno (GSI) reiterou a Marcel 
D’Angelo, da BandNews, que o Brasil 
dispensa “opinião de estrangeiros 
sobre a Amazônia”.

BATALHA POR PRIVILÉGIOS
Líder do governo, o deputado 

Ricardo Barros (PP-PR) prevê 
tramitação sem resistência da PEC 
da reforma administrativa, “a não ser 
de sindicatos que querem manter 
corporações privilegiadas”. Como 
sempre.

RITMO ACELERADO
O crescimento no número de 

novos casos do coronavírus assusta 
até a OMS: a Índia registrou 84,2 mil 
novos casos nesta quinta, mais que a 
soma dos novos casos nos EUA e no 
Brasil (38 mil cada).

SENADO DE VOLTA
Está marcada para 22 de 

setembro a primeira sessão 
presencial do Senado, desde o início 
da pandemia. Serão analisadas 33 
indicações de embaixadores e de 
três ministros do Superior Tribunal 
Militar (STM).

Cercada de grande expectativa, a reforma administrativa proposta 
pelo governo federal é considerada modesta e alheia à necessidade 
urgente de equilibrar despesas. Não mexe em privilégios e regalias. 
Assim, o Brasil, que gasta 13,7% do PIB com pagamento de pessoal, vai 
continuar assim até que todos os atuais servidores públicos deixem de 
receber inclusive os penduricalhos pornográ� cos pagos pelo sofrido 
contribuinte.

FICOU POR ISSO MESMO
Como o setor público não deu 

qualquer contribuição durante 
a pandemia, o Brasil deve gastar 
muito mais em 2021 para bancar 
seus marajás.

MILITARES SÃO ATINGIDOS
Um dos destaques do projeto 

é a previsão de transferir para a 

reserva os militares que ocupem 
cargos civis de con� ança por mais 
de dois anos.

MINISTÉRIOS LIMITADOS
A reforma também prevê uma 

limitação, por lei, do número de 
ministérios e órgãos diretamente 
subordinados à Presidência da 
República.

Nisto a reforma de Rodrigo Maia não mexe: com 513 deputados e 81 
senadores, cada um custando US$7,4 milhões (R$39 milhões) por ano, 
o Brasil tem o segundo parlamento mais caro do mundo, perdendo 

apenas para os Estados Unidos, e chega a ser 20,5 vezes mais caro que o 
do Reino Unido, considerando Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. O 
Congresso custa mais que parlamentos mais numerosos, segundo a organização 
internacional União Interparlamentar, que estuda o setor. A França tem 924 
deputados e senadores, quase o dobro do Brasil, mas custa 7,4 vezes a menos 
em salários, mordomias, estrutura etc. A proposta cosmética do presidente 
da Câmara não mexe em regalias e truques criados para engordar os ganhos 
financeiros dos parlamentares. O Congresso brasileiro é sete vezes mais caro que 
o da Alemanha, que tem bem mais parlamentares: 778. E custa o quádruplo do 
argentino. Parlamentar por 28 anos, Bolsonaro defendia na campanha reduzir o 
número de deputados federais de 513 para 400. Nunca mais falou nisso.
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POLÊMICA | Cícero Martins protestou contra projeto de decreto legislativo que está em discussão na
Câmara Municipal que concede o título de Cidadão Natalense ao ministro Dias Toffoli, presidente do STF

O vereador de Natal Cícero 
Martins (Progressistas) pro-
testou nesta quinta-feira 3 

contra um projeto de decreto legis-
lativo que está em discussão na Câ-
mara Municipal que concede o título 
de Cidadão Natalense ao ministro 
Dias To� oli, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Em discurso in� amado na tri-
buna da Casa, o parlamentar disse 
que o ministro da Suprema Corte é 
“vagabundo”, “marginal” e “fuleira”, 
além de não ter formação acadêmica 
condizente com o cargo que ocupa.

A proposta de dar o título de Ci-
dadão Natalense ao presidente do 
STF é do vereador Fernando Lucena 
(PT). O projeto foi discutido pela Câ-
mara Municipal nesta quinta e deve 
ir à votação na próxima terça-feira 8.

Segundo Cícero Martins, o cur-
rículo de Dias To� oli é questionável. 
O parlamentar zombou do fato de o 
hoje presidente do STF ter sido no 
passado consultor jurídico da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT), 
assessor do PT, advogado da campa-
nha presidencial de Lula em 2002 e, 
posteriormente, advogado-geral da 
União na gestão do ex-presidente da 
República.

O vereador lembrou, ainda, em 
tom de deboche, que To� oli tentou 
passar em dois concursos para juiz 
de primeiro grau na Justiça de São 
Paulo, nos anos 1990, mas que foi 
reprovado.

Cícero Martins a� rmou que o 
atual presidente do STF só chegou à 

Suprema Corte pelo relacionamento 
com Lula, não por notório saber jurí-
dico – que é exigido dos integrantes 
da Suprema Corte.

“Não tem mestrado. Não vou 
dizer nem doutorado, que é querer 
demais. Não tem uma revista de 
pornogra� a escrita, quanto mais 
um livro. Vai gostar de gente ruim 
no inferno, Lucena. Estou doido que 
venha me processar. Esse fuleira de 
Dias To� oli…”, a� rmou Cícero.

O parlamentar destacou tam-
bém que To� oli foi citado pelo em-
presário Marcelo Odebrecht, em sua 
delação na Lava Jato, como “amigo 
do amigo do meu pai” – uma refe-
rência a Lula e a Emílio Odebrecht. 
“Um vagabundo que (Lucena) está 
querendo colocar como cidadão na-
talense”, ressaltou Cícero.

Cícero Martins também disse 
que To� oli é, assim como outro mi-
nistro do STF – Alexandre de Moraes 
–, “marginal”. “Ele mandou, através 
daquele outro marginal, Alexandre 
de Moraes, calar a boca da impren-
sa. Cadê os jornalistas?”, disse o 
vereador, lembrando do episódio de 
censura à revista Crusoé, quando 
justamente da divulgação da repor-
tagem sobre o “amigo do amigo do 
meu pai”.

O parlamentar do Progressistas 
disse também que vai expor os vere-
adores que eventualmente votarem 
para conceder o título de Cidadão 
Natalense a To� oli. “Eu vou botar 
a foto de cada um que votou. Esse 
cara, se for aceito como Cidadão Na-
talense, o pau vai comer dentro de 
Natal”, � nalizou.

Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e vereador Cícero Martins (PP)

Vereador de Natal chama Toffoli de 
“vagabundo”, “fuleira” e “marginal”

PREFEITURA DO RIO / REPRODUÇÃO

A Câmara Municipal do Rio ne-
gou o pedido de abertura de 
impeachment contra o prefeito 

Marcelo Crivella. A sessão realizada 
nesta quinta-feira 3 terminou com um 
placar de 25 votos contra e 23 votos a 
favor. Para ser aprovado, o pedido pre-
cisava de maioria simples, de 26 votos, 
do total de 51 parlamentares.

O pedido de impeachment se 
baseou em denúncias de que funcio-
nários públicos estariam na porta 
dos hospitais municipais impedindo 
a ação de repórteres da TV Globo de 
entrevistarem pacientes.

Os vereadores das bancadas de 
oposição sustentaram que era neces-
sário abrir o processo de impeachment 
a � m de investigar a participação do 
prefeito junto a esses grupos, que se 
organizavam através do WhatsApp. Já 
os parlamentares da base do governo 

argumentaram que não cabia abrir 
um processo do tipo às vésperas do 
início da campanha eleitoral deste ano, 
dizendo que o julgamento seria feito 
pelos eleitores nas urnas.

Um vereador não conseguiu votar, 
mas pediu para consignar o voto favo-
rável à abertura do processo. O ato ele-
vou de 22 para 23 o número de votos a 
favor do impeachment.

Parte dos vereadores participou da 
sessão presencialmente e outra parte, 
de forma remota. Com a rejeição em 
plenário, o pedido foi arquivado.

Em nota, a Prefeitura do Rio ale-
gou que os funcionários � cavam na 
porta dos hospitais para orientar os 
pacientes.

Este foi o quarto pedido de impea-
chment votado contra Crivella. Um foi 
aceito e dois, rejeitados. O que foi acei-
to foi derrubado na análise do mérito. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella

Câmara nega abertura de 
impeachment contra Crivella

RIO DE JANEIRO

CARLOS MOURA / STF | ELPÍDIO JÚNIOR / CMN
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Com direito a transmissão ao 
vivo pela internet de todo o 
procedimento, o neurocirurgião 

potiguar Márcio Ramalho, do Trauma 
Center, vai realizar nesta sexta-feira 
4, em Natal, uma cirurgia que utiliza 
uma técnica inovadora para tratar 
problemas da coluna. A operação vai 
acontecer no Hospital do Coração.

A partir da técnica de videoendos-
copia, o médico vai retirar um tumor 
benigno da coluna de um paciente de 
78 anos. O problema está alojado na 
região da segunda vértebra lombar.

A expectativa, segundo o especia-
lista, é que o procedimento dure no 
máximo 2 horas e que o pós-operató-
rio seja tranquilo, com o paciente ten-
do alta no mesmo dia.

O principal destaque da cirurgia 
é que, para fazer a retirada do tumor, 
o neurocirurgião só precisará abrir 
menos de 1 centímetro na pele do pa-
ciente.

Márcio Ramalho conta que é um 
dos raros especialistas no mundo que 
utilizam essa técnica para tratar tu-

mores benignos na coluna. Ele explica 
que a videoendoscopia já é utilizada 
para tratar problemas como a hérnia 
de disco, mas que, para retirar tumor 
benigno, só foi empregada sete vezes – 
todas por ele em seus pacientes.

O médico potiguar ressalta que, pa-

ra pacientes idosos – principais acome-
tidos de problemas na coluna –, quanto 
menos invasiva for a cirurgia, melhor.

“O paciente só leva um ponto na 
pele e tem alta com menos de 12 horas. 
Destrói menos o músculo e a pele. Com 
menos destruição tecidual, também há 

menos risco de infecção. É uma cirur-
gia muito ‘limpa’. Além do mais, dimi-
nui o trauma metabólico da anestesia. 
Afinal de contas, quanto maior o corte, 
maior é a lesão dos tecidos e o anestési-
co para que o paciente suporte o corte”, 
enfatiza Márcio Ramalho.

O especialista relata que já fez essa 
cirurgia outras sete vezes nos últimos 
três anos, mas que esta será a primeira 
com transmissão ao vivo pela internet. 
Com a transmissão, outros neuroci-
rurgiões pelo mundo afora poderão 
acompanhar o procedimento e com-
partilhar experiências.

Neurocirurgião com especializa-
ção em instituições da Alemanha e dos 
Estados Unidos, Márcio Ramalho é 
membro da equipe do Trauma Center. 
Ele também é credenciado no corpo 
cirúrgico do Hospital Albert Einstein, 
de São Paulo, um dos mais prestigia-
dos hospitais do País, e está à frente 
de uma equipe que treinará cirurgiões 
de coluna em várias partes do Brasil 
na Universidade Cidade de São Paulo 
(Unicid).

Médico de Natal retira tumor 
através de abertura de 1 cm
TÉCNICA INOVADORA | Neurocirurgião Márcio Ramalho é um dos raros especialistas no mundo que utilizam técnica de videoendoscopia
para tratar tumores benignos na coluna. Esta será a primeira vez que o médico potiguar fará a operação com transmissão ao vivo na internet

Neurocirurgião Márcio Ramalho, de Natal

COVID-19

O Brasil ultrapassou nes-
ta quinta-feira 3 a marca de 4 
milhões de casos confirmados 
de Covid-19, ao registrar 43.773 
casos novos, o que elevou o 
total de infecções no País para 
4.041.638, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde.

Segundo país mais afetado 
pelo coronavírus no mundo, 
atrás somente dos Estados Uni-
dos, o Brasil também notificou 
834 novos óbitos, atingindo um 
total de 124.614 mortes.

O País atingiu em 19 de ju-
nho o primeiro milhão de casos 
após quase quatro meses o iní-
cio da pandemia, mas chegou 
a 2 milhões em apenas mais 27 
dias e passou para 3 milhões 
em mais 23 dias, demonstrando 
a aceleração da pandemia. O 
início da epidemia no Brasil é 
marcado como 26 de fevereiro, 
quando foi confirmado o pri-
meiro caso, em São Paulo.

Para o quarto milhão foram 
necessários 26 dias, de acordo 
com os números do ministério, 
no momento em que dados e 
autoridades da pasta indicam 
tendência de queda nos núme-
ros do coronavírus no país.

Na última semana epide-
miológica, encerrada no sába-
do, o Brasil teve o menor núme-
ro de casos em pouco mais de 
um mês, além da menor con-
tagem de óbitos desde meados 
de maio.

No Rio Grande do Norte, 
segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap), foram 
confirmados nesta quinta-feira 
mais 423 casos da Covid-19 e 3 
óbitos. Com isso, o Estado tem 
agora um total de 62.855 casos 
confirmados do novo coronaví-
rus, com 2.278 mortes.

BRASIL ULTRAPASSA 
OS 4 MILHÕES DE 
INFECTADOS PELO 
NOVO CORONAVÍRUS

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

REPRODUÇÃO

O Senado aprovou nesta quinta-
-feira, por 46 votos a 21,  o tex-
to-base do projeto que altera o 

Código de Trânsito Brasileiro e aumen-
ta o prazo para renovação da carteira 
de motorista.

Apresentada pessoalmente pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, no ano passado, 
a proposta causou polêmica por sugerir 
mudanças legais que pudessem estimular 
infrações e acidentes de trânsito.

Agora, o texto retornará à Câmara 
dos Deputados, já que houve mudanças.

Um dos pontos polêmicas debati-
dos após a apresentação do projeto foi 
a alteração do número de pontos ne-
cessários para a suspensão da carteira.

O governo queria aumentar de 20 
para 40 o limite para que o infrator ti-
vesse o documento cassado. A medida, 
como foi sugerida, acabou sendo rejei-
tada. Mas houve uma modificação na 
regra atual. Com 20 pontos, se o con-
dutor tiver duas ou mais infrações gra-
víssimas, terá a carteira suspensa.  Se 
tiver apenas uma infração gravíssima, 
será impedido de dirigir ao alcançar 30 
pontos. E se não constar entre as suas 
multas nenhuma infração gravíssima 
poderá acumular 40 pontos.

Uma das vitórias parciais de Bol-
sonaro foi a ampliação dos prazos para 
renovação da carteira, com a obrigação 
dos exames de aptidão física e mental: 

de cinco para dez anos.
O governo queria que o prazo alar-

gado valesse para condutores de até 65 
anos. Entretanto, os deputados resol-
veram fazer escalonamento diferente.

Serão 10 anos para a renovação da 
carteira para os condutores de até 50 
anos, cinco anos para quem tem en-
tre 50 anos e 70 anos, e três anos para 
quem tiver mais de 70 anos. A medida 
também foi aprovada da mesma ma-
neira pelos senadores.

A proposta de Bolsonaro para aca-
bar com a obrigatoriedade dos exames 
de larga janela de detecção para moto-
ristas das categorias C, D e E foi rejeita-
da. A legislação atual foi mantida.Projeto ainda terá de passar pela Câmara

Senado aprova aumento no
prazo para renovação da CNH

TRÂNSITO

Procedimento é minimamente invasivo

CEDIDA



O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) ins-
taurou um inquérito civil para 

averiguar uma possível insuficiência 
do transporte público intermunicipal. 
A investigação vai apurar a situação 
da mobilidade durante o período de 
pandemia da Covid-19.

A 24ª promotoria de Justiça da Co-
marca de Natal quer constatar como 
está o contexto de transporte público 
especialmente para os profissionais 
de saúde. Foi designada uma audiên-
cia com o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), marcada para o 
dia 22 de setembro.

DECRETO ESTADUAL
No dia 15 de agosto, o Governo do 

Rio Grande do Norte publicou um de-
creto para determinar a retomada do 
fluxo regular da frota de ônibus inter-
municipais. O serviço estava reduzido 
desde março por causa da pandemia 
do novo coronavírus.

O texto decretou que, a partir de 
21 de agosto, as empresas que explo-
ram linhas intermunicipais deveriam 
retomar o fluxo regular de suas frotas.

O decreto prevê ainda que as em-

presas podem apresentar ao DER um 
plano de redução para as linhas que 
ainda não apresentaram demanda. 

“Temos até o dia 15 de setembro 
para apresentar esses planos ao Mi-

nistério Público”, disse ao Agora RN 
o diretor do DER, Manoel Marques 
Dantas.

PASSAGEIROS EM PÉ
No mês passado, antes de começar 

a valer o decreto estadual que obriga 
as empresas a operarem com 100% da 
frota, as empresas de ônibus que ope-
ram linhas intermunicipais na Grande 
Natal decidiram que não iriam mais 
transportar passageiros em pé.

Além disso, as empresas sugeri-
ram ao DER que seja aplicada uma 
restrição ao funcionamento dos car-
tões eletrônicos em horários de pico.

A ideia é estimular que, durante a 
pandemia, estudantes (que estão sem 
aulas presenciais) e idosos só andem 
de ônibus fora dos horários de pico, 
deixando o transporte apenas para os 
trabalhadores de serviços essenciais.

Nesse formato, cartões de meia 
passagem e de gratuidade não funcio-
nariam em horários de pico.
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LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

OO diretório do MDB no Rio 
Grande do Norte vai realizar 
nesta sexta-feira 4, a partir das 

11h, um treinamento virtual com os 
pré-candidatos a prefeito, vice-prefei-
to e vereadores do partido.

O encontro será através da pla-
taforma Google Meet e contará com 
a participação do presidente esta-
dual da legenda, o deputado federal 
Walter Alves.

Para este treinamento, o partido 
convocou quatro advogados espe-
cializados em Direito Eleitoral que 
vão informar e tirar dúvidas dos pré-
-candidatos em relação aos seguintes 
temas: convenções, conduta vedada, 
propaganda eleitoral e fake news.

O encontro será aberto pelo de-
putado Walter Alves e contará com 
a participação dos advogados Erick 
Pereira, Fábio Sena, Leonardo Palitot 
e Raffael Campelo.

“Será uma ótima oportunidade 
para os pré-candidatos tirarem dúvi-
das a respeito do pleito eleitoral deste 
ano. O MDB-RN está forte com can-
didaturas em todas as regiões do Rio 
Grande do Norte”, diz Walter.

Segundo o deputado federal, o 
MDB terá cerca de 80 candidatos a 
prefeito e vice-prefeito no Rio Grande 

do Norte e também candidatos a ve-
reador em todo o Estado.

“Nesse encontro, a gente vai, 
juntamente com os advogados que 

o partido acionou, preparar os can-
didatos, informar, dialogar, debater”, 
finalizou o presidente estadual do 
partido.

MDB realiza treinamento 
virtual para pré-candidatos
ELEIÇÕES 2020 | Para esta capacitação, partido convocou quatro advogados especializados em Direito Eleitoral que vão informar e
tirar dúvidas dos pré-candidatos em relação aos seguintes temas: convenções, conduta vedada, propaganda eleitoral e fake news

Deputado federal Walter Alves, presidente do diretório estadual do MDB no RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Decreto do Governo do Estado decretou em 21 de agosto que frota voltasse ao normal

Ministério Público abre inquérito
para apurar se está faltando ônibus

LINHAS INTERMUNICIPAIS

TRABALHO

Um dia depois de o Avante 
anunciar apoio à reeleição do 
prefeito Álvaro Dias em Natal, a 
presidente estadual do partido, 
Karla Veruska, pediu exonera-
ção do cargo que ocupava no 
Governo do Estado.

Em carta enviada à gover-
nadora Fátima Bezerra, Karla 
Veruska comunicou que vai 
deixar a Secretaria de Trabalho, 
Habitação e Assistência Social 
(Sethas). Ela estava no cargo de 
subsecretária de Trabalho.

Karla Veruska destacou 
que, no período em que esteve 
à frente da pasta, conduziu uma 
mudança nas estruturas do Sis-
tema Nacional de Emprego no 
RN, o Sine, principalmente na 
captação de novas empresas e 
parceiros.

“Sigo com a certeza da 
consciência limpa e do dever 
cumprido”, afirmou Karla.

KARLA VERUSKA 
ENTREGA CARGO
DE SUBSECRETÁRIA 
NO GOVERNO DO RN

COOPERATIVISMO

Durante a pandemia do 
novo coronavírus, o Sicoob Rio 
Grande do Norte tem mobili-
zado esforços para estimular a 
sociedade potiguar a valorizar o 
comércio local. Para isso, lançou 
neste mês de setembro a campa-
nha “Eu coopero com a econo-
mia do RN”, que visa engajar sua 
base de associados a comprar do 
pequeno negócio local.

Durante a campanha, car-
ros dos associados e os estabe-
lecimentos dos cooperados do 
Sicoob que contribuem com 
a economia do Rio Grande do 
Norte estão sendo adesivados.

A marca “Eu coopero com 
a economia do RN” sinaliza que 
ali tem um cooperado Sicoob 
que “acredita na colaboração, 
na cooperação e na força da 
ação coletiva para fomentar o 
desenvolvimento local”, diz o 
mote da campanha.

SICOOB RN
FAZ CAMPANHA 
PARA INCENTIVAR 
COMÉRCIO LOCAL

AVANTE RN / REPRODUÇÃO

Os advogados convidados

Erick Pereira

Leonardo Palitot

Fábio Sena

Raffael Campelo
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JALMIR OLIVEIRA  

O Sindicato dos Trabalhadores 
de Educação do Rio Grande do 
Norte (Sinte) é contrário à reto-

mada das aulas presenciais nas esco-
las potiguares a partir de 5 de outubro, 
que foi anunciada nesta quinta-feira 3 
pela Secretaria Estadual de Educação 
e Cultura (Seec). A categoria ameaça 
deflagrar greve caso a data seja refe-
rendada pelo governo.

Segundo o coordenador-geral do 
Sinte, Bruno Vital, as escolas públicas  
não estão preparadas para receber 
estudantes nem profissionais. “Somos 
contrários [ao retorno das aulas] e fa-
remos greve se abrirem as públicas”, 
disse ele

Ainda de acordo com Bruno, a 
entidade sindical vai se reunir nos 
próximos dias com os representantes 
do governo do Estado para discutir o 
assunto.

O anúncio liberando aulas presen-
ciais nas escolas públicas e privadas a 
partir do dia 5 de outubro foi feito pelo 
secretário estadual de Educação, Ge-
túlio Marques, em entrevista coletiva 
realizada nesta quinta-feira 3. De acor-
do com ele, as atividades serão permi-
tidas desde que as instituições sigam 
protocolos de saúde e os municípios 
estejam com uma situação epidemio-
lógica para a Covid-19 controlada.

No entanto, uma das justificativas 
para o Sinte ir de encontro ao projeto 
estadual é a insegurança sanitária no 
ambiente físico das escolas da rede 
pública estadual. “Não há segurança. 
A escola é um espaço de alto contágio, 
Manaus está demonstrando isso”, ci-
tou ele, abordando o caso da capital do 
Estado do Amazonas.

Desde que as aulas foram retoma-
das pela rede pública amazonense, há 
pouco mais de 20 dias, mais de 300 
professores já foram infectados pela 
Covid-19. Por conta disso, o Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação do 
Amazonas solicitou ao governo do Es-
tado a suspensão das aulas. Não hou-
ve uma decisão sobre o assunto até o 
momento.

No caso do Rio do Grande do Nor-
te, de acordo com levantamento feito 
pelo Tribunal de Contas do Estado, um 
terço das escolas da rede pública não 
se preparou para a retomada das aulas 
durante a pandemia do novo corona-
vírus. O órgão recomendou aos gesto-
res públicos – Estado e municípios – a 
elaboração de protocolos para quando 
houver o retorno às atividades presen-
ciais, incluindo a realização de avalia-
ção diagnóstica dos alunos e a adoção 
de medidas sanitárias e de higiene.

Os conselheiros também solicita-
ram ações para o cumprimento das 
800 horas letivas obrigatórias, bem 

como sejam adotadas estratégias 
para oferecer aulas e conteúdos pe-
dagógicos, on-line e off-line, durante 
o período de suspensão das atividades 
presenciais, a todos os alunos.

Além do problema da segurança 
biossanitária na estrutura física das 
escolas potiguares, a volta às aulas 
presenciais no Rio Grande do Norte 
representa potencial risco para 212 
mil potiguares, segundo dados da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O gru-
po é formado por idosos e os adultos 
com problemas crônicos de saúde que 
convivem diariamente com crianças e 
adolescentes em idade escolar (4 aos 
17 anos).

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

Segundo os pesquisadores da Fio-
cruz, as escolas precisam ter um pla-
no detalhado de medidas sanitárias, 
higienização e garantia de distancia-
mento entre as pessoas. Isso porque 
o retorno da atividade escolar pode 
colocar os estudantes situações de 
contágio.  

“O problema é que, se forem con-
taminados, esses jovens poderão levar 
o vírus Sars-CoV-2 para dentro de casa 
e infectar parentes de todas as idades 
que tenham doenças crônicas e outras 
condições de vulnerabilidade à Co-
vid-19”, explica o instituto.

Professores ameaçam iniciar greve 
caso aulas sejam retomadas no RN
REPERCUSSÃO | Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Rio Grande do Norte se posiciona de forma contrária ao retorno das escolas públicas e privadas a partir do dia 5 de 
outubro. Retomada será condicionada ao novo protocolo biossanitário da Secretaria Estadual de Educação que prevê rodízio de turmas e até 30% dos alunos em sala de aula 

Protocolo biossanitário de retomada das aulas nas escolas potiguares prevê reinício de forma gradual, rodízio e turmas com até 30% dos alunos 

AULAS SERÃO 
RETOMADAS COM 
PROTOCOLO SANITÁRIO E 
TURMAS REDUZIDAS

No Rio Grande do Norte, as 
aulas presenciais estão suspen-
sas desde o dia 18 de março. A 
paralisação de todas as ativi-
dades escolares foi autorizada 
em razão da pandemia do novo 
coronavírus. Atualmente, a me-
dida segue até o próximo dia 18 
de setembro. Segundo o Governo 
do Estado, um novo decreto com 
a liberação das aulas deve ser 
publicado até a próxima semana. 
A previsão é de que as atividades 
escolares sejam retomadas em 5 
de outubro.

Além disso, até a próxima 
semana, as secretarias estaduais 
de Educação e Saúde e o Comitê 
Científico Estadual de Enfren-
tamento à Covid-19 irão finali-
zar protocolo unificado com as 
regras biossanitárias que serão 
adotadas pelas escolas públicas e 
privadas, bem como pelos gesto-
res públicos municipais de todo 
o Estado.

Segundo a versão preliminar 
no protocolo biossanitário de 
retomada das aulas nas escolas 
potiguares, as atividades serão 
reiniciadas de forma gradual, 

por meio de rodízio, de acordo 
com percentual e periodicidade 
estabelecidos.

A medida visa reduzir o nú-
mero de estudantes de cada es-
cola, garantindo a segurança da 
comunidade escolar, de forma a 
organizar as turmas com menos 
pessoas por turno de funciona-
mento, a fim de evitar aglomera-
ções.

A ideia é que o formato de ro-
dízio seja estabelecido percetual 
de 30% de alunos por turma, ga-
rantindo, igualmente, o quanti-
tativo de funcionários terceiriza-
dos e pessoal de apoio adequado 
e seguro para o funcionamento 
da unidade escolar no que se 
refere às normas de higienização 
e serviço de merenda. Na rede 
estadual, a prioridade de retorno 
será para alunos de séries finais 
(9º ano do ensino fundamental e 
3º ano do ensino médio).

A alternância para a presen-
ça dos alunos deverá ser semanal 
ou quinzenal, bem com também 
devem ser definidos a redistribui-
ção por horários, dias, turmas, 
ano e série, etapas e modalida-
des, o fluxo dos tempos escolares 
como entrada, saída, intervalo, 
merenda e os usos dos espaços 
pedagógicos das escolas, como 
quadra de esportes, laboratórios 
de ciências e informática, de mo-
do a não acarretar prejuízos na 

aprendizagem do estudante.
A Secretaria de Educação 

aponta a necessidade de esca-
lonar o retorno às atividades 
presenciais, para maior controle 
da situação e como forma de dar 
tempo às equipes das unidades 
para se familiarizarem com a no-
va organização do trabalho.

Além disso, segundo Getúlio 
Marques, atual titular da Secre-
taria Estadual de Educação, será 
feito um trabalho com as prefei-
turas potiguares – com o auxílio 
das secretarias municipais de 
saúde – para o monitoramento 
de casos suspeitos ou de con-
firmações de casos de Covid-19 
entre alunos, professores e fun-
cionários das escolas.

Segundo Alexandre Mari-
nho, presidente do Sindicato das 
Escolas Privadas de Natal, a au-
torização para abertura das ins-
tituições poderia acontecer do 
previsto. Ele ressalta que o setor 
privado de ensino tem o próprio 
protocolo biossanitário de segu-
rança. 

“A nossa ideia seria o dia 17 
de setembro. É um complicador, 
mas precisamos ver o decreto e 
as regras sanitárias que serão de-
finidas pelo Governo do Estado. 
Acreditamos que, para o nosso 
caso, como já temos protocolos 
sanitários, será mais rápida a re-
tomada”, disse Marinho.

Fátima diz que 5 de
outubro é “uma previsão”
Após o anúncio de que as aulas presenciais 
no Rio Grande do Norte serão retomadas em 
outubro, a governadora do Estado, Fátima 
Bezerra, usou o perfil no microblog twitter para 
explicar que a data de 5 de outubro é “apenas 
uma previsão”. As afirmações foram publicadas 
após receber críticas nas redes sociais. Fátima 
Bezerra reforçou que a retomada das aulas 
presencias no Rio Grande do Norte “depende do 
cumprimento, por parte dos estabelecimentos 
escolares, de protocolos sanitários definidos pelas 
secretarias de Saúde e Educação, com base na 
recomendação do comitê científico local”. 

Depende do cumprimento, 
por parte dos 
estabelecimentos escolares, 
de protocolos sanitários 
definidos pelas secretarias 
de Saúde e Educação”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA DO ESTADO
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ANDERSON BARBOSA

Estatísticas da Delegacia Espe-
cializada no Atendimento à 
Criança e ao Adolescente do 

Rio Grande do Norte (DCA) revelam 
um dado preocupante. Todos os dias, 
quase duas crianças sofrem abuso 
sexual ou maus-tratos no estado. A 
média exata é de 1.8, quando calcula-
dos os casos registrados entre os me-
ses de janeiro e maio deste ano. Nos 
casos de estupro de vulnerável (onde 
as vítimas são menores de 14 anos), 
os homens são os maiores infratores. 
Já nos casos de maus-tratos, as mães 
são as maiores vilãs.

O Agora RN teve acesso aos re-
latórios que somam os boletins de 
ocorrência registrados pela DCA. 
Quando comparados os casos de 
estupro de vulnerável registrados en-
tre janeiro e maio de 2019 (77 casos) 
com o mesmo período de 2020 (107 
casos), fica constatado um aumento 
de 39%. Quanto aos casos de maus-
-tratos, nos primeiros cinco meses do 
ano passado foram registradas 302 
ocorrências, contra 176 ocorrências 
no mesmo período deste ano – o que 
significa uma redução de quase 42%.

Para a delegada Dulcinéia Costa, 
que já foi titular da DCA e atualmen-
te está na assessoria de comunicação 
da Polícia Civil, “o aumento dos caso 
de estupro de vulnerável, especial-
mente neste período de pandemia, 
provavelmente se deve porque o iso-
lamento social acabou aumentando 
o fator de risco, que é a convivência”, 
destacou.

“A maior parte das vítimas do 
estupro de vulnerával sofre o abuso 
dentro de casa, e esta convivência 
acaba por acentuar isso. E, o aumen-
to destes registros, de fato, reflete nas 
ocorrências que chegam à delegacia, 
porque é geralmente o pai, o padras-
to, normalmente pessoas que moram 
todas numa mesma casa. E tudo isso, 
neste período de pandemia, termina 
por ser ressaltado”, acrescentou.

Quanto aos casos de maus-tra-
tos, a delegada esclarece que, devido 
ter ocorrido uma redução, e não um 
aumento --  confome se observou nos 
casos de estupro de vulnerável -- é 
preciso fazer uma análise mais es-
pecífica, fato que só deve acontecer 

posteriormente a este momento de 
pandemia.

Meninas de 12 a 17 anos são 
as mais violentadas sexualmente, 
segundo os dados da DCA. Elas 
aparecem na maioria dos casos 
registrados de estupro, tanto em 
2019 como também em 2020.

No caso dos meninos, dos 77 
casos registrados no ano passado, 
a faixa etária entre 7 e 11 foi a que 
registrou mais ocorrências. Já nos 
primeiros cinco meses deste ano, a 
faixa de idade entre 0 e 6 anos é a 
que aparece com mais registros de 
violência sexual.

Quantos aos infratores, 73 ho-
mens, duas mulheres e duas pes-
soas cujo o sexo não foi revelado 
foram denunciados por casos de 
estupro de vulneráveis em 2019. 
Este ano, o total de denúncias nos 
primeiros cinco meses tem 102 ho-
mens, seis mulheres e mais cinco 
pessoas sem sexo revelado denun-
ciados por estupro de menores. 

O QUE É O ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL

Delito previsto no artigo 217-A 
do Código Penal. São elementos 
objetivos do tipo: “ter” (conse-
guir, alcançar) conjunção carnal 
(cópula entre pênis e vagina) ou 
“praticar” (realizar, executar) outro 
ato libidinoso (qualquer ação que 
objetive prazer sexual) com menor 
de 14 anos, com alguém enfermo 
(doente) ou deficiente (portador de 
retardo ou insuficiência) mental, 
que não tenha o necessário (indis-
pensável) discernimento (capaci-
dade de distinção e conhecimento 
do que se passa, critério ou juízo) 
para a prática do ato sexual, assim 
como alguém que, por qualquer 
outra causa, não possa oferecer re-
sistência ( força de oposição contra 
algo). O vulnerável é a pessoa inca-
paz de consentir validamente o ato 
sexual, ou seja, é o passível de lesão, 
despido de proteção.

RN TEM MÉDIA 
DE QUASE DUAS 
CRIANÇAS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA POR DIA
INOCÊNCIA PERDIDA |  Estatísticas oficiais revelam drama relacionado com o abuso sexual ou maus-tratos 
sofridos por crianças e adolescentes no RN; familiares são os principais responsáveis pelos crimes 

Meninas de 12 a 17 anos são as mais violentadas sexualmente, segundo os dados da DCA. Elas aparecem na maioria dos casos registrados de estupro, tanto em 2019 como também em 2020

Quanto aos casos de maus-tratos, nos primeiros cinco meses do ano passado foram registradas 302 ocorrências, contra 176 ocorrências no mesmo período deste ano, segundo os dados da DCA

MENINAS DE 12 A 
17 ANOS SÃO AS 
MAIS VIOLENTADAS

NÚMEROS

Estupro de vulneráveis 2019

 De janeiro a maio: 77 casos

Vítimas: 13 meninos e 63 meninas, 1 caso 
não informado sexo nem idade

A maioria das vítimas meninas: entre 12 
e 17 anos

A maioria das vítimas meninos: entre 7 e 
11 anos

Infratores: 73 homens, 2 mulheres, e 2 
casos não informado sexo

 Maus-tratos 2019

 De janeiro a maio, 302 casos

Denunciados: 77 pais, 147 mães, 22 
padrastos,16 avôs ou avós

Estupro de vulnerável 2020

De janeiro a maio: 107 casos

Vítimas: 18 meninos e 86 meninas, 3 
casos não informado sexo nem idade

A maioria das vítimas meninas: entre 12 
e 17 anos

A maioria das vítimas meninos: entre 0 
e 6 anos

Infratores: 102 homens, 6 mulheres, e 5 
casos não informado sexo
 
Maus-tratos 2020
 
De janeiro a maio: 176 casos

Denunciados: 35 pais, 57 mães, 8 
padrastos, 6 avôs ou avós
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Meninas de 12 a 17 anos são as mais violentadas sexualmente, segundo os dados da DCA. Elas aparecem na maioria dos casos registrados de estupro, tanto em 2019 como também em 2020

Quanto aos casos de maus-tratos, nos primeiros cinco meses do ano passado foram registradas 302 ocorrências, contra 176 ocorrências no mesmo período deste ano, segundo os dados da DCA

HOMOSSEXUAL 
DENUNCIADO E AMIGO 
DA FAMÍLIA PRESO

Dois casos envolvendo denún-
cias de estupro de vulnerável movi-
mentaram a crônica policial no Rio 
Grande do Norte nos últimos dias. 

O primeiro aconteceu em 
Ipueira, onde um homem foi de-
nunciado por ter tocado a partes 
íntimas de uma criança de 6 anos.

O homem, de acordo com a 
mãe da menina, é conhecido da 
família. Foi ela, inclusive, quem 
procurou o Conselho Tutelar da 
cidade para denunciar o caso.

Os conselheiros encaminha-
ram a mulher para a Delegacia em 
Caicó. Em seguida, o homem foi 
preso. 

O delegado lavrou o flagrante e 
mandou que os policiais conduzis-
sem o suspeito para a Penitenciária 
Estadual do Seridó.

Já em Currais Novos, um ho-
mossexual foi denunciado suspeito 
de ter estuprado um menino de 10 
anos, além de ter agredido uma 
idosa de 90.

Como não houve flagrante, foi 
instaurado um inquérito. O suspei-
to já foi ouvido, mas permanece em 
liberdade.

DISQUE 100 
O Disque Direitos Humanos, 

ou Disque 100, é um serviço de pro-
teção de crianças e adolescentes 
com foco em violência sexual, vin-
culado ao Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos. 

O serviço público se trata de 
um canal de comunicação da so-
ciedade civil com o poder público, 
que possibilita conhecer e avaliar 
a dimensão da violência contra os 
direitos humanos e o sistema de 
proteção, bem como orientar a ela-
boração de políticas públicas. 

No Rio Grande do Norte, entre 
os dias 1º de março e 30 de junho, 
foram registradas 2.676 denúncias 
de violação dos direitos humanos. 
Os dados foram fornecidos Minis-
tério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos.

O Disque 100, que atendia ex-
clusivamente denúncias de abuso 
e exploração sexual contra crian-
ças e adolescentes, foi ampliado. 

Atualmente, o serviço públi-
co telefônico também passou a 
acolher denúncias que envolvam 
violações de direitos de toda a po-
pulação, especialmente os Grupos 
Sociais Vulneráveis, como crianças 
e adolescentes, pessoas em situ-
ação de rua, idosos, pessoas com 
deficiência e população LGBTT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais). A denúncia pode ser 
feita também pelo site do Ministé-
rio da Mulher.



O presidente da seccional poti-
guar da Ordem dos Advogados 
do Brasil, Aldo Medeiros, refor-

çou nesta quinta-feira 3 a necessidade 
do retorno das atividades do Judiciário 
Estadual. O presidente propõe que as 
atividades forenses retomem em sua 
plenitude.

“A advocacia potiguar insiste na 
necessidade de retorno das ativida-
des em todos os fóruns do estado. A 
Justiça Federal e do Trabalho retor-
naram às atividades de forma modu-
lada. Contudo, ainda é muito tímido 
o retorno do Tribunal de Justiça. A 
grande maioria dos fóruns já não há 
o risco que se teve no pico da pan-
demia. É importante frisar também 
que a economia foi reaberta quase 
integralmente nas cidades sede das 
comarcas”, explicou o presidente Al-
do Medeiros.

A OAB encaminhou Ofício 
0260/2020 nesta segunda-feira 31 ao 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte, desembargador 
João Batista Rebouças. O documento 
requer o imediato retorno das ativi-
dades presenciais em todas as esferas 
do Poder Judiciário do Rio Grande do 

Norte com o � uxo regular das tarefas 
judiciárias.

O motivo da solicitação ocorre pe-
lo � m da portaria que trata do Plano 
de Reabertura Gradual das Atividades 
Presenciais no âmbito do Poder Judici-
ário do RN. O documento estipulava o 
retorno a partir de 01 de setembro.

 A referida portaria estabelecia que 
a suspensão dos prazos processuais de 

processos físicos se encerraria nessa 
segunda-feira 31 de agosto, � cando a 
situação incerta a partir de terça-feira 
1º. 

Aliado a isso, a norma regia que 
a retomada gradual das atividades 
presenciais estaria condicionada a 
observar as análises epidemiológicas 
semanais informadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde Pública.

O cartunista e ativista carioca 
Carlos Latu�  usou as redes so-
ciais nesta quinta-feira 3 para 

declarar apoio ao Colégio Marista, 
que � ca localizado na Zona Leste de 
Natal. A escola recebeu críticas nas 
redes sociais após usar charges de 
Latu�  acerca da violência policial em 
provas para os alunos.

Nesta quarta 2, a Associação dos 
O� ciais da Polícia Militar do RN pu-
blicou uma nota de repúdio ao conte-
údo das charges e acusou a escola de 
possuir “tendência ideológica”. O tex-
to diz que “o colégio impôs aos alunos 
perguntas os induzindo a pensamen-
tos que destoam, completamente, 
do trabalho desempenhado pelos 
militares. A postura choca e causa ex-
trema revolta, essa instituição vai na 
contramão do processo democrático 
do país e (pior!) distorce a honrosa e 
digna pro� ssão de militar”.

A Associação de Delegados de 
Polícia Civil do estado (Adepol) 
também repudiou a abordagem das 
charges. “Esta associação não com-
pactua com violência, corrupção e 
discriminação. Ocorre que, em ape-
nas uma prova, a polícia foi retratada 
três vezes e, em todas elas com uma 
visão extremamente preconceituosa 
e desrespeitosa com os pro� ssionais 

de segurança pública”.
Ao tomar conhecimento sobre a 

polêmica, o cartunista publicou um 
vídeo falando sobre o caso. “Esse tipo 
de intimidação não é a primeira vez 
que acontece”, disse Latu� . Em outro 
trecho, ele comentou que “nem a Po-
lícia Militar, nem a Civil, é crítica de 
arte. Elas não decidem o conteúdo 
de uma prova. Sobre charge entendo 
eu, sobre ensino entende a escola e os 
professores. A polícia tem que se ater 
à segurança pública”.

A prova do oitavo ano do ensino 
fundamental do Colégio Marista foi 
alvo de críticas na internet nesta 
quarta 2. O exame, identi� cado co-
mo “avaliação diagnóstica”, tem uma 
série de charges retratando policiais 
militares. Uma das imagens mostra 
um policial, retratado como um “por-
co”, empunhando uma arma.  A pro-
va foi aplicada aos alunos do oitavo 
ano na última segunda-feira 31, mas 
só ganhou grande repercussão nas 
redes sociais a partir na quarta-feira.
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Charges foram consideradas depreciativas para o Comando da Polícia Militar do RN

POLÊMICA | Cartunista Carlos Latuff usou as redes sociais para declarar apoio ao Colégio Marista, que 
recebeu críticas após usar charges acerca da violência policial em provas para alunos do oitavo ano

Autor de charges que criticam a PM
se diz “solidário” ao Colégio Marista

REPRODUÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Aldo Medeiros: “A advocacia potiguar insiste na necessidade de retorno do Judicário”

OAB cobra retomada das atividades 
presenciais no Judiciário potiguar 

TRABALHO

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CPFL BIO FORMOSA S.A., CNPJ nº 11.352.989/0001-19, torna público que 
recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 
Rio Grande do Norte - Idema a Renovação da Licença de Operação para a 
Unidade de Geração de Vapor e Energia Elétrica da Usina Vale Verde - CPFL-Bio 
Formosa, localizado em Baía Formosa/RN.

Alberto dos Santos Lopes
Diretor de Engenharia e Obras

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. CHRISTIAN AKIRA UYESAKA, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do CPF/MF n° 286.271.828-92, 
RG n° 27522117-9, residente e domiciliado na Rua dos Marlins, n° 1717, Tibau do Sul, Praia da Pipa/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 dos Cisnes, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 400,00m² (quatrocentos metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de 
Tibau do Sul/RN, número 1.0101.020.03.0916.0000.4 e sequencial número 1.005892.3, CEP: 59.178-000 Tendo as 
seguintes descrição do perímetro:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 15,00m, com a Rua dos Cisnes; Ao Leste, do ponto 
P2 ao P3 com 33,00m, com as Sras. Leila Barbos Santos e Monica Patricio Alves da Silva; Ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 
15,00m, com o Sr. Abel Artur Marinho; Ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 33,00m, com o Sr. Alberto Eduardo Quinteiros. 
Seguindo as seguintes Coordenadas Geográficas de GPS PARA UTM: P1 273380.73/9310225.23  P2 
273391.93/9310234.44 P3 273413.37/9310209.54 P4 273402.37/9310199.34. Memorial correspondente ao serviço 
registrado no CREA/RN com ART n° RN20190258407. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é 
R$ 99.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de 
seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Alberto Eduardo Quinteiros, o Sr. Abel Artur 
Marinho, a Sra. Leila Barbos Santos, a Sra. Monica Patricio Alves 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, 04.09.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

COOPERATIVA DOS MOTO BOYS DE NATAL – EXPRESSO MOTO 
CNPJ: 08.895.399/0001-28 - NIRE: 24400005026 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Conselheiro Presidente da COOPERATIVA DOS MOTO BOYS DE NATAL - EXPRESSO MOTO, no uso das 
atribuições conferidas pelo inciso IV do art. 54 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os cooperados, que nesta data 
totalizam 90 (noventa), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará fora da sede da cooperativa, 
para melhor acomodação de seus cooperados, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no 
Estado do Rio Grande do Norte - Sescoop/RN, localizado na Avenida Jerônimo Câmara, 2994 – Nossa Senhora de Nazaré 
– Natal/RN, CEP: 59060-300, no dia 17 de setembro de 2020 (quinta-feira), em primeira convocação às 17h (dezessete 
horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; não havendo quórum legal, em segunda convocação às 18h 
(dezoito horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e persistindo a 
falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 19h (dezenove horas), no mesmo dia e local,  com a presença 
mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  I - Prestação de contas do 
exercício 2019, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) 
Parecer do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III - Eleição dos 
componentes do Conselho Fiscal; IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; V - Plano de Trabalho para o ano de 2020; VI - 
Julgamento de recurso interposto contra a eliminação de cooperados; e VII - Outros assuntos não deliberativos. 

Natal/RN, 03 de setembro de 2020 
José Wellington Silvestre dos Santos 

Conselheiro Presidente 
Nota 
Informamos que, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde – OMS e do Ministério da Saúde, bem como 
os decretos do município de Natal e do Estado do Rio Grande do Norte, a COOPERATIVA DOS MOTO BOYS DE NATAL 
- EXPRESSO MOTO comunica que, por motivo da pandemia de coronavirus (COVID-19), para os cooperados que tenham 
interesse em participar, a assembleia será realizada com o seguinte protocolo de prevenção: local aberto e arejado; 
máscaras serão obrigatórias para todos os participantes; cadeiras posicionadas com distância mínima indicada pelos 
órgãos de saúde; disponibilidade de álcool em gel durante todo o evento; e aferição de temperatura corporal. 
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AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 - SRP
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada para execução de serviços de 
Locação de Estrutura para eventos, destinados aos orgãos produtivos do Municipio de Tangará/RN, conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste Edital 
e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: De 
08/09/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 18/09/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
18/09/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h30min do dia 18/09/2020. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou 
solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 03 de Setembro de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020 - SRP

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento futuro e parcelado de 
medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABC FARMA – Órgão Oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico para 
farmácias e drogarias do setor, para atender a gerência de saúde do Município de Tangará/RN, conforme as 
especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020 - SRP.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do tipo 
“MAIOR DESCONTO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos. devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
De 08/09/2020 das 08h00min até às 12h59min do dia 18/09/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 
18/09/2020, às 13h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 13h30min do dia 18/09/2020. 
LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências 
de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO 
EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de Tangará, situada à Rua Miguel 
Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou 
solicitado através do e-mail: pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 03 de Setembro de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ
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Petrobras anunciou a venda do conjunto de 26 de campos de produção de pétroleo e gás

MARCELO HOLLANDA

O mercado de petróleo no Rio 
Grande do Norte tem a pers-
pectiva de aumento de produ-

tividade com a entrada de empresas 
independentes para explorar e pro-
duzir os campos onshore. Na última 
semana, a Petrobras anunciou a venda 
de cessão dos direitos de exploração, 
desenvolvimento e produção de óleo e 
gás natural do conjunto de 26 conces-
sões de campos de produção terrestres 
e de águas rasas, com instalações inte-
gradas, localizadas na Bacia Potiguar.

O presidente da Federação da 
Indústria do Rio Grande do Norte 
(Fiern), Amaro Sales, publicou quarta-
-feira artigo defendendo a entrada de 
novas empresas no negócio de produ-
ção de petróleo e gás no estado com 
a saída da Petrobras dos chamados 
campos maduros.

É uma volta completa de 360 graus 
em relação ao que o dirigente dizia há 
um ano, quando a estatal anunciou o 
fechamento de seu escritório em Natal 
para agosto de 2020, provocando rea-
ções ácidas por parte da governadora 
Fátima Bezerra e do senador Jean Paul 
Prates, que duram até agora.

Naquela ocasião, Amaro concla-
mou, em artigo publicado no dia 30 
de setembro de 2019: “Precisamos de 
todos para que a causa seja elevada à 
prioridade máxima e o Rio Grande do 
Norte vai contar com a atividade eco-
nômica e social da Petrobras, a maior 
empresa brasileira, construída assim 
também porque contou, durante dé-
cadas, com as riquezas minerais do 
solo potiguar”.

No artigo publicado nesta terça-
-feira, o presidente da Fiern se ma-
nifestou sobre o mesmo tema, mas 
com uma abordagem diametralmente 
oposta:

“A Petrobras já não é mais a mes-
ma há muitos anos e, por diferentes ra-
zões, a maioria conhece o diagnóstico 
de reposicionamento da empresa. O 
Rio Grande do Norte era muito depen-
dente daquela empresa e, em torno 
dela, estruturou uma bem articulada 
cadeia de produtos e serviços. O mun-
do mudou, os negócios também e não 
seria diferente com o segmento de pe-
tróleo e gás”.

Por uma questão de agenda, o pre-
sidente da Fiern não pôde responder 
em tempo o pedido do Agora RN para 
explicar as razões pelas quais e a partir 
de que contexto sua opinião sobre a 
saída da Petrobras do RN mudou.

Mas, numa entrevista dada dias 
atrás à rádio 98 FM, Amaro, ao festejar 
o interesse de 15 empresas em assu-
mir os ativos da empresa no estado e 
criticar a companhia por não investir 

DESINVESTIMENTO | Do que parecia ser uma campanha para a permanência da estatal no RN até setembro 
de 2019, Amaro Sales surge agora como defensor das novas empresas que disputarão os campos 

Em um ano, presidente 
da Fiern muda de opinião 
sobre a saída da Petrobras

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

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

SETOR DE LICITAÇÕES
 

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

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 048/2020, com o 
objetivo de FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no 
dia 17/09/2020 às 07h30min, através do endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital 
e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min. 

Macaíba/RN, 03/09/2020.

Francisco de Assis da Silva. Pregoeiro/PMM. 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

AFICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 06.206.788/0001-73, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
de Operação, para uma indústria de fabricação de massas, biscoitos, pó para refrescos e chás localizada na BR 304, 
km 03, SN, Centro Industrial Avançado, Macaíba/RN. CEP: 59.280-000. 

NAIO ANTÔNIO GARBIN
Administrador

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CONDOMINIO LAGOA DO MATO VILA RURAL ETAPA 1 – VILA TIMBAUBA, CNPJ/MF n° 11.629.238/0001-05, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA Licença de Operação para condomínio horizontal, localizado na BR 304 KM 287, RETA TABAJARA, 
Macaíba – RN.

Nazildo Batista
Sindico

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

A JM COMBUSTIVEIS E DER. DE PET. LTDA, CNPJ 33.894.030/0001-48, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Operação - LO para a Atividade de Comercio Atacadista de Combustíveis Realizado por Transportador Retalhista 
-TRR, com capacidade de armazenamento de 60m³, localizado na Rodovia RN 118, S/N, Anexo II,  km 05, Salinópolis, 
CEP.: 59.500-000, Macau/RN.

Igor Ribeiro Jácome
Sócio Administrador

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO

JMI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA: 14.378.801.0001-08, torna público que recebeu 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença 
de Operação N° 2020-150509/TEC/RLO-0362, com validade até 14/08/2026 em favor do empreendimento Revenda 
Varejista de Combustíveis Líquidos, com capacidade para armazenamento de 60m³, localizado na Rua Presidente 
Bandeira, N° 03, Baixa do Meio, Guamaré/RN, CEP.: 59.598-000

Igor Ribeiro Jácome
Sócio Administrador

SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO - CPF: 086.085.044-72

DECLARAÇÃO
Declara para os devidos fins que se fizerem necessários, que o empreendimento situado na Av bacharel 

Tomaz Landim, 1710, Igapó – Natal/RN CEP: 59104-228, oferece o serviço de manobrista durante o seu horário de 
funcionamento (8:00h às 18:00h).

Natal/RN, 03 de setembro de 2020.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - LP

NORTEMAR CARCINICULTURA LTDA- EPP, CNPJ 29.027.701/0001-04, com endereço na   Fazenda Aquática, 
S/N - Anexo 02  - bairro: Porto do Mangue,  Porto do Mangue/RN, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, a Licença Prévia -LP para um Projeto de Cultivo de Camarão 
Marinho , no município de Carnaubais e Pendências/RN.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO – COOPERCACHO 
CNPJ: 13.668.531/0001-07 - NIRE: 24.4.0000558.1 

Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária 
O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO – COOPERCACHO, no uso das atribuições 
conferidas pelo inciso IV do art. 55 do Estatuto Social da Cooperativa, convoca os cooperados, que nesta data totalizam 75 
(setenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da cooperativa, situada 
na Rua João Pinheiro da Silva, n° 47, Centro – Jaçanã/RN, CEP: 59.225-000, no dia 19 de setembro de 2020 (sábado), 
em primeira convocação às 07h30 (sete horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; 
não havendo quórum legal, em segunda convocação às 08h30 (oito horas e trinta minutos), no mesmo dia e local, com a 
presença de metade mais 1 (um) do número de cooperados; e, persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última 
convocação às 09h30 (nove horas e trinta minutos), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) 
cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  I - Prestação de contas do exercício de 2019, 
compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; d) Parecer 
do Conselho Fiscal; II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; III – Eleição para preenchimento de 
cargos vagos no Conselho de Administração; IV - Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; V - Fixação do 
valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal; VI - Plano de Trabalho para o ano de 2020; VII - Projetos da Cooperativa para 2020; VIII - Outros 
assuntos não deliberativos de interesse social.  

Jaçanã/RN, 03 de setembro de 2020. 
Expedito Alexandre Pontes- Presidente 
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nos últimos 15 anos no estado, foi 
categórico: “A saída da Petrobras não 
representa nada”.

E acrescentou, num recado aos 
pessimistas: “fiquem com a Petrobras 
que nós ficamos com as empresas que 
estão chegando”, despertando risadas 
dos entrevistadores. Por fim, decretou: 
“Eu não tenho mais saudades da Pe-
trobras”.  

MUDANÇA DE OPINIÃO  
Há um ano, Amaro Sales acredi-

tava em consequências econômicas 
graves caso a estatal deixasse suas 
operações no estado. Tanto que escre-
veu na ocasião:

“A Petrobras é muito relevante 
para a nossa economia. A própria 
empresa, no estado, indica 162,8 mi-
lhões em reservas totais de petróleo 
em terra (barris de petróleo); o Rio 

Grande do Norte é líder histórico em 
número de poços de produtores petró-
leo, sendo atualmente mais de 3.580 
(distribuídos em 15 municípios). Além 
do potencial natural, os royalties são 
essenciais ao governo do Estado e aos 
Municípios que fazem jus. Apenas pa-
ra ilustrar: são mais de 90 municípios 
que juntos completam aproximados R 
$ 250 milhões”.

Nesta terça-feira, o texto assinado 
pelo presidente da Fiern foi o seguin-
te: “Agora, com as últimas notícias em 
relação à política de reposicionamen-
to da Petrobras, cabe ao Rio Grande 
do Norte escolher um novo caminho. 
E deve fazê-lo com otimismo e garra! 
O investimento privado na explora-
ção do petróleo e gás é algo que deve 
ser acolhido e estimulado. Aliás, não 
apenas em um tipo de operação, mas 
também em relação a outros que 
podem surgir. Recentemente, neste 
sentido, foi comentado na imprensa a 
feliz sugestão de que os projetos como 
os polos petroquímico e cloro químico 
voltassem à pauta potiguar”.

E emendou: “A presença de inves-
tidores privados, a partir da cadeia 
do petróleo e gás, a exemplo das em-
presas Petromais, 3R e Potiguar E&P 
que já estão no estado, pode significar, 
inclusive, o uso da matéria prima em 
outras aplicações, além de estimular 
a produção de conhecimento, tanto 
em parceria com universidades e o 
Sistema Fiern (Sesi, Senai, IEL, Ctgas, 
Insdtituto Senai de Inovação e seus 
laboratórios especializados), quanto a 
partir de estudos e pesquisas realiza-
das pelas próprias empresas investi-
doras”.

O investimento privado na 
exploração do petróleo e 
gás é algo que deve ser 
acolhido e estimulado. Aliás, 
não apenas em um tipo de 
operação, mas também em 
relação a outros que podem 
surgir”

“
AMARO SALES
PRESIDENTE DA FIERN
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O Cajueiro de Pirangi reabrirá 
para o público, após suspensão 
das atividades devido as me-

didas de enfrentamento à pandemia 
da Covid-19 a partir deste domingo 6. 
Restrições de visitantes e obrigatorie-
dade de máscaras estão entre os crité-
rios estabelecidos para a retomada das 
atividades no local.

A medida ocorre durante o plano 
de retomada das atividades no Estado, 
e o planejamento para a reabertura 
de um dos principais cartões-postais 
do Rio Grande do Norte foi feito pela 
gestão do Cajueiro, que possui admi-
nistração do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável e Meio Ambiente 
(Idema). O horário de funcionamento 
acontecerá das 07h30 às 17h30, todos 
os dias da semana.

Desde o início de agosto, alguns 
parques e equipamentos turísticos 
do RN iniciaram a reabertura gradu-
al. Nesta semana, o Parque Estadual 
Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria 
Alves” também reabriu para o público.

Segundo a gestora do Cajueiro de 
Pirangi, Marígia Madje Tertuliano, fo-
ram feitas reuniões com a equipe de 
trabalho antes da retormada. “Reali-
zamos a sinalização de todo o equipa-
mento e estamos prontos para receber 
o público com segurança neste mo-
mento”, afirma.

A equipe do Cajueiro passou por 
um treinamento durante essa sema-
na, em que a administração fez uma 
espécie de simulação e algumas esti-

mativas dentro da realidade do local e 
a estrutura do equipamento.

Na oportunidade, foram detalha-
das informações sobre os protocolos 
de atendimento aos visitantes, como 
a organização das filas, condução dos 
visitantes, respeito ao distanciamento 
entre as pessoas e normas de higieni-
zação pessoal e limpeza do espaço.

Entre as regras impostas para a 
reabertura, segundo o Idema, estão o 
limite de  200 pessoas por dia, com en-
trada de 25 pessoas por vez, em inter-
valos de 30 minutos. Será obrigatório o 
distanciamento social de pelo menos 
1,5 m durante a circulação no espaço.  
O uso de máscaras será obrigatório 
dentro do espaço.

Cajueiro de Pirangi reabre 
para visitação neste domingo 

RETOMADA

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR /  AGORA RN

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) iniciou o traba-
lho de notificar segurados que 

tiveram seus benefícios revisados em 
todo o Brasil. A novidade é que agora 
as cartas enviadas também estarão 
disponíveis em versão digital no apli-
cativo dos Correios.

Em todo o país, 1,7 milhão de be-
neficiários serão notificados por meio 
de carta de cumprimento de exigên-
cia. Os beneficiários deverão estar 
atentos, pois terão 60 dias para enviar 
a documentação solicitada, preferen-
cialmente pelo aplicativo Meu INSS. 

O segurado notificado que não 
apresentar a documentação pelo Meu 
INSS ou não realizar o agendamento 
para entrega no prazo poderá ter o be-
nefício suspenso e bloqueado.

Diante do avanço das comunica-
ções digitais em meio à pandemia, o 

INSS firmou parceria inédita com os 
Correios para disponibilizar a carta de 

exigência também de forma online no 
aplicativo dos Correios, por meio do 
‘Entrega Digital’, solução que amplia o 
acesso da população às comunicações 
oficiais.

Mais de 1,7 milhões de correspon-
dências serão enviadas aos endereços 
dos cidadãos que necessitem atuali-
zar ou complementar alguma docu-
mentação junto ao INSS. Este público 
também já consegue visualizar essa 
correspondência de forma fácil, rápida 
e segura no aplicativo dos Correios, na 
sessão ‘Minhas Mensagens’. Essa al-
ternativa multicanal permite aos des-
tinatários terem acesso às correspon-
dências mesmo diante de situações 
que impossibilitam a entrega da carta 
física, como por exemplo um endereço 
desatualizado.

Para o presidente do INSS, Leo-
nardo Rolim, a parceria deve estreitar 

a comunicação com o público-alvo do 
Instituto e, assim, agilizar a regulari-
zação e concessão de benefícios. “A 
parceria com os Correios nos possibi-
litará uma comunicação efetiva com o 
beneficiário, especialmente com a dis-
ponibilização da carta em meio digi-
tal. Desta forma, o INSS espera receber 
com mais celeridade a documentação 
requisitada na carta de exigência, o 
que possibilitará uma resposta mais 
rápida ao cidadão, combatendo possí-
veis fraudes e identificando pagamen-
tos indevidos”.

O presidente dos Correios, Floria-
no Peixoto, destaca que a empresa está 
comprometida em levar à sociedade 
as soluções digitais necessárias para 
a evolução dos serviços públicos. “Es-
pecialmente em meio a esse momento 
de pandemia, o Entrega Digital vem 
simplificar a vida do cidadão, ofere-

cendo a inovação que os novos tem-
pos exigem”.

COMO ACESSAR A CARTA DIGITAL
Para acessar a notificação digital 

enviada pelo INSS, basta baixar o apli-
cativo Correios no smartphone e fazer 
um breve cadastro utilizando o CPF. 
A tela principal traz vários serviços 
como “Rastreamento de Objetos” e 
‘Busca Agência’. 

Em seguida, o usuário precisa 
clicar no espaço ‘Minhas Mensagens’, 
o usuário acessa a sua caixa pessoal 
de correspondências, onde poderá 
verificar se foi notificado pelo INSS 
para entrega de documentação. Essa 
funcionalidade já está disponível no 
aplicativo Correios em dispositivos 
Android e, em breve, também em sis-
tema iOS. Em caso de dúvidas, o INSS 
disponibiliza o telefone 135.

INSS vai notificar beneficiários com 
o envio de cartas físicas e digitais
SERVIÇO | Instituto Nacional do Seguro Social iniciou o trabalho de notificar segurados que tiveram seus benefícios revisados. Em todo o País, 1,7 milhão de beneficiários poderão 
receber a notificação por meio de carta de cumprimento de exigência. Os beneficiários deverão estar atentos, pois terão até 60 dias para enviar resposta à Previdência Social

Beneficiários terão 60 dias para responder 

Espaço terá limite de 200 visitantes por dia
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ROCK CLÁSSICO  ROCK CLÁSSICO  
NOVAS VERSÕES DO

MÚSICA  | Desde 2006, a banda potiguar Taxímetro traz novas roupagens para músicas 
conhecidas em covers surpreendentes. Luiz Carlos, vocalista, quer apostar em letras autorais em breve 

NATHALLYA MACEDO

Veterana da cena musical 
natalense, a banda Taxímetro 
toca em eventos e bares 

na capital potiguar desde 2006, 
já tendo conquistado muitos 
admiradores � éis. “Através de todas 
as diferentes in� uências e gêneros 
que consumimos, buscamos levar 
uma nova abordagem para covers 
dos clássicos do rock, com uma 
pitada de sotaque nordestino”, disse 
ao Agora RN o vocalista Luiz Carlos, 
mais conhecido como Cinho.  

A história do avô de Cinho, que 
trabalhava como taxista, motivou 
a escolha do nome da banda. “Ele 
foi uma inspiração para mim, 
assim como o meu tio que era 
compositor. Vivo em um ambiente 
artístico e cresci ouvindo os grandes 
representantes da Jovem Guarda”. A 
sonoridade da Taxímetro é eclética e 
leva em consideração as preferências 

de Júnior Sammy (bateria), Gabriel 
Câmara (guitarra), Ítalo Oliveira 
(contrabaixo) e � iago Varela 
(guitarra).  

“Nós temos como referências 
nacionais o grupo Barão Vermelho, 
Legião Urbana, Cazuza e Raul Seixas. 
Além disso, escutamos bastante 
os Beatles, � e Rolling Stones e 
� e Doors. São bandas clássicas 
e importantes para a formação 
do nosso repertório”, a� rmou. 
Atualmente produzindo apenas as 
releituras, Cinho almeja começar um 
trabalho autoral.  

“Temos uma demo gravada com 
algumas canções próprias, mas 
agora queremos focar mais nesse 
quesito tão relevante para a nossa 
identidade. Lá no início, apostamos 
nos covers porque parecia ser 
um caminho mais fácil para ser 
apreciado na cidade. Consideramos 
que a cena local é complicada na 
hora de apoiar quem quer viver de 

arte”, revelou o cantor.  
Segundo ele, a pandemia da 

Covid-19 atrapalhou os planos 
do grupo acerca das ações 
programadas para este ano. “Todos 
os shows que estavam marcados 
foram cancelados e isso afetou 
bastante a nossa rotina, estamos 
sem ensaiar desde março. No 
sábado passado, conseguimos 
promover uma live no YouTube 
em homenagem a Raul Seixas, que 
morreu em agosto de 1989, deixando 
para nós um legado incrível”.   

Para o futuro, Cinho acredita 
que a valorização da música será 
maior tanto no cenário local quanto 
no global. “Em momentos difíceis, 
reconhecemos o que realmente 
importa. Estamos sentindo a 
falta da vibração das pessoas nas 
apresentações. Por enquanto, 
estamos compondo sobre as 
lembranças que essas experiências 
deixaram”.  

QR CODE
Aproxime a câmera do seu celular, 

leia o código acima e siga para o 
canal da banda no YouTube

TALENTO
Sonoridade da Taxímetro é 
eclética e leva em consideração 
as preferências de Júnior Sammy 
(bateria), Gabriel Câmara (guitar-
ra), Ítalo Oliveira (contrabaixo) e 
Thiago Varela (guitarra)
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SINAL 
Em meio às especulações de que 

irá participar das eleições 2020 como 
candidato a prefeito de Natal, eis que 
o deputado federal Walter Alves, em 
suas andanças por Brasília, fez ‘pit 
stop’ nesta quinta-feira no gabinete 
do presidente do MDB, o também 
deputado federal Baleia Rossi. 

VERDE?
Conversa para alinhar estratégias 

para as eleições 2020 no Rio Grande 
do Norte, como o próprio Walter 
contou em suas redes sociais. Ele, 
no entanto, não arriscou con� rmar 
se disputará ou não a Prefeitura de 
Natal. 

AVAL 
Mas deixou um recado: “Nosso 

desa� o, este ano, é continuar como 
o maior partido do Rio Grande do 
Norte, e para isto, teremos o apoio 
do MDB Nacional”. Ou seja, aval 
nacional garantido...  

NO AR... 
E mais: “O MDB-RN terá mais 

de 80 candidatos a prefeito em 
todas as regiões do estado, além 
de candidatos a vice-prefeito e 
vereadores. Atualmente, temos 
mais de 50 prefeitos”. Ele não disse 
que está entre os candidatos, mas 
também não disse que não estará. 

IDEIA LANÇADA 
Uma CPI para apurar possíveis 

irregularidades no contrato do 
Governo do Estado para a realização 
do serviço de transporte sanitário 
de pacientes com Covid-19 durante 
a pandemia foi colocada à mesa 
na sessão remota desta quinta na 
Assembleia Legislativa pelo deputado 
estadual Gustavo Carvalho. 

ASSINATURAS 
O parlamentar adiantou 

que já recolheu nove assinaturas 
solicitando a abertura de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito 
contra a gestão da Saúde estadual e 
que irá entregá-las ao presidente da 
Casa, deputado Ezequiel Ferreira, 
logo após o feriadão, na próxima 
terça, dia 8. 

DESCONFIANÇA 
Gustavo Carvalho tem a� rmado 

que encontrou irregularidades 
durante os 60 dias em que vem 
investigando o caso do contrato 
� rmado pelo Governo para contratar 
o transporte em ambulâncias 
equipadas e com pessoal 
especializado. 

APOIO 
“Não é só por ser de oposição, 

mas é por ter compromisso com 
a verdade”, declarou a deputada 
Cristiane Dantas, justi� cando que 
apoia a abertura da CPI. Para ela, as 
provas que vêm sendo anunciadas 
pelo deputado Gustavo Carvalho são 
“graves” e o caso é “preocupante”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Atenção: A medida 

provisória publicada nesta 
quinta-feira (3) que prorrogou 
o auxílio emergencial com 
mais quatro parcelas de R$ 300 
também alterou os critérios de 
renda para ter direito à ajuda 
do governo federal. Além das 
regras previstas na lei que criou 
o auxílio emergencial, agora 
há novos fatores que podem 
impedir a pessoa de receber as 

Sobre isso, deu no Estadão 
que a reforma administrativa 
“blinda elite do funcionalismo 
de redução de jornada e salário”. 
“Carreiras típicas de Estado são 
aquelas que exercem funções 
essenciais da administração 
pública e que não encontram 
paralelo no setor privado; rol 
inclui diplomatas, auditores 
fiscais e procuradores”, diz a 
reportagem. 

parcelas extras. 
>>O governo federal 

encaminhou uma carta a todos os 
servidores públicos federais, nesta 
quinta-feira (3), em que explica 
pontos da reforma administrativa, 
pede “compreensão”, e afirma 
que as regras não valerão para os 
atuais funcionários e nem haverá 
redução de salário. 

Em Brasília, o deputado Walter Alves passou
pelo gabinete do presidente nacional do MDB, o 
também deputado federal Baleia Rossi. Pauta do 
assunto: eleições municipais 2020 no RN, da qual, 
especula-se, o potiguar poderá participar como 
candidato a prefeito da capital
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 PREVISÃO 
Os defensores ferrenhos do 

“volta às escolas” acabou o dia 
de ontem frustrados quando 
a governadora Fátima Bezerra 
anunciou que a data de 5 de outubro 
para o retorno às aulas presenciais é 
uma “previsão”, não uma certeza. 

CONDIÇÕES 
Segundo Fátima, tudo vai 

depender do cumprimento de 
protocolos que serão divulgados pelo 
comitê cientí� co e de saúde local. 
“Publicaremos um decreto próxima 
semana”, ela avisou.  

CAINDO 
Boa notícia: Casos de Covid 

param de crescer na maioria das 
cidades grandes do Brasil. A situação 
é de estabilidade em 41% e de 
desaceleração do contágio em 29% 
dos centros. No RN, a classi� cação 
é de “estágio desacelerado” da 
pandemia. 

VOLTA 
Em razão da pandemia do novo 

coronavírus, após cinco meses do 
Plenário da Casa em funcionamento 
totalmente remoto, a Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do 
Norte terá suas sessões plenárias 
se realizando de modo híbrido, a 
partir da próxima terça-feira (8). O 
anúncio foi feito pelo presidente da 
Casa, deputado Ezequiel Ferreira 
(PSDB) na sessão remota por 
videoconferência desta quinta-feira 
(3). 

MODUS OPERANDI 
“Iremos inovar, fazendo uma 

sessão com participação presencial e 
remota, com estimativa da presença 
de 20 a 22 deputados e os demais 
de forma online. Todos disporão do 
mesmo tempo e o regramento das 
sessões será o tratamento igualitário 
tanto aos que estarão presentes, 
quanto para os que estarão pela 
internet”, a� rmou o presidente. 

A competente jornalista Juliska Azevedo assumiu a 
Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do RN às vésperas de uma 
eleição única e desafiadora. A coluna deseja boa sorte na caminhada

Gioconda Leão, Roberto Chaves e Andréa Fernandes, diretores do 
DNA Center, que a partir do mês de outubro começará a gerenciar os 
laboratórios das três unidades da Liga Contra o Câncer aqui em Natal.
A parceria foi firmada na última quarta-feira 2
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua segue o rolê em seu signo, o que signifi ca que você 
vai esbanjar disposição e autoconfi ança em tudo o que 
fi zer! Aproveite as boas energias desta sexta para dar o 
pontapé inicial em um projeto novo na vida profi ssional 
ou correr atrás de algo que deseja há um tempão.

Pode ser uma boa pedida redobrar os cuidados com 
trabalhos feitos em grupo ou que dependem da 
colaboração de terceiros nesta sexta-feira. Vênus treta 
com Marte logo cedo e pode atrapalhar alguns planos, 
especialmente na área profi ssional. 

Eita, a Lua continua infernizando o seu astral e isso indica 
que você deve se sair melhor em tarefas que podem ser 
feitas a sós, assim, não terá que se preocupar com a 
competição. Redobre a atenção com gente falsiane, pois 
há risco de alguém tentar te prejudicar. 

Sextou, mas não muito bem sextado. A desarmonia entre 
Vênus e Marte deve marcar boa parte desta sexta-feira, o 
que pode se refl etir de maneira negativa no trabalho. Faça 
um esforço para se concentrar no que precisa ser feito e 
evite desviar a sua atenção durante o serviço.

No que depender da Lua, que segue fi rme em Áries, 
o seu lado sonhador ganha destaque e você pode se 
interessar por algo mais desafi ador, inclusive no trabalho. 
Durante o dia, porém, as fi nanças estarão em risco e você 
terá que pegar leve nos gastos se quiser evitar prejuízos. 

Se depender de Saturno e Plutão, que estarão em 
harmonia com a Lua nesta quinta, você poderá contar 
com o apoio da família se precisar de conselho ou ajuda 
fi nanceira. Para se entender melhor com alguém de 
casa, seja mais fl exível e não exija que tudo seja feito.

No trabalho, a Lua destaca sua ambição e ajuda você 
a dar um passo importante na carreira. O único porém 
é que terá que deixar seu ego sob controle e aprender 
a ceder em algumas coisas para não se queimar com a 
chefi a. 

Se depender das estrelas, assuntos envolvendo os parentes 
podem exigir sua atenção nesta sexta-feira. Vênus e Marte 
vão se estranhar logo cedo e isso pode se refl etir na 
convivência com o pessoal de casa. Tudo indica que será 
preciso tirar um tempo para resolver problemas em casa.

 O conhecimento será a chave para você progredir e se 
destacar nesta sexta, seja na vida pessoal ou profi ssional. 
Com a Lua ainda em Áries, vale a pena trocar informações 
com pessoas bem informadas, compartilhar o que sabe 
e aprender mais com os colegas. 

Sextou com a fada sensata da Lua destacando seu lado 
comunicativo e agitado. Com isso, você pode mostrar 
suas ideias e convencer os outros. Mas a desarmonia 
entre Vênus e Marte deve atrapalhar seu desempenho 
no trabalho, por isso, revise tudo duas vezes antes.

Virgem, quintou com Q, de quase sexta! Hoje Mercúrio e 
Saturno, em aspecto de trígono, favorecem a convivência com 
os filhos ou com pessoas queridas. Você estará mais confiante 
e saberá se expressar de maneira diplomática, o que facilita a 
aproximação com clientes ou colegas de trabalho. 

Com a Lua em sua Casa da Fortuna, você pode se apegar 
mais ao que possui, especialmente se tiver que lidar com 
dinheiro. Aproveite para reforçar suas reservas e engordar 
a poupança se entrar uma grana extra - a tentação de 
gastar em excesso pode se tornar um problema. 

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)

Mudanças dos canais da Band têm custos e questões burocráticas 

A transferência dos canais 
BandSports, Arte 1, Terra Viva, 
Smithsonian e Sexy Privé, da 
sede principal da Band, para dois 
andares de um prédio na rua 
Tabapuã, em São Paulo, até ordem 
em contrário, deverá acontecer em 
dezembro.

Por “ordem em contrário”, 
entenda-se, as muitas 
providências, entre arquitetura 

e técnica, que ainda serão 
necessárias. Um trabalho cercado 
de exigências e custos de toda 
ordem. 

A mudança de endereço dessas 
TVs ou essa saída das empresas da 
Newco, como informação o� cial, 
se deve a um acordo familiar e 
também porque são muitos os 
CNPJs que atualmente operam 
do mesmo prédio do Grupo 

Bandeirantes.
Mesmo com o pagamento 

de um aluguel mensal por essa 
ocupação, decidiu-se que no 
Morumbi, assim que as obras na 
Tabapuã permitirem, só � carão as 
empresas que têm os cinco irmãos 
Saad como sócios.

No caso, rádio Bandeirantes, 
BandNews TV e BandNews FM, 
entre as principais.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
No jornalismo da Rede TV! 

a informação é que ainda existe 
interesse na contratação de uma 

nova apresentadora...E que esse 
assunto será retomado no decorrer 

dos próximos dias.Oliveira 
Andrade será a voz ofi cial da Band 

na transmissão do campeonato 
italiano.“Cada um no seu 

quadrado”, do Globoplay, com 
Paulo Vieira e Fernando Caruso, 

terá uma segunda temporada.
Na sede da Globo, em São 

Paulo, seguem os trabalhos para 
a instalação do novo cenário 

do “Mais Você”, da Ana Maria 
Braga...Mesmo com as restrições 

impostas, há a expectativa de 
concluir a sua execução ainda este 
mês.A BandNews FM hoje tem 

apenas um narrador esportivo, 
Marcelo do Ó, contratado...Dirceu 

Maravilha, que seria o outro, 
continua afastado...Para atender as 
necessidades, algumas pessoas estão 
sendo chamadas, mas trabalhando 
por cachê. Casos, por exemplo, de 
Doni Vieira e Napoleão Almeida.

OUTRO LADO
Em se tratando de Band, a 

emissora nega qualquer alteração no 
programa “Jogo Aberto”, da Renata 
Fan.

Assegura que não há nenhuma 
pretensão de mexer na sua atual 
duração, mas admite que “serão 
necessários alguns ajustes para 
acomodar os novos produtos”.

E ATENÇÃO
Existe a chance do “SBT News”, 

novo serviço do jornalismo do SBT, 
iniciar as suas atividades ainda nesta 
sexta-feira.

Um piloto, com os trabalhos 
que serão apresentados, já circulou 
ontem em âmbito interno.

“FAZENDA” FECHADA
As portas da “Fazenda”, da 

Record, foram fechadas na quarta-
feira.

Por orientação da equipe médica, 
especialmente contratada, desde 
aquele dia, as suas dependências 
passam por um completo processo 
de higienização, serviço considerado 
essencial antes de receber os 20 
participantes.

POR VÍDEO
O cantor internacional CeeLo Green 
estará no “The Noite”, programa 
do Danilo Gentili no SBT, nesta 
sexta-feira. Por chamada de vídeo, 
ele conversa sobre as novidades da 
carreira e seu último disco, “CeeLo 
Green Is Thomas Callaway”. No sofá, 
como se observa, um integrante 
do programa sustenta um pequeno 
monitor. 

DIVULGAÇÃO SBT

HISTÓRIA BONITA
O Tom Brasil, uma das casas de 

espetáculo mais importantes de São 
Paulo, está comemorando 25 anos de 
atividades.

Durante esse tempo, foram mais 

de oito mil espetáculos e eventos 
corporativos, que reuniram cerca de 
16 milhões de pessoas. Uma história 
que começou em 1995, com João 
Gilberto.

NA AGULHA
Ontem, quinta, com um 

documentário sobre a violência 
doméstica, foi exibido o último 
episódio da temporada do “Repórter 
Record Investigação”.

A próxima, com Adriana Araújo 
na sua apresentação, irá ao ar no 
primeiro trimestre de 2021.

FUTEBOL
É aquilo mesmo: a Band fechou a 

transmissão do campeonato italiano.
Jogos na aberta e BandSports, 

em todos os � nais de semana, do dia 
20 agora até 31 de janeiro de 2021.

PRÓXIMO PASSO
E a informação, o� cialmente 

não con� rmada pela Band, é que 
também existem negociações com o 
campeonato alemão.

A conversa está bem animada. A 
Bundesliga será disputada a partir do 
dia 19 e irá até maio de 2021.
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O potiguar Gabriel Veron, ata-
cante do Palmeiras, completou 
18 anos nesta quinta-feira 3 e 

ganhou um presente do clube. O joga-
dor revelado nas categorias de base da 
equipe alviverde renovou o contrato 
por cinco anos. O vínculo vale agora até 
setembro de 2025 e já estava acertado 
com o atleta, familiares e representan-
tes, porém era necessário que Gabriel 
atingisse a maioridade para assinar um 
acordo por cinco temporadadas em 
vez de três, como é permitido quando 
se trata de menores de idade.

Veron é uma das maiores revela-
ções recentes da base do clube e es-
treou pelo time profissional no fim do 
ano passado. Atualmente ele está em 
fase final de recuperação de lesão na 
coxa esquerda. “Eu tinha contrato de 
três anos e agora, com 18 anos, pude 
assinar por cinco. É o melhor presente 
que recebi em toda a minha vida. Estou 
muito feliz e motivado. Agora é dar 
continuidade ao trabalho e mostrar o 
meu melhor”, afirmou o atacante.

O jogador tem dez partidas oficiais 
pelo Palmeiras e dois gols marcados. 

“A ansiedade está grande para voltar 
a jogar e ajudar meus companheiros”, 
disse o jogador, que não entra em cam-
po desde 4 de março e sofreu a lesão 
em julho. O coordenador científico do 
clube, Daniel Gonçalves, prometeu que 
em breve Veron vai retornar ao time. 
“Foi uma lesão grave, principalmente 
pelas características dele. Ele é um ve-
locista e exige bastante a musculatura 
posterior da coxa. Ele vem gradativa-
mente se recondicionando e fazendo 
os trabalhos específicos”, explicou.

Potiguar da cidade de Assu, Veron 

está no Palmeiras desde a categoria 
sub-15 e soma títulos por todas as ca-
tegorias de base. Em 2019, o atacante 
conquistou com a seleção brasileira 
sub-17 o Mundial da categoria e foi 
escolhido pela Fifa o melhor jogado 
do torneio. Sob o comando do técnico 
Vanderlei Luxemburgo, Veron dispu-
tou sete partidas oficiais e não fez ne-
nhum gol. O atacante foi promovido 
ao elenco profissional ainda no fim do 
ano passado e se destacou na reta final 
do Campeonato Brasileiro com dois 
gols em três partidas.

Gabriel Véron renova com o Palmeiras
TALENTO POTIGUAR

A Confederação Brasileira de Fu-
tebol detalhou a tabela da Série 
D do Campeonato Brasileiro de 

Futebol. O torneio começa neste do-
mingo 6 com jogos de ida da fase pre-
liminar da competição. As partidas de 
volta estão marcadas para o domingo 
seguinte.

A abertura do campeonato terá 
dois confrontos às 15h do dia 6, com 
Real Noroeste (ES) enfrenta o Aqui-
dauanense (MS). No mesmo horário, o 
Tocantinópolis (TO) entre em campo 
contra o Brasiliense (DF). Na sequência, 
às 16h, é a vez de Ji-Paraná (RO) contra 
o Nacional (AM) e, em depois, Baré (RR) 
contra Ypiranga (AP).

O Rio Grande do Norte tem qua-
tro times classificados para a fase de 
grupos do campeonato: ABC, América, 
Globo e Potiguar de Mossoró.

Para os potiguares, a estreia está 
marcada para o dia 19 de setembro. O 
América joga em Natal, na Arena das 
Dunas, às 16h, contra o Campinense 
(PB). Os dois times estão no grupo 3 do 
torneio, que terá ainda Afogados (PE), 

Atlético (PB), Floresta (CE), Guarany 
de Sobral (CE), Salgueiro (PE) e Globo, 
que é o outro representante potiguar da 
chave.

O Globo, equipe da cidade de Ce-
ará-Mirim, estreia no domingo, 20, às 
16h, fora de casa, contra o Atlético, na 

cidade paraibana de Cajazeiras.
ABC e o Potiguar de Mossoró, os 

outros dois representantes potiguares, 
estão no grupo 4 da Série D. Os potigua-
res estão na chave que também contará 
com o Central (PE), Coruripe (AL), Ja-
cyobá (AL), Itabaiana (SE) e Freipaulis-

Série D começa neste domingo; 
saiba os jogos dos times do RN
ABERTURA | Confederação Brasileira de Futebol detalhou a tabela da Série D do Brasileirão, que será iniciada neste sábado com os jogos de ida 
da fase preliminar da competição. Os times potiguares classificados para a fase de grupos começam na disputa a partir de 19 de setembro 

América e ABC tentarão retornar à Série C do brasileiro a partir do dia 19 de setembro

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.
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FICCÇÃO

A Netflix anunciou nesta 
quinta-feira a produção da 
primeira série ficcional sobre 
o tricampeão mundial de Fór-
mula 1 Ayrton Senna. Com 
lançamento previsto para 2022, 
serão oito episódios voltados 
principalmente para mostrar a 
personalidade e a vida íntima 
de quem era chamado de Beco 
ou Becão pelas pessoas mais 
próximas. As filmagens serão 
realizadas no Brasil e também 
no exterior em locais por onde 
Senna passou.

A família do tricampeão 
também participa ativamente 
do projeto e autorizou a equipe 
de gravação a ter acesso à casa 
onde Senna cresceu em São 
Paulo. “É muito especial poder 
anunciar que contaremos a 
história que poucos conhecem 
dele. A família Senna está em-
penhada em fazer deste projeto 
algo totalmente único e inédito. 
E ninguém melhor do que a 
Netflix, que tem um alcance 
global, para ser nossa parceira 
neste projeto”, afirmou a irmã 
de Ayrton, Viviane Senna.

A história da série terá iní-
cio no começo do anos 1980, 
quando o então jovem Ayrton 
decide deixar a família em São 
Paulo para se arriscar na Ingla-
terra para competir na Fórmula 
Ford 1600. A série vai mostrar 
passagens pouco conhecidas, 
dramas na vida pessoal, su-
peração e os bastidores que 
marcaram a formação dele co-
mo piloto. “Assim como Senna 
começou sua jornada em São 
Paulo e conquistou o mundo, 
estamos honrados em levar 
sua inspiradora trajetória para 
todos os seus fãs, onde quer 
que eles estejam. a Netflix se 
orgulha de poder levar um novo 
olhar sobre o homem por trás 
do piloto”, afirmou a diretora de 
produções originais internacio-
nais da Netflix no Brasil, Maria 
Angela de Jesus.

NETFLIX ANUNCIA 
QUE VAI PRODUZIR 
MINISSÉRIE SOBRE 
AYRTON SENNA

PEDRO VITORINO

Jogos:
Dia 19

América x Campinense (PB)

Local: Arena das Dunas Natal, Natal, às 16h

Dia 20

Potiguar x Frei Paulistano(SE)

Local: Nogueirão, Mossoró, 15h30

Itabaiana (SE) x ABC

Local: Etelvino Mendonça, Itabaiana, 16h

Atlético (PB) x Globo

Local: Perpetão, Cajazeiras, 16H

tano (SE) e Vitória da Conquista (BA).
 As duas equipes têm estreia mar-

cada para o dia 20. O alvinegro viaja até 
Sergipe para enfrentar o Itabaiana, no 
estádio Etelvino Mendonça, às 16h. Já a 
equipe mossoroense estreia em casa, às 
15h30, contra o Freipaulistano.


