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PERIGO. 7 | Desobedecendo as 
regras de distanciamento social 
e sem máscaras, milhares de 
natalenses e turistas decidiram 

ir à praia mesmo com os riscos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus. Imagens mostram 
que, nas praias urbanas de 

Natal, barracas ficaram cheias 
e banhistas não respeitaram 
distanciamento social.
Em Pipa, multidão também 

sem máscaras e sem respeitar 
distanciamento lotou bares, 
restaurantes e espaços públicos. 
PM esteve no local, mas não 

intimidou os jovens.Decreto 
municipal prevê multa em caso de 
descumprimento, mas prefeitura 
não respondeu se autuou alguém.

POTIGUARES IGNORAM PANDEMIA 
E ENCHEM PRAIAS NO FERIADÃO

Vereador de Natal cobra 
entrega de cestas básicas
e afirma que prefeitura
já tem dinheiro em caixa

Em pronunciamento na
TV, Bolsonaro enaltece
1964 e diz que golpe
livrou Brasil do comunismo

Candidato a prefeito
de Natal pelo Podemos,
Afrânio Miranda promete 
dar “peia na corrupção”

Para 72%, aulas 
presenciais nas escolas
só devem voltar após 
vacina, afirma Ibope

Pandemia eleva preços 
de medicamentos para 
hospitais em quase 100%, 
mostra levantamento

ASSISTÊNCIA. 2 | Entrega dos alimentos 
por meio das cestas básicas é uma 
forma de garantir a segurança alimentar 
dos estudantes enquanto as aulas 
presenciais seguem suspensas

SETE DE SETEMBRO. 6 | Durante o dia, 
o presidente participou da cerimônia 
do Dia da Independência, realizada 
no Palácio da Alvorada. Sem máscara, 
Bolsonaro desfilou no Rolls-Royce

ELEIÇÕES 2020. 3 | Em seu primeiro 
discurso como candidato, Afrânio 
Miranda disse que quer usar sua 
experiência como gestor na iniciativa 
privada para melhorar a gestão pública

LEVANTAMENTO. 10 | 54% “concordam 
totalmente” com a afirmação de que o 
retorno dos alunos à sala de aula deve 
ocorrer somente quando houver vacina. 
Outros 18% “concordam parcialmente”

SAÚDE. 12 | Medicamentos que 
mais tiveram alta no período foram 
utilizados no tratamento de pacientes 
com Covid-19 para ajudar no sistema 
cardiovascular (+92,6%)

ABC CAMPEÃO ESTADUAL 2020
FUTEBOL. 8, 9 E 16 | Alvinegro segurou pressão do América até o fim e arrancou empate no clássico que lhe garantiu título do Estadual. Confira pôster exclusivo do campeão

ABC CAMPEÃO ESTADUAL 2020ABC CAMPEÃO ESTADUAL 2020ABC CAMPEÃO ESTADUAL 2020

Polícia Militar estava no local, mas não fez ação para dispersar a aglomeração em PipaNas praias do Forte e da Redinha, banhistas não respeitaram distanciamento de 1,5 metro
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NO CONGRESSO

Líder do governo Jair 
Bolsonaro no Congresso, 
o senador Eduardo Gomes 
(MDB-TO) a� rmou nesta 
segunda-feira 7 que o veto 
do presidente à prorrogação 
da desoneração da folha de 
pagamento de empresas até 
o � m de 2021 pode ser der-
rubado pelo Congresso Na-
cional de forma negociada.

Ele defendeu ainda que 
representantes dos 17 se-
tores afetados pelo projeto 
sejam recebidos pelo presi-
dente Bolsonaro e apoiem 
medidas econômicas do 
governo e as reformas pro-
postas ao Legislativo, como 
a tributária e a administra-
tiva.

Segundo Gomes, a inicia-
tiva leva em conta a neces-
sidade da manutenção de 
empregos nesse momento 
de crise que o Brasil atraves-
sa por conta da pandemia 
da Covid-19. As declarações 
foram feitas em entrevista à 
GloboNews.

“Eu tenho certeza que 
nós iremos buscar o me-
lhor caminho. E o melhor 
caminho nesse momento, 
analisando com todas as 
lideranças e com o próprio 
governo federal, que tem o 
discurso de manutenção de 
empregos, a previsão é a der-
rubada do veto negociada. 
Não é uma disputa política, 
em que um ganha e o outro 
perde, é um ambiente de re-
construção que precisa ser 
feito com maturidade, com 
o entendimento desses seto-
res do sacrifício que o gover-
no vem fazendo em todas as 
frentes para ultrapassar as 
di� culdades dos impactos 
da pandemia”, declarou.

Gomes frisou, no en-
tanto, que quem coordena 
esse processo é o presidente 
Bolsonaro, o Ministério da 
Economia e os líderes do 
Congresso.

Na equipe econômica, 
no entanto, ainda há resis-
tência a essa possibilidade. 
Segundo fontes do Ministé-
rio da Economia, ainda há 
uma tentativa para manter 
o veto à medida, que traria 
impacto às contas públicas.

LÍDER DIZ QUE VETO 
À DESONERAÇÃO
DA FOLHA DEVERÁ
SER DERRUBADA

O vereador Maurício Gurgel (PV) 
voltou a cobrar nesta segun-
da-feira 7 que a Prefeitura do 

Natal agilize a entrega da segunda re-
messa de cestas básicas para famílias 
de estudantes da rede municipal de 
ensino. Ele vem fazendo a solicitação 
há três meses, desde que a primeira 
remessa foi entregue.

O parlamentar reclama que, du-
rante a pandemia do novo coronaví-
rus, apenas uma remessa de alimentos 
foi distribuída, o que não foi su� ciente 
para suprir a demanda nos últimos 
meses de isolamento social, já que os 
kits foram montados para durar até 
um mês. Os alunos estão sem ir à es-
cola desde a última semana de março.

A entrega dos alimentos por meio 
das cestas básicas é uma forma de ga-
rantir a segurança alimentar dos estu-
dantes enquanto as aulas presenciais 
seguem suspensas na rede municipal. 
Isso porque, lembra Maurício Gurgel, a 
merenda escolar é a principal ou, em 
alguns casos, a única refeição do dia 
para boa parte dos alunos.

Já há previsão orçamentária para 
a compra das cestas básicas. Em abril, 

a Câmara Municipal aprovou uma lei 
que autoriza a Secretaria de Educação 
a transferir os recursos da merenda 
escolar para a compra de kits alimen-
tares durante a pandemia. A lei entrou 
em vigor no dia 3 de abril, após sanção 
do prefeito Álvaro Dias.

O vereador ressalta que, portanto, 
não há gasto extra para o Município de 

Natal na distribuição dos kits.
“Quero lamentar a demora da Se-

cretaria de Educação para entregar a 
segunda remessa de cestas básicas. A 
gente aprovou um projeto que autori-
za a utilização do dinheiro da merenda 
para a compra das cestas, mas até ago-
ra a prefeitura só entregou uma cesta. 
Estão alegando questões burocráticas, 

mas outros municípios menores já en-
tregaram mais de uma cesta”, enfatiza 
Maurício Gurgel.

Em junho, atendendo a uma con-
vocação de Maurício Gurgel, a secre-
tária de Educação, Cristina Diniz, foi 
à Câmara Municipal prestar esclare-
cimentos sobre o assunto e disse que 
em até 20 dias a segunda remessa de 
alimentos seria entregue. Dois meses 
depois, contudo, as famílias seguem à 
espera das cestas.

 “Já tem recursos para isso. O que 
está faltando é entregar. Não estão gas-
tando nada mais, pois estão usando 
o dinheiro da merenda escolar. A se-
cretária já disse que tem dinheiro em 
caixa. Enquanto isso, as mães � cam 
cobrando”, a� rma Maurício.

A entrega das cestas básicas bene-
� cia famílias de 58 mil estudantes da 
rede municipal de ensino. Os kits, que 
substituem as merendas, têm 15 Kg de 
alimentos e incluem itens como ar-
roz, feijão, macarrão, biscoitos e café. 
Na primeira remessa, os alunos com 
algum tipo de restrição alimentar, co-
mo diabéticos, receberam os gêneros 
alimentícios de maneira diferenciada.

O ex-prefeito de Parnamirim Mau-
rício Marques, pré-candidato do 
Pros à prefeitura da cidade nas 

eleições de 2020, anunciou neste feria-
dão da Independência que recebeu o 
apoio do PCdoB para a disputa.

Agora, já são quatro partidos que 
o apoiam na pré-campanha. Além de 
Pros e PCdoB, PT e PSB já anunciaram 
que formarão a coligação.

Caberá ao PCdoB indicar o can-
didato a vice. Será o tabelião Airene 
Paiva, que, com o anúncio, desiste de 
ser candidato a prefeito do município.

Airene Paiva é fundador da Asso-
ciação dos Notários e Registradores do 
Rio Grande do Norte (Anoreg).

Maurício Marques foi prefeito em 
Parnamirim entre os anos de 2009 e 

2016. Ao deixar o mandato, apoiou a 
eleição do atual prefeito, Rosano Tavei-
ra (Republicanos). Contudo, no início 
do ano, os dois romperam politica-
mente após divergências com relação 
à gestão municipal.

A convenção partidária para a 
homologação da chapa está marcada 
para o próximo domingo 13, a partir 
das 9h, no Espaço MM Recepções.

Até agora, Parnamirim tem uma 
candidatura homologada para prefei-
to. Na semana passada, o PSL anun-
ciou que a vereadora Professora Nil-
da será a candidata do partido para a 
prefeitura. Ela tem o apoio, ainda, de 
PL, PTB, PV e Solidariedade. A candi-
data a vice será a atual vice-prefeita, 
Elienai Cartaxo.

Vereador cobra entrega de 
cestas básicas a estudantes
ASSISTÊNCIA | Entrega dos alimentos por meio das cestas básicas é uma forma de garantir a segurança alimentar dos estudantes enquanto as 
aulas presenciais seguem suspensas na rede municipal. Porém, até agora, só um kit alimentar foi entregue pela prefeitura - e no mês de maio

Vereador Maurício Gurgel (PV) vem cobrando entrega das cestas básicas há três meses

PROS-RN / REPRODUÇÃO

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Tabelião Airene Paiva (PCdoB) será candidato a vice na chapa de Mauricio Marques (Pros)

Parnamirim: Maurício anuncia que 
Airene será candidato a vice-prefeito

ELEIÇÕES 2020



O Podemos confirmou nesta 
segunda-feira 7 que o empre-
sário Afrânio Miranda, dono 

das lojas Miranda Computação, será 
o candidato do partido à Prefeitura 
do Natal nas eleições de 2020. A can-
didatura foi homologada durante 
convenção em Natal, com a presença 
do senador Styvenson Valentim, pre-
sidente estadual do partido.

A legenda decidiu também que 
a candidata a vice-prefeita será a ad-
vogada Ana Paula Trento, uma das 
fundadoras do Coletivo Clara Cama-
rão, que atua no combate à violência 
contra a mulher. Ela também é uma 
das diretoras da Associação Brasilei-
ra dos Advogados Criminalistas do 
Rio Grande do Norte (Abracrim).

Em seu primeiro discurso como 
candidato, Afrânio Miranda disse 
que quer usar sua experiência co-
mo gestor na iniciativa privada para 
melhorar a gestão pública. “Natal é 
conhecida por ter uma beleza de ci-
nema, mas a política precisa deixar 
de ser um roteiro de Hollywood, que, 
nas épocas de campanha, apresenta 
uma Natal cinematográfica, que a 
maioria dos natalenses não conhece”, 
afirmou.

“Quero ser prefeito de Natal para 
oferecer à cidade minha experiência 
como gestor de sucesso, para estru-

turar a administração pública dando 
transparência e combatendo a cor-
rupção. Natal precisa ser uma exce-
lente cidade para os turistas, mas, em 
primeiro lugar, Natal precisa ser uma 
cidade excelente para os natalenses”, 

postou nas redes sociais logo após a 
convenção.

Afrânio Miranda disse, ainda, que 
pretende combater a corrupção caso 
seja eleito. “Ana Paula, essa conven-
ção é ainda mais especial para mim, 

para todos nós, por termos você 
como pré-candidata a vice-prefeita. 
Obrigado por ter aceitado o nosso 
convite. Vamos ser uma dupla para 
dar peia na corrupção em Natal”, fi-
nalizou.
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ELEIÇÕES 2020  | Em seu primeiro discurso como candidato, Afrânio Miranda disse que quer usar sua experiência como gestor na iniciativa privada 
para melhorar a gestão pública. Ele terá como candidata a vice a advogada Ana Paula Trento, uma das fundadoras do Coletivo Clara Camarão

Senador Styvenson Valentim, presidente estadual do Podemos; advogada Ana Paula Trento, candidata a vice; e Afrânio Miranda, candidato a prefeito

Agora candidato a prefeito de Natal, 
Afrânio promete “peia na corrupção”
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Um projeto aprovado pelo Con-
gresso Nacional pode anular 
dívidas tributárias de igrejas 

acumuladas após fiscalizações e mul-
tas aplicadas pela Receita Federal. O 
valor do “perdão” seria de quase R$ 1 
bilhão.

O texto aguarda a sanção ou veto 
do presidente Jair Bolsonaro, que tem 
na bancada evangélica um importan-
te pilar de sustentação política de seu 
governo. Ele tem até 11 de setembro 
para decidir se mantém ou não a be-
nesse aos templos religiosos.

Em abril, Bolsonaro promoveu 
uma reunião entre o deputado federal 
David Soares (DEM-SP), filho do mis-
sionário R. R. Soares, e o secretário es-
pecial da Receita Federal, José Barroso 
Tostes Neto, para discutir os débitos 
das igrejas.

O presidente ordenou à equipe 
econômica “resolver o assunto”, mas 
os técnicos resistem. Bolsonaro tam-
bém já defendeu publicamente a pos-
sibilidade de acabar com taxas ainda 
pagas pelas igrejas e “fazer justiça 

com os pastores, com os padres, nessa 
questão tributária”.

David Soares foi autor da emen-
da que introduziu, durante a votação 
na Câmara dos Deputados, o perdão 
que pode beneficiar inclusive a Igreja 
Internacional da Graça de Deus, fun-
dada pelo pai do deputado. A institui-

ção tem R$ 37,8 milhões inscritos na 
Dívida Ativa da União, além de outros 
débitos milionários ainda em fase de 
cobrança administrativa pela Receita.

Contatado pelo jornal O Estado 
de S. Paulo e informado do conteúdo 
dessa reportagem,  o deputado disse 
que não concederia entrevista.

Presidente Jair Bolsonaro e o missionário R. R. Soares durante celebração

Congresso perdoa dívidas de R$ 1 bi 
de igrejas; falta Bolsonaro dar aval

PROJETO

CAROLINA ANTUNES / PR Natalenses se reuniram na 
manhã desta segunda-fei-
ra 7 na Praça Pedro Velho, 

mais conhecida como Praça Cívica, 
para um ato a favor do presidente 
da República, Jair Bolsonaro.

A manifestação teve o objetivo 
de comemorar o Dia da Indepen-
dência do Brasil e de prestar apoio 
ao Governo Federal. Muitas pessoas 
não usavam máscaras, o que é obri-
gatório por decreto estadual durante 

a pandemia do novo coronavírus. 
Também não foi mantido o distan-
ciamento social.

Com bandeiras do País e vestidos 
com roupas das cores verde e amare-
lo, grupos percorreram ruas da capi-
tal potiguar. Alguns manifestantes 
afirmaram que o ato não teve viés 
político, mas outros vestiam cami-
setas de Bolsonaro. Havia, ainda, um 
boneco representando o presidente 
da República.

Manifestantes se reuniram na Praça Cívica, em Natal, em defesa do presidente Jair Bolsonaro

Natal registra manifestação a 
favor do presidente no feriado

7 DE SETEMBRO
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REGALIA

A conselheira Maria Tereza 
Uille Gomes, do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), derru-
bou nesta segunda-feira 7 uma 
decisão dela própria que havia 
determinado que o Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-SP) 
encaminhasse a um de seus 
magistrados um funcionário ex-
clusivo para ajudá-lo durante o 
home office. O caso repercutiu 
negativamente no CNJ.

A decisão de Maria Tereza 
havia sido tomada em favor do 
desembargador Carlos Alberto 
Lopes. Maria Tereza exigiu que 
o TJ paulista providenciasse 
alguém para essa missão que 
“já tenha sido infectado pela 
covid-19 e esteja recuperado da 
doença”. Para a conselheira, a 
situação de Lopes é “peculiar”, 
já que ele faz parte do grupo 
de risco da Covid-19 (por ter 72 
anos) e vive com pessoas idosas.

Um dos pontos destacados 
pela conselheira é a de que o 
prédio do TJ de São Paulo está 
funcionando somente no perío-
do da tarde, das 13h às 17h, en-
quanto as sessões de julgamen-
to do desembargador vinham 
sendo realizadas no período da 
manhã, o que, na sua visão, jus-
tificaria a ajuda de um auxiliar 
nos julgamentos online.

CNJ DESISTE DE 
OBRIGAR SERVIDOR A 
TRABALHAR EM CASA 
DE DESEMBARGADOR



O ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva a� rmou que o Brasil 
vive um dos piores momentos 

da história e disse que o presidente 
Jair Bolsonaro aproveita “o sofri-
mento coletivo para sorrateiramente 
cometer um crime de lesa-pátria”. 
Segundo ele, o governo “converteu 
coronavírus em arma de destruição 
de massa”.

Em vídeo publicado durante o 
feriado da Independência, nesta se-
gunda-feira 7, o ex-presidente defen-
deu que seria possível evitar “tantas 
mortes” pela pandemia e criticou “a 
substituição da direção do Ministério 
da Saúde por militares sem experiência 
médica ou sanitária”.

“Estamos entregues a um gover-
no que não dá valor a vida e banali-
za a morte. Um governo insensível, 
irresponsável e incompetente que 
desrespeitou normas da Organização 
Mundial da Saúde e converteu o coro-
navírus em uma arma de destruição 

em massa”, a� rmou Lula.
Durante a transmissão, Lula criti-

cou, ainda, a condução das atuais polí-
ticas ambientais de preservação da � o-
resta Amazônica e disse ser necessária 
a presença de cientistas, antropólogos 

e pesquisadores para “estudar a fauna e 
a � ora e empregar esse conhecimento 
na farmacologia, na nutrição e em to-
dos os campos da ciência respeitando 
a cultura e a organização social dos 
povos indígenas”.

COVID: BRASIL TEM MENOR 
MÉDIA DE MORTES EM 110 DIAS

LITÍGIO ELEVA CUSTO COM 
JUDICIÁRIO A 1,3% DO PIB

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
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HUMBERTO

GASTANDO NA QUARENTENA
Senadores e deputados já 

torraram este ano R$95 milhões 
com o “cotão”, verba que usam para 
ressarcir quaisquer despesas, apesar 
de estarem quase todos em casa. 
Desse total, mais de R$28 milhões 
foram para “divulgar a atividade 
parlamentar”, ou seja, propaganda 
pessoal.

AJUDA PARA QUEM PRECISA
No 3º acompanhamento do 

auxílio emergencial, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) veri� cou 
que o governo direcionou mais 
de 50% dos recursos a domicílios 
enquadrados entre os 30% mais 
pobres do país.

COMBATE À PANDEMIA
Segundo o Portal da 

Transparência, dos R$430 bilhões 
empenhados para combater a 
pandemia, R$350 bilhões já foram 
pagos. Mais da metade (54%) 
equivale a pagamentos do auxílio 
emergencial.

BENEFÍCIOS INDEVIDOS
O Tribunal de Contas da União 

estima que 4,8 milhões de pessoas 
receberam o auxílio emergencial 

descumprindo regras. Outros 1,31 
milhão de benefícios já foram 
cancelados por irregularidades, até 
junho.

OBRA BOA É A CONCLUÍDA
Depois de ser “acusado” de 

terminar obras “dos outros”, Tarcísio 
Freitas (Infraestrutura) destacou 
o fechamento da ponte no Rio 
Parnaíba, na BR-235, entre PI e 
MA. “Obra iniciada pelo governo 
Bolsonaro”, disse.

BUSCA POR ESPAÇO
Com direito a assessoria de 

imprensa de � m especí� co, o 
deputado Capitão Augusto (PL-SP) 
tenta se cacifar como “nome mais 
forte entre os bolsonaristas” para 
assumir a presidência da Câmara. 
Não custa sonhar.

DÉCADA PERDIDA
De acordo com o Estudo 

Desempenho da Indústria no 
Mundo, da CNI, a indústria brasileira 
é a 16ª em participação na produção 
mundial do setor. 

Até 2014, início da pior crise que 
o país já enfrentou, o Brasil � gurava 
entre os 10 maiores produtores no 
ranking mundial.

Os mais de 78 milhões de processos nos tribunais do País, 
atualmente, custam R$4,3 mil, em média. O resultado dessa cultura 
do litígio é que os custos com o Judiciário equivalem a 1,3% do 
PIB, enquanto na Argentina são dez vezes menos, 0,13%. O alerta 
é de Marcelo Buhatem, presidente da Associação Nacional de 
Desembargadores (Andes). Nos EUA são 0,14%, Itália 0,19%, Chile 0,22% 
e na Alemanha 0,32% do PIB.

CNJ TEM A SOLUÇÃO
Buhatem elogia um 

anteprojeto de lei complementar, 
formulado por uma comissão do 
CNJ, que regulamenta a cobrança 
das custas do Judiciário. 

CUSTAS SOB CRITÉRIOS
O projeto do Conselho 

Nacional de Justiça propõe 

critério para � xação dos valores, 
frequentemente exacerbados, na 
cobrança das custas. 

DIVISÃO EM ETAPAS
O presidente da Andes 

acredita que a divisão das 
custas em etapas fará com que 
as pessoas desistam de causas 
frívolas logo no início.

O Brasil tem dado sinais de vitória na batalha contra o covid. A redução de 
15% nos novos casos e a experiência adquirida por profissionais de saúde 
no tratamento da doença foram fundamentais para a queda dos óbitos, que 

despencou 22,5% nos últimos 30 dias. Nesse período, segundo o Worldometer, 
a média de óbitos no Brasil caiu de 1.066 para 827 e atingiu o menor patamar 
desde o dia 20 de maio, há 110 dias. A queda de 22,5% nos óbitos foi tão 
expressiva que até o “jornalismo de funerária” se viu obrigado a admiti-la em 
horário nobre, pela primeira vez. A média de novas infecções também seguem 
tendência de queda e os casos ativos caíram de 818,5 mil para 693,6 mil, -15,3% 
em 30 dias. No domingo, a Índia, que segue tendência de alta nos casos, 
ultrapassou o Brasil. Devido à enorme população deve ultrapassar os EUA até 
2021. O caso da Índia assusta. Se a taxa de contágio igualar a do Brasil e EUA, 
haverá mais casos na Índia do que em todo o resto do mundo.
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EDUCAÇÃO | Para Nina Souza, escolas da rede privada montaram um protocolo e estão preparadas para 
promover um retorno seguro às atividades de ensino. Escolas farão protesto nesta terça-feira na Prefeitura

Proprietários de escolas particu-
lares, diretores e pais de alunos 
farão um protesto nesta ter-

ça-feira 8, em Natal, para cobrar do 
Poder Público uma autorização para 
o retorno das aulas presenciais ao 
menos na rede privada. A manifesta-
ção acontecerá em frente ao Palácio 
Felipe Camarão, sede da Prefeitura 
do Natal, a partir das 9h.

Em função da pandemia do novo 
coronavírus, as aulas presenciais es-
tão suspensas desde 18 de março em 
todo o Rio Grande do Norte, tanto nas 
escolas públicas quanto nas particu-
lares. Agora, quase seis meses depois 
da interrupção, as instituições de 
ensino da rede privada a� rmam que 
montaram um protocolo que garante 
um retorno seguro às atividades.

Na avaliação da vereadora Nina 
Souza (PDT), as escolas particulares 
estão preparadas para a volta às au-
las presenciais. “As escolas tiveram 
o cuidado de se organizar. Contrata-
ram especialistas, construíram um 
checklist de informações, com pro-
cedimentos que devem ser adotados 
no retorno, e treinaram os pro� ssio-
nais”, a� rma.

A parlamentar defende, já que 
existe um protocolo e condições para 
o retorno seguro nas escolas priva-
das, que seja dada aos pais a opção 
de decidir se mandam ou não seus 
� lhos para a escola. Ela ressalta que, 
no caso dos pais que se sentem inse-
guros, é possível montar um sistema 

híbrido de ensino, com parte dos 
estudantes em sala de aula e parte 
com acesso remoto, por videoconfe-
rência, participando de casa. “O que 
não podemos é manter as escolas 
fechadas”, a� rma.

“Precisamos entender que, se as 
escolas privadas construíram proce-
dimentos para o retorno, não podem 
ser prejudicadas porque as escolas pú-
blicas não � zeram. Como educadora, 
mãe e vereadora, digo que está na hora 
de o poder público entregar na mão 
dos pais. Eles têm condições de dizer 
se voltam às aulas ou não”, registra.

Nina Souza destaca que a sus-
pensão das aulas presenciais tem 
prejudicado os estudantes, que não 
conseguem ter acesso a ensino de 

qualidade, e as escolas, que têm tido 
di� culdades de manter a estrutu-
ra, além dos próprios pais. “Não se 
trata de trabalho em detrimento da 
vida. Estamos falando, sim, de pre-
servação da vida, porque as escolas 
devem voltar mantendo os critérios 
necessários para dar segurança aos 
alunos”, complementa.

A vereadora diz, ainda, que só 
voltariam aquelas escolas que têm 
condições de respeitar um proto-
colo rígido e de dar segurança aos 
estudantes, professores e demais 
funcionários. “Educação faz parte 
da formação do indivíduo. Esse ano 
letivo está totalmente comprometi-
do. As aulas virtuais não são como as 
presenciais”, � naliza.

Vereadora Nina Souza, vice-presidente da Câmara Municipal de Natal, cobra retorno às aulas

Ex-presidente fez pronunciamento durante o feriado da Independência e criticou governo Bolsonaro

Vereadora cobra retorno das aulas 
presenciais: “Ano está comprometido”

YOUTUBE / REPRODUÇÃO

ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Lula diz que governo “converteu 
coronavírus em arma de destruição”

CRÍTICA
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CAROLINA ANTUNES / PR

O presidente Jair Bolsonaro fez 
na noite desta segunda-feira 7, 
feriado da Independência do 

Brasil, um pronunciamento em que 
ignorou a pandemia do novo corona-
vírus e a agenda de reformas de gover-
no. Em cadeia nacional de rádio e TV, 
procurou dar ênfase à “liberdade dos 
brasileiros”.

Bolsonaro afirmou ter compro-
misso com a democracia, mas voltou 
a celebrar o golpe de 1964 – que deu 
início ao regime militar. Essa foi a 
primeira vez que o presidente se ma-
nifestou em pronunciamento desde 
abril. Durante a fala do Dia da Inde-
pendência, foram registrados panela-
ços pelo País.

Sem mencionar a repressão da di-
tadura militar a opositores, Bolsonaro 
destacou que, nos anos 1960, “quando 
a sombra do comunismo nos ame-
açou”, milhões de brasileiros foram 
às ruas “contra um país tomado pela 
radicalização ideológica, greves, de-
sordem social e corrupção generaliza-
da”. “O sangue dos brasileiros sempre 
foi derramado por liberdade”, disse o 
presidente.

Em tom nacionalista, afirmou que 
em 1822, na declaração de indepen-
dência do Brasil, o País dizia ao mun-
do que “nunca mais aceitaria ser sub-
misso a qualquer outra a nação”, e que 

os brasileiros “jamais abririam mão 
da sua liberdade”. Ele também fez 
referência à participação do Brasil na 
Segunda Guerra Mundial, quando o 
País “foi à Europa para ajudar o mun-
do a derrotar o nazismo e o fascismo”. 
“Vencemos ontem, estamos vencendo 
hoje e venceremos sempre.”

DESFILE
Durante o dia, o presidente par-

ticipou da cerimônia do Dia da Inde-
pendência, realizada no Palácio da 
Alvorada. Sem máscara, Bolsonaro 

chegou no Rolls-Royce conversível da 
Presidência para o evento, acompa-
nhado de um grupo de cerca de dez 
crianças, e cumprimentou apoiado-
res. Algumas usavam máscaras, ou-
tras não. A primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro, foi chamada de “mita” pelo 
público.

Em formato enxuto, o evento 
no Alvorada substituiu o tradicional 
desfile de 7 de Setembro, realizado na 
Esplanada dos Ministérios, mas mo-
dificado este ano devido à pandemia 
do novo coronavírus. Na portaria do 

Ministério da Defesa que cancelou 
o evento o motivo apresentado foi o 
risco de aglomeração. De acordo com 
a Secretaria Especial de Comunicação 
(Secom), no entanto, entre 1 mil e 1,2 
mil pessoas acompanharam a soleni-
dade. Antes do início da cerimônia, 
a Secom informou que o local estava 
preparado para receber 800 pessoas.

Sem máscara, o presidente cum-
primentou apoiadores que o aguarda-
vam e tirou fotos com alguns deles em 
diversos momentos. Entre as crianças 
que o acompanharam no carro estava 
a neta do ministro da Defesa, Fernan-
do Azevedo.  O senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ) e o deputado 
federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
filhos do presidente, acompanharam 
a solenidade. Já o vereador Carlos Bol-
sonaro (Republicanos-RJ), que no ano 
passado desfilou no Rolls Royce com o 
pai, não foi visto.

Depois da cerimônia, Bolsonaro 
ainda participou, junto de ministros, 
de uma confraternização na casa do 
secretário especial de Assuntos Es-
tratégicos, almirante Flávio Rocha. O 
almoço contou também com a pre-
sença do presidente do STF. O convi-
te de Rocha ocorreu justamente no 
momento em que o primeiro escalão 
diverge sobre gastos públicos na reto-
mada econômica.

Em fala na TV, Jair Bolsonaro 
celebra golpe militar de 1964
FERIADO |  Em pronunciamento alusivo ao aniversário da Independência, presidente brasileiro deu ênfase à “liberdade” e lembrou de movimento 
que, segundo ele, buscava eliminar “sombra do comunismo”. Durante o dia, ele participou de cerimônia e chegou a desfilar em carro aberto

No 7 de Setembro, presidente também desfilou com crianças em carro aberto em Brasília

NEY DOUGLAS / AGORA RN

Profissional de saúde em intervalo de atendimento em hospital de Natal

RN confirma 8 
novas mortes e 
chega a 2.294 
óbitos por Covid
O Rio Grande do Norte chegou a 

2.294 mortes provocadas pelo 
novo coronavírus. As informa-

ções são da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesap), que confirmou 8 no-
vos óbitos nesta segunda-feira 7.

Em relação ao número de casos, o 
Estado agora contabiliza um total de 
63.810 pacientes contaminados com 
a Covid-19. Foram apenas 9 novos 
casos em 24 horas, de acordo com a 
Sesap. A contabilidade oficial regis-
tra, ainda, quase 27 mil casos suspei-
tos (que não foram confirmados por 
exames) e 122 mil descartados.

Ainda segundo a Sesap, existem 
237 mortes em investigação e 232 pa-
cientes internados.

Em todo o País, até esta segun-
da-feira, foram registradas 126.960 
mortes provocadas pelo novo coro-
navírus. De domingo para segunda, 
310 óbitos entraram na conta. Foi o 
menor número de novas mortes re-
gistrado em uma segunda-feira desde 
4 de maio.

Além disso, o País tem 4.147.794 
casos confirmados, sendo 10.273 
diagnósticos positivos de domingo 
para segunda-feira.

PANDEMIA

EM 30 ANOS

Alvo da reforma adminis-
trativa proposta pelo governo 
Jair Bolsonaro, o salário médio 
dos servidores públicos – fe-
derais, estaduais e municipais 
– cresceu 23,5% em termos 
reais nas últimas três décadas, 
passando de R$ 3,4 mil em 1986 
para R$ 4,2 mil em 2017 (valores 
com a inflação ajustada).

Em contrapartida ao fun-
cionalismo público, a remune-
ração média do setor privado 
caiu – levemente, mas caiu: de 
R$ 2,5 mil a R$ 2,4 mil, queda de 
4%, no mesmo período.

Os valores, que consideram 
a inflação registrada nesses 
anos, foram levantados em 
estudo feito pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica e Aplicada 
(Ipea). Os pesquisadores anali-
saram três décadas do funcio-
nalismo público no Brasil.

Dessa maneira, enquanto o 
salário do trabalhador de em-
presas privadas – que ganha 
relativamente menos – não mu-
dou de patamar, servidores pú-
blicos tiveram ganho real médio 
anual de 0,73%.

Parte das regalias do fun-
cionalismo público é alvo da 
reforma administrativa enviada 
pelo governo federal na semana 
passada ao Congresso em for-
ma de proposta de emenda à 
Constituição (PEC).

SALÁRIO DOS 
SERVIDORES SOBE 
23%; NO SETOR 
PRIVADO, CAI 4%

LEGISLATIVO

A Câmara dos Deputados 
deve analisar nesta quarta-fei-
ra 9 um projeto de resolução 
que permite o funcionamento 
do Conselho de Ética e de três 
comissões temáticas durante a 
pandemia da Covid-19.

Com a reabertura, o Conselho 
de Ética deve analisar o pedido de 
representação contra a deputada 
Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser 
a mandante do assassinato do ma-
rido, o pastor Anderson do Carmo.

Já as comissões, quando reati-
vadas, devem analisar projetos que 
estão paralisados na Casa desde 
março e se debruçar sobre assuntos 
como a reforma administrativa.

Com a pandemia, a Câmara 
passou a adotar o sistema remo-
to e as comissões foram suspen-
sas. Projetos urgentes receberam 
parecer oral no plenário.

CÂMARA ANALISARÁ 
PROJETO QUE LIBERA 
FUNCIONAMENTO DO 
CONSELHO DE ÉTICA



Ignorando as determina-
ções das autoridades para 
conter o avanço da pandemia 
do novo coronavírus, uma mul-
tidão se aglomerou em Pipa, 
no litoral sul do Rio Grande do 
Norte, na noite de domingo 6, 
durante o feriadão da Indepen-
dência. Bares, restaurantes e 
espaços públicos � caram com-
pletamente lotados de turistas.

Fotos e vídeos que circu-
lam nas redes sociais mostram 
grupos de jovens sem máscaras 
consumindo bebida alcoólica e 
desrespeitando as orientações 
sobre distanciamento social. 
Nas imagens, é possível observar 
que a Polícia Militar estava pre-
sente, mas sem fazer interven-
ção para dispersar o público.

A aglomeração acontece 
apenas três dias depois de a 
Prefeitura de Tibau do Sul edi-
tar um decreto com novas re-
gras para a atividade turística 
na cidade. A norma, publicada 
na quinta-feira 3, proíbe aglo-
merações e o consumo de be-
bidas alcoólicas em ambientes 
públicos. Também determina 
que bares e restaurantes deve-
riam funcionar até, no máximo, 
meia-noite e que esses locais só 
podem ter música ambiente.

O decreto estabelecia que, 
em caso de descumprimento, o 
Município poderia aplicar uma 
multa de R$ 300 para pessoas 

físicas e de até R$ 3 mil para em-
presas. Nesta segunda-feira 7, o 
Agora RN perguntou à Prefeitu-
ra, via assessoria de imprensa, se 

alguma multa foi aplicada, mas 
a gestão municipal não respon-
deu. A Polícia Militar também 
não se pronunciou.
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As praias urbanas de Natal regis-
traram grande movimentação 
nesta segunda-feira 7, feriado da 

Independência do Brasil. Desobedecen-
do as regras de distanciamento social e 
sem máscaras, centenas de natalenses e 
turistas aproveitaram o dia de sol à bei-
ra-mar, mesmo com os riscos de conta-
minação pelo novo coronavírus.

A Praia do Meio, na Zona Leste, 
foi a mais procurada. Imagens dos 
repórteres fotográ� cos José Aldenir e 
Ney Douglas, do Agora RN, mostram 
que as barracas � caram cheias e que 
banhistas não respeitaram distancia-
mento de pelo menos 1,5 metro. A 
maioria também não usava máscaras.

Nas praias do Forte e da Redinha, 
a movimentação também era intensa 
e grande parte dos banhistas não usa-
va máscaras, mas a distância entre as 
barracas era maior.

Em Ponta Negra, na Zona Sul, 

também houve registro de aglomera-
ções, � agradas pelo Agora RN.

Apesar do desrespeito às regras 

que visam conter o avanço da pande-
mia da Covid-19, a reportagem não 
observou ação de policiais. Além dis-

so, mesmo com o risco de afogamen-
to, apenas três bombeiros militares 
observavam o movimento na Praia do 

Meio. Ao longo do dia, um dos bom-
beiros resgatou uma criança que esta-
va perdida dos pais.

Sem máscaras, banhistas lotam 
praias urbanas de Natal no feriadão
PANDEMIA | Apesar do desrespeito às regras que visam conter o avanço da pandemia da Covid-19, a reportagem não observou ação de policiais. Além disso, mesmo com o risco
de afogamento, apenas três bombeiros militares observavam o movimento na Praia do Meio. Ao longo do dia, um dos bombeiros resgatou uma criança que estava perdida dos pais

Nas praias do Forte e da Redinha, banhistas não respeitaram distanciamento de 1,5 metro

Polícia Militar estava no local, mas não fez ação para dispersar a aglomeração em Pipa

Na Praia do Meio, barracas ficaram lotadas de natalenses e turistas aproveitando o feriado

EM PIPA, MULTIDÃO IGNORA PANDEMIA, NÃO SE 
INTIMIDA COM PRESENÇA DA PM E FAZ AGLOMERAÇÃO

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 
EDITAL 

               O Presidente do Conselho Deliberativo do América Futebol Clube, no uso de suas atribuições legais, 
convoca os Senhores Conselheiros para uma Reunião Extraordinária nos termos do art.57, 58 e 59 Inciso II,  do 
Estatuto, a realizar-se na sede do Clube, na Av. Rodrigues Alves, 950, no dia 23  de setembro de 2020 (quarta-feira), 
às 17:30 horas, em 1ª chamada e as 18:00 horas com qualquer número de presentes, em sessão virtual para tratar 
da seguinte pauta: 
               1- Aprovação do Balanço do ano de 2019;  
   2- Aprovação dos Balancetes do 1º e 2º trimestres de 2020 
   3- Votação para fixação do número de conselheiros; 
   4- Votação para determinação do valor da anuidade;   

 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL
COMARCA DE GOIANINHA - RN

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira
Substituto -  Matheus Oliveira Fagundes

Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000

EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO
O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 

Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento extrajudicial de 
usucapião extraordinário.

Solicitante: a Sra. MARÍLIA BEATRIZ GUIMARÃES PANGRÁCIO, brasileira, solteira, fonoaudióloga, portadora do RG sob 
o n° 2083591 – IIPR, portadora do CPF/MF n° 631.724.539-87, residente e domiciliado na Av. Ayrton Sena, n° 1000, bloco 4, apto 
1501, Nova Parnamirim/RN, CEP: 59151-600, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-
630. 

Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa do Sol, com Fundos para a Rua Cruzeiro do Sul, Praia da 
Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 5.559,74m²(cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove metros e setenta e quatro decí-
metros quadrados), com benfeitorias existentes no local, imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau 
do Sul/RN sob o n° 1.0101.022.06.1315.0000.2 e, sequencial n° 1.003394.7.  LIMITES: Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 104,81m, 
com a Sra. Jaqueline Jeronimmo da Silva Machielson, Sr. Bendik Berg, Sra. François Prevot e esposa, Sra. Maria Begonia Tanarit e 
esposo;  Ao Leste, do ponto P2 ao P3 com 26,97m, do ponto P3 ao P4 com 13,65m e do ponto P4 ao P5 com 18,25m com a Sra.  
Michaela Jansen Ferreira Latavanha e a Rua Cruzeiro do Sul totalizando 58,87m de limite leste;   Ao Sul, do ponto P5 ao P6 com 
30,48m, do ponto P6 ao P7 com 51,53m e do ponto P7 ao P8 com 18,90m com a Sr Hector Hugo Costa, Sra Rosa Maria Pares Gil e 
o Sr Antonio Abrau Junior totalizando 100,91m de limite sul;                                                                                                                                        Ao 
Oeste, do ponto P8 ao P9 com 38,47m e do ponto P9 ao P1 com 22,11m com a Travessa do Sol totalizando 60,58m de limite oeste.  
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 146.172,92. A requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores.

Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Michaela Jansen Ferreira Latavanha, a Sra. Jaqueline 
Jeronimmo da Silva Machielson, o Sr. Bendik Berg, a Sra. François Prevote e esposa, a Sra. Maria Begonia Tanarit e esposo, o 
Sr. Hector Hugo Costa, a Sra. Rosa Maria Pares Gil, o Sr. Antonio Abrau Junior, 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, 08.09.2020

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA
Notário e Registrador

PUBLICAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

THOMAS MATEUS LOPES DOS SANTOS - ME, CNPJ: 15.047.219/0001-13, torna públi-
co que está requerente ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Renovação de Licença de Simplifi cada -RLS 2011-044435/TEC/
LS-0136, para indústria cerâmica para fabricação de telhas, tijolos e lajotas, no município de 
Ipanguaçu-RN.

THOMAS MATEUS LOPES DOS SANTOS - ME
Requerente/Proprietário

REDES SOCIAIS / REPRODUÇÃO
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A volta às salas de aula encon-
trará resistência no Brasil. Pes-
quisa do Ibope encomendada 

pelo jornal O Globo mostra que, para 
72% dos entrevistados, os alunos só 
devem retornar presencialmente às 
escolas depois que uma vacina para 
o novo coronavírus estiver disponível. 
O levantamento foi realizado entre os 
dias 21 e 31 de agosto, pela internet, 
com 2.626 brasileiros com mais de 18 
anos e das classes A, B e C.

Atualmente, apenas o estado do 
Amazonas já liberou o retorno presen-
cial às escolas. São Paulo e o Rio Gran-
de do Sul seguem a mesma medida a 
partir desta terça-feira 8. Rio de Janei-
ro, Piauí, Pernambuco e Pará, além do 
Rio Grande do Norte, também já têm 

datas marcadas que vão do próximo 
dia 14 até outubro. No caso do RN, a 
previsão é para o retorno no dia 5 de 
outubro.

O Acre, de acordo com levanta-
mento do Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação (Consed), está em 
fase de planejamento. E os outros 18 
estados não têm data definida.

Na pesquisa Ibope, 54% “concor-
dam totalmente” com a afirmação de 
que o retorno dos alunos à sala de aula 
deve ocorrer somente quando houver 
uma vacina. Outros 18% “concordam 
parcialmente”. 12% não concordam 
nem discordam. Outros 7% discordam 
parcialmente, 6% discordam comple-
tamente e 3% não souberam respon-
der à pesquisa.
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Por causa da pandemia, se algum paciente apresentar sintomas da Covid, procedimento deverá ser suspenso e hospital realizará novo agendamento

Uma portaria publicada no 
Diário Oficial do Estado no 
fim de semana autorizou os 

hospitais públicos estaduais a reini-
ciarem o agendamento e a realização 
das cirurgias eletivas no Rio Grande 
do Norte. Os procedimentos estavam 
suspensos desde março por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

A decisão considerou a diminui-
ção no número de casos confirma-
dos e óbitos pela Covid-19. “É im-
portante reforçar que o processo de 
retomada está sendo realizado com 
cuidado e atenção devido ao com-
portamento da pandemia no RN. 
Assim, com a redução do número de 
casos de coronavírus e a necessida-
de da rede de assistência em saúde 
em dar continuidade às cirurgias e 
procedimentos eletivos para a po-
pulação, retomaremos a partir deste 
mês de setembro as cirurgias”, afir-

SAÚDE | Decisão da Secretaria Estadual de Saúde Pública levou em consideração a queda de
casos confirmados e óbitos por Covid-19 no RN. Procedimentos estavam suspensos desde março

Com Covid em queda, hospitais do 
RN voltarão a fazer cirurgias eletivas

MINISTÉRIO DA SAÚDE / DIVULGAÇÃO

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

Busto na pátio do Colégio Atheneu, em Natal

Para 72%, aulas presenciais só 
devem voltar após vacina, diz Ibope

EDUCAÇÃO

Com a redução do número 
de casos de coronavírus e 
a necessidade da rede de 
assistência em saúde em dar 
continuidade às cirurgias e 
procedimentos eletivos para 
a população, retomaremos 
neste mês as cirurgias”

“
CIPRIANO MAIA 
SEC. EST. DE SAÚDE PÚBLICA

mou o secretário de Saúde do Esta-
do, Cipriano Maia.

As unidades hospitalares deve-

rão estabelecer medidas de gestão 
que possibilitem a organização de 
fluxos e processos internos que pos-
sam garantir a segurança para a rea-
lização das cirurgias eletivas.

Por causa da pandemia, se algum 
paciente apresentar febre ou sinto-
mas respiratórios ao se internar para 
a cirurgia eletiva, o procedimento 
deverá ser suspenso e o hospital rea-
lizará um novo agendamento.

Os hospitais deverão manter 
inalterados o atendimento e inter-
nações dos pacientes suspeitos ou 
confirmados com a Covid-19, res-
peitando o número de leitos hospi-
talares atualmente destinados ao 
enfrentamento da pandemia.

A portaria do governo estadual 
prevê ainda que a realização das 
cirurgias eletivas pode ser suspensa 
novamente caso o cenário da pan-
demia se torne desfavorável.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020

OBJETO: Aquisição de duas ambulâncias para atendimento das demandas de urgência do Município 
de Campo Redondo/RN, Conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados através da Portaria nº 
002/2019, 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 04/09/2020 das 08h00min até às 09h00min do dia 18/09/2020. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
Dia 18/09/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09h10min 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 
Campo Redondo, situada à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no 
horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 
setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

Campo Redondo/RN, 04 de setembro de 2020.
José Jailson Pereira - Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 803.462/2020

O Pregoeiro da, torna público a quem interessar, que estará realizando a Licitação – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 027/2020, tendo como objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA 
SOROLÓGICA DE BANCADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO DE 
LEISHMANIOSE CANINA (CALAZAR), DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS DA 
S E C R E T A R I A  M U N I C I P A L  D E  S A Ú D E .  L O C A L  D E  R E A L I Z A Ç Ã O : 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – Acesso Portal de 
Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08 DE SETEMBRO DE 
2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 18 DE SETEMBRO DE 
2020 ÀS 10hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 18 DE SETEMBRO DE 2020 ÀS 11hs01min. As 
especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus Anexos. O Edital 
encontra-se disponível nos sites: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e 
www.jardimdoserido.rn.gov.br. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: 
cpl_js@outlook.com ou pelo Fone: (84) 3472-3902.

Jardim do Seridó/RN, em 04 de setembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN, CNPJ: 
08.281.073/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN – IDEMA as seguintes licenças:
·  LI para a Construção de Unidade Didática de Processamento de Carnes, 

Localizada na Comunidade Sítio Fechado, s/n, Bairro Zona Rural, 
Florânia/RN.

·  LI para a Construção de Unidade Didática de Processamento de Carnes, 
Localizada na Comunidade São José de Gaspar Lopes, s/n, Bairro Zona 
Rural, Pedro Avelino/RN.

·  LI para a Construção de Unidade Didática de Processamento de Carnes, 
Localizada na Comunidade Sítio Umbuzeiro, s/n, Bairro Zona Rural, São José 
do Seridó/RN.

Cesar José de Oliveira
Diretor Geral

INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
RIO GRANDE DO NORTE - EMATER-RN

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do RN, CNPJ: 
08.281.073/0001-00, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN – IDEMA as seguintes 
licenças:
·  LI para a Construção de Unidade Didática de Processamento de Carnes, 

Localizada na Avenida Paulo Afonso, s/n, Bairro Paraíso, Santa Cruz/RN.
·  LI para a Construção de Unidade Didática de Processamento de Carnes, 

Localizada na Comunidade Pedra Cal, s/n, Bairro Zona Rural, Acari/RN.
·  LI para a Construção de Unidade Didática de Processamento de Carnes, 

Localizada na Comunidade São José, s/n, Bairro Zona Rural, 
Angicos/RN.

Cesar José de Oliveira
Diretor Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 07/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para a execução 
dos serviços de pavimentação e drenagem superficial em diversas ruas do município de 
São José de Mipibu/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço global, com o objetivo em epígrafe. A sessão pública será 
realizada na sede da Prefeitura Municipal, sita na Rua 26 de Julho, 08 — Centro, no dia 
23.09.2020, às 11h00min, sendo observadas as medidas de precauções determinadas 
pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em participar da sessão, DEVERÁ estar 
portando máscara para seu uso pessoal; não estar em quarentena determinada pelos 
Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento recomendado 
de no mínimo um metro e meio das demais pessoas presentes. O Edital, na íntegra e seus 
anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL, no endereço supra, 
d e  s e g u n d a  a  s e x t a ,  d a s  0 8 h 0 0 m i n  à s  1 2 h 0 0 m i n ,  o u  p e l o  e m a i l 
eletrônico:cplsjmarialda@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 04.09.2020
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente



Com a derrubada de medidas de 
isolamento social e reabertura 
de fronteiras, o número de voos 

comerciais no mundo cresceu e atingiu 
o maior patamar desde março. Ainda 
assim, é 40% menor que em janeiro, 
antes da pandemia do coronavírus.

A semana de maior paralisação da 
aviação no ano foi a de 18 a 25 de abril, 
quando a quantidade de aviões co-
merciais no ar era 75% menor do que 
no período pré-pandemia. Em compa-
ração com a média de voos no fim de 
agosto, houve aumento de mais de 40 
mil decolagens por dia.

Os dados são do site FlightRa-
dar24h, que monitora o fluxo de aviões 
pelo planeta. Voos comerciais incluem 
o transporte de passageiros e de carga.

A retomada é mais lenta nas Amé-
ricas, onde o volume de novos casos de 
Covid-19 ainda é bastante expressivo. 
No aeroporto de Guarulhos e no JFK, 
em Nova York, a média diária de voos 
na penúltima semana de agosto equi-
vale a 64% e 50%, respectivamente, do 
que se registrava no mesmo período de 
março.

Naquele momento, Itália, Espanha 
e França já passavam por lockdown 
para conter o vírus, mas as medidas 
de isolamento ainda começavam a ser 
implementadas nos Estados Unidos e 
no Brasil.

Em território italiano, o primeiro 
decreto de quarentena, que suspendeu 
aulas e restringiu o comércio e a circu-
lação de pessoas, é de 7 de março. No 
fim daquele mês, no aeroporto de Mi-
lão, região mais afetada, houve apenas 
8 das 142 decolagens previstas (6%).

Segundo o Gabinete de Estatísti-
cas da União Europeia, houve queda 
de 75% no turismo em junho na com-

paração com fevereiro, e o setor aéreo 
reduziu as operações em 73%.

Com o controle da epidemia, a 
Europa tem passado, desde o fim 
de junho, por processo de reaber-
tura gradual de suas fronteiras 
internas e externas —mas com 
restrições a países onde a Co-
vid-19 está fora de controle, caso 
do Brasil.

O verão no hemisfério Norte deu 
gás à retomada do setor aéreo, com 
aquecimento do turismo. Hoje, há 12 
vezes mais decolagens no aeroporto 
de Milão que em março. Ainda assim, 
o volume equivale à metade do que 
se registrava antes da pandemia, em 
fevereiro.

BRASIL
No Brasil, as companhias Latam, 

Azul e Gol reduziram em 90% as ope-
rações no mês de abril —eram de 700 
a 800 voos por dia no período anterior 

à pandemia.
Em setembro, a Azul planeja ope-

rar com 303 voos diários para 80 desti-
nos, 290% a mais que em abril.

Na Latam, a expectativa é chegar 
a 244 decolagens por dia até o fim do 
mês, uma adição de 73 em relação a 
agosto.

Na Gol, a meta é realizar 300 voos 
por dia neste mês, seis vezes o número 
de abril.

Os efeitos da forte queda, porém, já 
apareceram para o mercado. A Latam 
anunciou mês passado demissão de 
cerca de 40% do seu quadro de fun-
cionários. Em julho, a Azul demitiu ao 
menos 500 empregados, segundo esti-
mativa da SNA (Sindicato Nacional dos 
Aeroviários).

Também em julho, a Latam Brasil 
entrou com pedido de recuperação ju-
dicial nos Estados Unidos. As afiliadas 
de outros cinco países já haviam feito o 
mesmo em maio.
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Movimentação no saguão do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante

AVIAÇÃO |  No Brasil, as companhias Latam, Azul e Gol reduziram em 90% as operações no mês de abril —
eram de 700 a 800 voos por dia no período anterior à pandemia. Agora, começam a retomar as atividades

Voos voltam a crescer e atingem 
maior patamar desde março

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Reeleições causaram grande dano 
ao País, afirma presidente do PSDB
O presidente nacional do PSDB, 

Bruno Araújo, repercutiu nesta 
segunda-feira 7, em entrevista 

à CNN Brasil, um artigo publicado pe-
lo ex-presidente Fernando Henrique 
Cardoso, no qual disse que o instituto 
da reeleição "foi um erro" -- FHC foi o 
primeiro presidente reeleito no país.

Segundo Araújo, a maioria do par-
tido apoia o fim da reeleição, e afirmou 
que a reflexão sobre o tema vem cres-
cendo dentro da sigla.

“Nós não estamos aqui discutindo 
qualquer direito à reeleição do atual 
presidente ou de todos aqueles que 
têm direito. Nós queremos fazer um 
debate de transição, com tempo ne-
cessário, discutindo para as eleições de 
2022, 2024”, disse ele.

Na avaliação do presidente do PS-
DB, as reeleições, sobretudo do ponto 
de vista nacional, causaram um “gran-
de dano” ao País. A história mais re-
cente, de acordo com ele, é o preço do 
impeachment de Dilma Rousseff.

“Dilma é resultado da sua reeleição. 
Extrapolou as contas públicas, inviabi-
lizou as contas do país para o exercício 
de seu segundo mandato em 2015, e o 
resto do filme a gente conhece”, falou.

Mas Araújo reitera a importância 
de um debate isento. “Nós queremos 
fazer isso de forma descontaminada, 
[para que] ninguém esteja pensando 
em como dificultar ou facilitar a can-
didatura de A ou B, de partido C ou D, 
mas pensar o que é melhor para o país”.

“Um mandato de cinco anos é mais 

estável? É suficiente para conduzir um 
plano a nível nacional?”, questionou.

Sobre o artigo de FHC publicado 
nos jornais O Estado de S. Paulo e O 
Globo, Araújo disse que todo “mea-cul-
pa” é um “exercício de humildade”.

“Um senhor de 90 anos de idade, 
catedrático de sociologia, duas vezes 
presidente da República, ministro da 
Fazenda, ministro das Relações Exte-
riores, senador. O presidente coloca 
e contextualiza em que momento se 
deu o processo de reeleição e, passado 
todos esses anos de instituto da reelei-
ção, faz uma análise de quanto as con-
tas públicas podem ser danificadas 
com a necessidade e com intuito da 
reeleição. Sobretudo no cenário nacio-
nal”, disse.

OPINIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 06/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para os serviços de 
construção de um Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI, neste Município, sob a 
responsabilidade das Secretarias Municipais de Educação e de Obras

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitação de São José de Mipibu/RN, no uso de suas 
atribuições legais, torna público que se encontra aberta licitação na modalidade Tomada de 
Preços, tipo menor preço global, com o objetivo em epígrafe. A sessão pública será 
realizada na sede da Prefeitura Municipal, sita na Rua 26 de Julho, 08 — Centro, no dia 
23.09.2020, às 09h00min, sendo observadas as medidas de precauções determinadas 
pelo Ministério da Saúde. O licitante que optar em participar da sessão, DEVERÁ estar 
portando máscara para seu uso pessoal; não estar em quarentena determinada pelos 
Órgãos de Saúde Estadual e/ou Municipal; e obedecer ao distanciamento recomendado 
de no mínimo um metro e meio das demais pessoas presentes. O Edital, na íntegra e seus 
anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL, no endereço supra, 
d e  s e g u n d a  a  s e x t a ,  d a s  0 8 h 0 0 m i n  à s  1 2 h 0 0 m i n ,  o u  p e l o  e m a i l 
eletrônico:cplsjmarialda@gmail.com. Maiores informações: Fone: (84)3273-3341.

São José de Mipibu/RN, 03.09.2020
Arialda Helena do Carmo Martins

Presidente
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ROVENA ROSA / ABR

A pandemia da Covid-19 levou 
a um aumento de até 92,6% 
nos preços dos medicamentos 

adquiridos pelos hospitais de março a 
julho deste ano.

Os dados são de uma pesquisa iné-
dita realizada pela Fundação Instituto 
de Pesquisa Econômica (Fipe) em par-
ceria com a Bionexo. O instituto criou 
um índice para calcular o preço dos 
medicamentos hospitalares, o IPM-H 
(Índice de Preços de Medicamentos 
para Hospitais).

Na avaliação geral, o aumento foi 
de 16,44% de março a julho. Isso por-
que a pesquisa, que levou em conside-
ração mais de 1,5 mil tipos de medica-
mentos, avalia produtos tão distintos 
como remédios para dor de cabeça 
até aqueles que atuam em órgãos e 
sistemas diretamente afetados pelo 
coronavírus.

Os medicamentos que mais tive-
ram alta nesse período foram utiliza-
dos no tratamento de pacientes com 
Covid-19 para ajudar no sistema car-
diovascular (+92,6%), sistema nervoso 

(+66%) e aparelho digestivo e metabo-
lismo (+50,4%).

Outros remédios indiretamente 
usados no tratamento de pacientes, 
mas que tiveram aumento expressivo, 
foram aqueles para o sistema hormo-
nal (+21,8%) e para músculos e ossos 

(+18,2%).
Para calcular o índice, os pesqui-

sadores utilizaram a base de dados da 
empresa de soluções digitais em saúde 
Bionexo, cuja rede conta com mais de 
20 mil fornecedores de medicamentos 
e suprimentos hospitalares no Brasil, 

Argentina, Colômbia e México.
Monitorando as transações reali-

zadas entre hospitais e fornecedores 
nos últimos doze meses, os pesqui-
sadores observaram um aumento no 
período de março a julho, justamente 
quando teve início e se agravou a pan-
demia da Covid-19 no País. Em todo o 
período, o aumento foi de 19,83%.

Observando mês a mês, os autores 
chegaram a um índice cujo uso pode 
ajudar a pautar decisões dos admi-
nistradores de hospitais na compra de 
medicamentos, bem como repassar 
aos fornecedores qual a atual deman-
da para cada tipo de medicamento.

Para o coordenador de pesquisas 
da Fipe e um dos autores do estudo, 
Bruno Oliva, é a primeira vez que uma 
base de referência para preços de me-
dicamentos hospitalares é calculada 
no Brasil.

“A Fipe trabalha com esse tipo de 
informação há bastante tempo e esse 
é mais um passo em trazer informação 
a um setor específico, nesse caso o de 
hospitais.”

Pandemia eleva preços de 
medicamentos para hospitais
CORONAVÍRUS | Levantamento mostra que medicamentos que mais tiveram alta nesse período foram utilizados no tratamento de pacientes
com Covid-19 para ajudar no sistema cardiovascular (+92,6%), sistema nervoso (+66%) e aparelho digestivo e metabolismo (+50,4%)

Profissionais de saúde atendem paciente com o novo coronavírus em leito de UTI

CORONAVAC

A empresa chinesa Sinovac 
Biotech informou nesta se-
gunda-feira 7 que a vacina que 
desenvolve contra a Covid-19, 
em parceria com o Instituto Bu-
tantan, em São Paulo, se mos-
trou segura para pessoas mais 
velhas. Contudo, as respostas 
imunológicas desencadeadas 
pela vacina foram ligeiramente 
mais fracas nesse grupo do que 
em adultos mais jovens.

Segundo Liu Peicheng, 
representante da empresa, afir-
mou à agência Reuters, a vacina 
CoronaVac não causou efeitos 
colaterais graves em testes clí-
nicos combinados de Fase 1 e 
Fase 2 iniciados em maio com 
421 participantes com 60 anos 
ou mais.

“Dos três grupos de par-
ticipantes que tomaram res-
pectivamente duas injeções de 
baixa, média e alta dose de Co-
ronaVac, mais de 90% tiveram 
uma alta significativa nos níveis 
de anticorpos, mas os níveis 
foram ligeiramente mais baixos 
do que os observados em indi-
víduos mais jovens, ainda que 
em linha com as expectativas”, 
disse Lu.

Os resultados são preli-
minares e foram obtidos após 
testes de nível inicial a interme-
diário. Os resultados completos 
não foram publicados e não fo-
ram apresentados à Reuters, de 
acordo com a agência.

Quatro das oito vacinas do 
mundo que estão na terceira 
fase de testes são da China.

Autoridades de saúde pelo 
mundo querem saber se as va-
cinas em pesquisa podem pro-
teger com segurança os idosos, 
cujo sistema imunológico 
geralmente reage de forma me-
nos potente aos imunizantes 
contra o coronavírus, que já 
causou quase 900 mil mortes 
no mundo.

A CoronaVac, que está sen-
do testada no Brasil e na Indo-
nésia no estágio 3 (final) para 
avaliar se é eficaz e segura o su-
ficiente para obter autorização 
para uso em massa, já foi dada 
a milhares de pessoas.

VACINA GERA 
MENOR RESPOSTA 
IMUNOLÓGICA EM 
IDSOS, DIZ SINOVAC

MARCELO CAMARGO / ABR

Uma pesquisa do instituto Poder-
Data mostra que 34% dos brasilei-
ros estão otimistas com a econo-

mia e acham que sua situação financeira 
pessoal deve melhorar nos próximos seis 
meses. Para 45%, nada deverá mudar e 
16% avaliam que irá piorar.

Os dados foram coletados de 31 
de agosto a 2 de setembro, por meio 
de ligações para celulares e telefones 
fixos. Foram 2,5 mil entrevistas em 509 
municípios, nas 27 unidades da Fede-
ração. A margem de erro é de 2 pontos 
percentuais.

O País hoje enfrenta uma pande-
mia que já matou mais de 126 mil bra-
sileiros. Medidas para enfrentamento 

da Covid-19 custaram caro para a eco-
nomia. Todos os estados decretaram 
fechamento de setores da economia 
para tentar conter a propagação do 
coronavírus.

No 2º trimestre do ano, o PIB brasi-
leiro caiu 9,7% –maior retração desde o 
início da série histórica do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para tentar mitigar os danos, o go-
verno propôs e o Congresso aprovou 
um auxílio emergencial para os bra-
sileiros mais pobres. Primeiro, foram 
distribuídas três parcelas de R$ 600. 
Depois, foram liberadas outras duas 
com o mesmo valor.

Na terça-feira 1º, o governo anun-

ciou que irá prorrogar o programa até 
o fim do ano, com mais quatro parcelas 
de R$ 300.

O PoderData separou recortes 
para as respostas à pergunta sobre a 
percepção dos brasileiros a respeito do 
futuro da economia. Foram analisados 
os perfis por sexo, idade, nível de ins-
trução, região e renda.

Homens (42%), os que têm de 16 a 
24 anos (45%), moradores do Norte e 
do Sul (46% em ambos os estratos) são 
os mais otimistas.

Já os que têm de 45 a 59 anos (22%), 
os com ensino superior (21%) e os de-
sempregados ou sem renda fixa (20%) 
são os mais pessimistas com o futuro. sadsad

Pesquisa aponta que 34% acham 
que situação financeira vai melhorar

ECONOMIA
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SEMINÁRIO ONLINE 
DISCUTE IMPACTOS 
DA PANDEMIA NO 

AUDIOVISUAL
ARTE  | Segunda edição 
do evento acontece de 15 a
17 de setembro e contará
com duas atividades por dia

O Seminário Audiovisual & 
Mercado nasceu como o 
objetivo de promover um 

ambiente para diálogos e re� exões, 
sendo o primeiro evento no Rio 
Grande do Norte especi� camente 
voltado para questões mercadológicas 
do segmento do audiovisual, 
proporcionando uma troca de 
experiências entre realizadores 
potiguares e pro� ssionais do mercado 
nacional. 

A segunda edição do seminário 
acontecerá de 15 a 17 de setembro, 
em formato webinar, proporcionando 
uma quebra de fronteiras e ampliando 
a participação a pessoas de outros 
estados e até mesmo de fora do país.  O 
evento é mais uma iniciativa do Festival 
Goiamum Audiovisual, que atua há 10 
anos no estado com foco no fomento e 
difusão do audiovisual contribuindo no 
desenvolvimento do segmento.

Em 2019, o seminário contou 
com a participação de Ana Carla 
Fonseca/Garimpo Soluções (SP), 
Bárbara Sturm/Elo Company (SP), 
Ramiro Azevedo/Prime Box Brasil 
(RS), Daniela Fernandes/DIMAS 
(BA), Paula Tupynambá/Pougy e 
Tupinambá Advogados Associados 
(RJ), João Vieira Jr./Carnaval Filmes 
(PE), André Faria/Rede Brasileira de 
Film Commissions (RJ), Frederico 
Machado/Lume Distribuidora (MA), 
Isabelle Cabral/Pipa Filmes (RJ), 
Renata Rigo/Seguradora Chubb (RJ) 
e Fernanda Alves/FM Produções e 
Pé na Estrada Filmes (RJ), recebendo 
um público de aproximadamente 
350 pessoas entre pro� ssionais e 
estudantes do audiovisual.

Nesta segunda edição serão 
discutidos tópicos como os novos 
desa� os trazidos pela pandemia a 
nível global, as novas reestruturações 
do mercado audiovisual atual em 
tempos de hiperconexão, como 
também os desa� os que a economia 
criativa sempre enfrentou. As 
inscrições podem ser feitas a partir 
de 31 de agosto, através do site ou 
aplicativo Sympla.

A programação contará com 
duas atividades por dia e abordará 
diversos temas relevantes para o 
mercado. No primeiro dia o tema 
InnSaei.TV - Desmisti� cando a 
plataforma streaming será abordado 
pela palestrante Bia Ambrogi (SP) 
– produtora executiva que atua 
há quase 20 anos em produção 

ENCONTRO Programação do evento contará com duas atividades por dia

e pós-produção audiovisual, 
assinando a supervisão de pós 
produção de grandes produções 
nacionais como Tropa de Elite 
e Dois Filhos de Francisco; Na 
segunda atividade, o tema Cultura 
pós e durante a pandemia será 
abordado pela palestrante Ana Carla 
Fonseca Reis (SP) - administradora 
pública, economista, Mestre em 
Administração e Doutora em 
Urbanismo (USP).

O segundo dia de programação 
contará com a atividade Narrativas 
Contemporâneas - Versatilidades 
e desa� os na realização de curtas-
metragens no Brasil, com William 
Hinestrosa (SP) - formado em 
Filoso� a e Doutorando em Artes 
Visuais na Unicamp, trabalha como 
pesquisador de talentos e é um dos 
criadores na área de Entretenimento 

da TV Globo; e com a atividade 
O projeto como peça-chave na 
realização de uma obra audiovisual, 
com Vânia Lima (BA) - produtora 
executiva e diretora que atua em 
projetos audiovisuais que buscam 
reconhecer identidades e culturas do 
povo brasileiro.

Por � m, o terceiro dia contará 
com a atividade desa� os do 
mercado audiovisual no contexto 
da pandemia e do ambiente político 
institucional, com Alfredo Manevy 
(SP) - gestor, pesquisador e professor, 
com doutorado em audiovisual pela 
USP.; e a atividade A importância 
do audiovisual para a música, com 
Ricardo Lago (RN) - roteirista e diretor 
de videoclipes. As inscrições custam, 
por atividade, R$50 (inteira) e R$25 
(estudante). Já o passaporte para 
todas as atividades custa R$150. 

PROGRAMAÇÃO:

Terça-feira (15)
15h - Palestra: InnSaei.TV - Desmitificando 
a plataforma streaming. Palestrante: Bia 
Ambrogi (SP). Mediação: Alexandre Soares 
(PE)
19h - Masterclass: Cultura pós e durante 
Covid - Caminhos e provocações - Acesso 
gratuito. Palestrante: Ana Carla Fonseca Reis 
(SP). Mediação: Keila Sena (RN)

Quarta-feira (16)
15h - Palestra: Narrativas contemporâneas 

- Versatilidades e desafios na realização de 
curta-metragem no Brasil. Palestrante: William 
Hinestrosa (SP). Mediação: Pedro Fiuza (RN)
19h - Workshop: O projeto como peça-chave 
na realização de uma obra audiovisual. 
Palestrante: Vânia Lima (BA) - Diretora da Têm 
Dendê Produções. Mediação: Babi Baracho 
(RN)

Quinta-feira (17)
15h - Masterclass: Os desafios do mercado 
audiovisual brasileiro no atual contexto da 
pandemia e do ambiente político-institucional. 
Palestrante: Alfredo Manevy (SP). Mediação: 
Paulo Roberto (PB)
19h - Palestra: A importância do audiovisual 
para a música. Palestrante: Ricardo Lago 
(RN) - Dronando Filmes. Mediador: Anderson 
Foca (RN)
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NA MIRA 
Na crista da onda do 

governo Jair Bolsonaro, alçado 
recentemente ao posto de 
“superministro” e conselheiro 
do “chefe supremo”, o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, foi destaque em 
longa matéria da Veja no � m de 
semana. Em pauta, o fato de que 
o potiguar é réu em diversos – e 
antigos - processos que o acusam 
de enriquecimento ilícito, danos 
ao erário, violação aos princípios 
administrativos, além de 21 casos 
de crime de peculato. 

FOGO LOCAL OU NACIONAL? 
Tirando do foco o conteúdo, 

que remonta à época em 
que Marinho presidia a 
Câmara Municipal de Natal e 
é de conhecimento de quem 
acompanha os acontecimentos 
políticos por aqui, a publicação 
da reportagem logo instigou os 
mais atentos à seguinte pergunta: 
quem quer boicotar o “sucesso” de 
Marinho junto ao presidente da 
República? O interesse é local ou 
nacional? 

DE OLHO... 
No início de agosto, a revista 

já havia publicado a matéria 
“Como Rogério Marinho virou 
peça-chave para Bolsonaro no 
Nordeste”, a� rmando que o 
ministro estava liderando projetos 
de impacto entre os mais pobres 
no Nordeste, reduto eleitoral do 
PT, onde Bolsonaro foi derrotado 
pelo petista Fernando Haddad nos 
nove estados da região no segundo 
turno da eleição de 2018.  

TOM 
O detalhe que pode ter passado 

despercebido de alguns é que a 
matéria trata Rogério Marinho 
como “coronel”. “Nessa corrida 
rumo à conquista do Nordeste, o 
capitão tem contado com o apoio 
fundamental de um ‘coronel’”, diz o 
texto, em tom crítico.  

NÃO CONTROLA NEM PIOLHO 
“As escolas privadas não 

estão preparadas para seguir os 
protocolos. Elas não controlam 
nem pilho, imagine controlar a 
transmissão desse vírus”. De uma 
mãe que tem � lho estudando em 
escola particular, ao abordar, em 
entrevista à Inter TV Cabugi, a 
possibilidade de volta às aulas em 
outubro para a rede privada. 

POSIÇÃO 
O Governo do Rio Grande do 

Norte se pronunciou na última 
sexta-feira 4 sobre o inquérito 
movido pelo Ministério Público 
do RN para investigar 20 policiais 
antifascismo aqui no Estado. 
Em nota o� cial, a gestão Fátima 
Bezerra classi� ca o fato como 
“perseguição política”. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Deu na Exame: 

Pesquisadores do Instituto 
Karolinska, na Suécia, 
encontraram um nanocorpo 
que pode prevenir infecções 
do novo coronavírus em 
humanos. O pequeno anticorpo 
neutralizador vem das alpacas 

>>Previsão: O ex-secretário 
de Vigilância em Saúde do 
governo federal Wanderson de 
Oliveira afirmou em entrevista à 
CNN Brasil que a vacinação em 
massa contra o coronavírus no 
Brasil deverá acontecer apenas 
na metade de 2021. 

e foi capaz de neutralizar a 
Covid-19 ao bloquear a entrada 
do vírus nas células humanas. O 
estudo foi publicado na sexta-
feira 4 na prestigiada revista 
científica Nature. 

Em Porto Mirim, o casal Leonardo Patriota
e Larissa Costa curtiu o feriadão rodeado da família
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LEMBRANDO 
O caso ganhou repercussão 

nacional, quando o colunista do 
UOL Rubens Valente incluiu o 
caso daqui em reportagem sobre o 
dossiê produzido por uma unidade 
pouco conhecida do Ministério 
da Justiça, a Seopi - Secretaria de 
Operações Integradas -, que havia 
feito uma lista com 579 agentes 
da segurança púbica estaduais 
e federais envolvidos com o 
Movimento Antifascista. 

ACOLHIMENTO 
Antes do feriado, o deputado 

estadual Ubaldo Fernandes 
(PL) protocolou na Assembleia 
Legislativa um projeto acolhedor... 
Um projeto de lei que institui, no 
âmbito do Rio Grande do Norte, 
o “Programa de Humanização e 
Acolhimento aos Familiares das 
Vítimas da Covid-19”. 

ASSISTÊNCIA 
“Essa proposição pretende 

se somar às políticas públicas de 
apoio e acolhimento aos familiares 
daqueles que perderam a vida 
em decorrência da Covid-19”, 
justi� cou Ubaldo, que explicou 
que a intenção é de acolher 
familiares das vítimas da doença, 
garantindo apoio e assistência 
psicológica para lidar com o luto. 

CENSURA 
 “A inaceitável censura prévia 

ao Jornal Nacional e o silêncio dos 
covardes” foi o título do artigo 
assinado pelo jornalista Reinaldo 
Azevedo sobre decisão da Justiça 
do Rio de Janeiro proibindo o 
jornalismo da Globo de “exibir 
qualquer documento ou peça das 
investigações” sobre o esquema 
de rachadinha no gabinete do 
senador Flavio Bolsonaro. 

NA CARA DURA 
“Inexiste censura prévia 

no Brasil, conforme deixam 
claro o Inciso IX do Artigo 5º 
da Constituição, que é cláusula 
pétrea, e o Artigo 220. 

Logo, parece evidente que 
a juíza Cristina Serra Feijó 
desrespeitou a Constituição. E 
cumpre avaliar em que medida 
não se está diante de uma 
determinação que caracteriza 
abuso de autoridade”, a� rmou o 
jornalista. 

INACEITÁVEL 
Reinaldo Azevedo ressaltou: 

“Os documentos estão em sigilo? 
Então não podem ser vazados. 
Que se abra uma investigação para 
chegar aos vazadores. A imprensa 
não tem nada com isso”. E 
completou: “O dever da imprensa 
é publicar o que sabe, não guardar 
sigilo. E a regra vale até mesmo 
quando pode haver uma parceria 
incômoda entre vazadores e quem 
publica os vazamentos”.

Em João Pessoa, Nathália Faria e Graco Parente reuniram familiares para o casamento civil, incluindo 
Robinson Faria, o ministro Fábio Faria e esposa Patrícia Abravanel e o jogador Alexandre Pato

OPA! 
A Secretaria de Comunicação do governo Jair 

Bolsonaro usou per� l o� cial para reclamar de 
paródia do secretário de Cultura, Mário Frias (que 
se autoconvidou para o cargo na saída de Regina 
Duarte), feita pelo humorista Marcelo Adnet. Uso de 
máquina pública para atacar um artista? A gestão do 
secretário não pode ser criticada, não? 

Venezuela? Cuba? China? Ah não, Brasil mesmo, 
sob o bolsonarismo.

 PROMESSA 
Eita que o vice-presidente da República, 

Hamilton Mourão, admitiu que o governo entrou 
tarde para frear o desmate na Amazônia. O fato 
ocorreu durante evento do Estadão, na última 
sexta, quando o vice se comprometeu a reduzir 
as enormes perdas que vêm ocorrendo do ano 
passada para cá. 

REALIDADE 
Aliás, no último sábado foi celebrado o Dia da 

Amazônia. Nada a comemorar! Em agosto, o volume 
de queimadas registradas pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), que monitora por satélite 
a região, foi o maior do ano e o segundo maior da 
década. 

CONTA OUTRA 
E no Dia da Amazônia, o presidente Jair 

Bolsonaro apareceu em vídeo publicado em suas 
redes sociais a� rmando que o “Brasil é o país que 
mais preserva seu meio ambiente”. Piada pronta! 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Logo cedo, a Lua tá toda amorzinho com Saturno 
e Plutão, enviando excelentes energias para você 
se concentrar no trabalho e cuidar de assuntos que 
envolvem dinheiro. Pode ter sucesso ao fechar um 
negócio ou buscar uma nova colocação.

Nesta terça, os astros mandam um aviso: mudanças 
estão previstas, especialmente em casa, e você vai ter 
que encontrar uma maneira de lidar com isso numa boa. 
Na parte da manhã, a Lua dá aquele match perfeito sem 
defeitos com Plutão e Saturno.

O bom aspecto da Lua com Plutão e Saturno deve 
agitar seu lado mais ousado e aventureiro nesta terça. 
Talvez não seja possível colocar todos os seus planos em 
prática, especialmente se anda sonhando com viagem, é 
um ótimo momento para ampliar seus conhecimentos.

Escorpião, você vai começar o dia com muito pique para 
lidar com as pessoas de um modo geral! Embora o seu 
signo seja desconfi ado e reservado por natureza, o bom 
aspecto da Lua com Saturno e Plutão na parte da manhã 
pode melhorar suas habilidades de comunicação. 

Se depender das estrelas, sua intuição estará tinindo logo 
cedo e pode enviar mensagens importantes, desde que 
esteja aberto(a) a ouvir o que o universo tem a dizer. 
Se descobrir que alguém anda mentindo ou que não 
merece confi ança.

 Na parte da manhã, a carreira ganha um ótimo 
empurrãozinho e você pode até melhorar as fi nanças. 
Mas saiba que essa melhora estará ligada diretamente 
ao seu esforço, por isso, ouça o recado da Lua e coloque 
as mãos na massa. 

A Lua, em trígono com Plutão e Saturno, favorece a 
expansão dos seus horizontes -- é hora de pensar fora 
da caixa e descobrir novos interesses. Você poderá ter 
um desempenho melhor se cuidar de tarefas fora do 
ambiente de trabalho, desde que isso não traga riscos. 

As coisas vão correr com mais tranquilidade na parte da 
manhã, quando a Lua, que está em seu paraíso astral, vai 
se entender numa boa com Plutão e Saturno, que estão em 
seu signo. Aproveite para resolver problemas, fechar um 
acordo ou lidar com qualquer coisa.

Nesta terça, os astros garantem que toda a sua atenção 
estará voltada para assuntos profi ssionais. É um bom 
momento para correr atrás de um aumento, fechar um 
negócio lucrativo ou aumentar seu patrimônio. Mas não 
dá para fi car de braços cruzados.

Assuntos ligados à família devem se desenvolver numa 
boa na parte da manhã. A Lua se entende com Saturno 
e Plutão, enviando energias positivas para lidar com 
segredo antigo ou até com um caso escondido com um 
amor do passado. Aproveite, minha fi lha! 

 Hoje, você pode expandir seus contatos, fazer amigos 
e encantar as pessoas com seu charme! Se usar essas 
qualidades no serviço, tem tudo para se destacar em 
vendas ou em uma área que envolva o trabalho em 
equipe. 

Se depender de Plutão e Saturno, que trocam likes com 
a Lua nesta manhã, tudo o que envolve comunicação 
deve se desenrolar melhor. Aproveite para resolver mal-
entendido, expressar novas ideias no trabalho ou até 
colocar o papo em dia com os amigos.

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)

Nos 70 anos da televisão brasileira, Pró-TV pede socorro

Nesses 70 anos da televisão 
brasileira, que serão completados 
no dia 18, a Pró-TV é a associação 
que mais representa essa história.

Criada por Vida Alves, Walter 
Forster, Blota Junior, Ana Maria 
Newman e outros pioneiros, 
ela tem um acervo dos mais 
relevantes, como uma das câmeras 
usadas na inauguração em 1950, 

� lmadoras de épocas diferentes, 
vários troféus, modelos de 
rádios, 150 vídeos de entrevistas 
e depoimentos, além de uma 
coleção com cerca de 3000 fotos.

Pois bem, todo esse trabalho, 
que exige cuidados frequentes 
para a sua preservação, também 
por causa da pandemia, foi 
seriamente comprometido ao 

longo desses últimos tempos, 
com a interrupção das doações e 
locação de equipamentos.

A Pró-TV, através do seu 
portal ou página no Facebook, 
está pedindo ajuda para poder 
sobreviver. Todo e qualquer 
auxílio, independentemente de 
onde vier, especialmente da classe 
artística, será muito bem-vindo.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Na Band, já existe a decisão que 
o programa do Edu Guedes será 
apresentado das 10h às 11h. O 
poeta e cordelista Bráulio Bessa 
é o entrevistado do Marcelo Tas, 

nesta terça, 22h15, no “#Provoca”, 
da Cultura.Nos interiores da 
Globo já se fala em Cristiana 

Oliveira como uma das convidadas 
especiais da próxima “Pantanal”.
No SBT, a informação é que 

Rachel Sheherazade foi notifi cada 
que seu contrato não será renovado.
A equipe do “Se Joga”, na Globo, 

enfrenta o mesmo problema do 
pessoal da novela “Poliana Moça”, 

produção do SBT. A falta de 
comunicação...Ninguém fala nada 

sobre quando os trabalhos serão 
retomados. Se é que serão. Bateu 
o desânimo. “Amor de Mãe” 
continua com as suas gravações 

nos Estúdios Globo...Trabalhos 
sempre divididos por núcleos para 
evitar aglomerações...Acredita-

se que, mantido o ritmo atual, 
deve terminar tudo em meados de 

outubro.

ENCONTRO
Na quarta passada, no sítio do 

Benedito Ruy Barbosa, em Sorocaba-
SP, foi realizada a primeira reunião 
sobre  “Pantanal”.

A novela será atualizada por 
Bruno Luperi, neto do Benedito, mas 
com a supervisão dele. No domingo, 
via “Fantástico”, a produção do 
remake foi anunciada o� cialmente 
pelo diretor Ricardo Waddington.

 
DESTINO

O ator português Pedro Carvalho, 
que está na reprise de “Escrava Mãe”, 
até chegou a ser cogitado para “Salve-
se Quem Puder”.

Mas tudo indica que seu próximo 
trabalho será mesmo em Portugal.

GOLPE DE MISERICÓRDIA
A Globo, via Globoplay, anunciou 

que irá oferecer um pacote próprio, 
com todos os seus canais, o que 
poderá vir a ser um golpe mortal 
contra toda a TV paga.

Uma pesquisa feita entre 
assinantes de operadoras, mostrou 
que 70% das pessoas que utilizam 
esses serviços, consomem TV aberta. 
Se o mundo tem pandemia, as TVs a 
cabo poderão viver um pandemônio.

ESTREIA
“Sassaricando”, novela de Silvio de 
Abreu, estreia nesta terça, 14h30, no 
Viva. É a história de Aparício Varela 
(Paulo Autran) que, ao fi car viúvo da 
milionária Teodora Abdala (Jandira 
Martini), decide reconquistar a mulher 
amada, a estilista Rebeca (Tônia 
Carrero).

DIVULGAÇÃO

ENTREVISTA
“Trace Trends”, da Rede TV!, nesta 

terça-feira, 22h30, traz uma entrevista 
com a cantora e compositora baiana 
Margareth Menezes.

Ela fala da importância de sua 
recente nomeação como embaixadora 
da Unesco, para promover ações de 
folclore e artes populares no Brasil.

ATAQUE
Essa investida da CNN Brasil 

no rádio, a partir de horários 
comprados na Transamérica, 
tem preferencialmente como 
alvo pro� ssionais da CBN, rádio 
Bandeirantes e BandNews FM. Entre 
tantos outros exemplos, a jornalista e 
apresentadora Tatiana Vasconcellos.

MEMÓRIA
Na Band está sendo feito 

um trabalho de recuperação e 
atualização do seu arquivo.

Entre outras preciosidades, 
programas de Hebe Camargo, Golias 
e vários musicais. Já existe, para 
muito breve, a ideia de colocar um 
pouco de tudo no ar.

POTÊNCIA 
A TV Cultura acaba de 

adquirir um transmissor da marca 
alemã Rohde & Schwarz, que irá 
propiciar que mais 2 milhões de 
telespectadores na Grande São Paulo 
tenham acesso à sua programação.

O novo modelo possui o dobro 
da potência do atual, passando de 
10 KW para 19 KW, equivalente aos 
transmissores de grandes emissoras 
como Globo e Record.
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Maior campeão estadual do 
País, o ABC incluiu mais uma 
taça do Campeonato Poti-

guar na coleção. Nesta segunda-feira 
7, o Alvinegro segurou o empate por 
1 a 1 com o arquirrival América, no 
Frasqueirão, em Natal, e chegou ao 56º 
título da competição. A conquista veio 
de forma invicta, com 13 vitórias e três 
empates em 16 jogos.

Por ter a melhor campanha, o ABC 
foi a campo com a vantagem da igual-
dade após os 90 minutos. O resultado 
garantiu o título da Copa Rio Grande 
do Norte, que é o segundo turno do Es-
tadual. Como também foi campeão do 
primeiro turno (Copa Cidade de Natal), 
contra o mesmo América, o Alvinegro 
assegurou a taça potiguar sem a neces-
sidade de uma finalíssima.

Na partida que marcou a estreia do 
técnico Paulinho Kobayashi pelo Me-
cão, o Alvirrubro dominou o primeiro 
tempo e chegou ao gol aos 35 minutos, 
após um pênalti cometido no meia Ron-
dinelly pelo zagueiro Vinícius Paulista. 
O atacante Zé Eduardo bateu no canto 
direito, com força, para abrir o placar.

O ABC voltou para o intervalo 
mais ligado e chegou o empate aos 10 
minutos, com Paulo Sérgio. O atacan-
te cobrou falta com precisão, fazendo 
a bola cair no canto esquerdo do golei-
ro Ewerton.

Precisando recuperar a vantagem, 
o América manteve o ímpeto ofensivo. 
A oportunidade da vantagem, porém, 
veio novamente em uma penalidade. 
Aos 42 minutos, o zagueiro Alisson 
Brand desviou de cabeça e a bola pe-
gou no braço de Paulo Sérgio. O meia 
Romarinho, porém, mandou para fora 
a bola e as chances americanas de levar 

ABC aproveita vantagem, empata 
com rival América e é campeão 
estadual de forma direta e invicta
ESTADUAL | Alvinegro sai atrás, 
mas consegue empate no 
Frasqueirão e fica com título do 
segundo turno por ter melhor 
campanha. América perde pênalti 
aos 44 do segundo tempo

Título estadual veio após empate por 1 a 1 com o América no tempo regulamentar; Wallyson volta a jogar, mas pode estar de saída do clube

Elenco e comissão técnica do ABC comemoram 56º título estadual para o “Mais Querido”

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.
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O Campeonato Brasileiro 
de 2020 tem sido um terror pa-
ra os técnicos. Apenas nas sete 
primeiras rodadas da Série A, 
seis comandantes perderam 
o emprego e há alguns outros 
sob intensa pressão. A quanti-
dade de demissões registrada 
este ano está acima da média 
histórica dos últimos anos, 
que é de uma demissão a cada 
duas rodadas.

O último treinador a deixar 
o cargo foi Roger Machado, do 
Bahia, mandado embora após 
derrota para o Flamengo na 
quarta-feira 2. Se for considera-
da a temporada toda, iniciada 
em janeiro, somente oito dos 
20 times da elite nacional não 
demitiram o treinador. As exce-
ções são Internacional, Grêmio, 
São Paulo, Corinthians, Palmei-
ras, Fortaleza e Fluminense. 
Mesmo assim, Fernando Diniz, 
Tiago Nunes e Luxemburgo es-
tão sendo cobrados nos cargos.

Para quem acabou de-
mitido, a sensação é de que 
o mercado está mais cruel 
do que nunca. A habitual 
pressão pelos resultados tem 
como grande complicador os 
efeitos da pandemia do novo 
coronavírus.

Dois técnicos encararam 
esse problema de formas dife-
rentes. No Goiás, o técnico Ney 
Franco chegou a ter mais de dez 
jogadores contagiados, precisou 
escalar vários reservas e acabou 
demitido após três jogos sem 
vencer. Dorival Junior vivenciou 
no Athletico-PR a limitação de 
ser infectado ele próprio pela 
Covid-19 e precisar ficar dez 
dias em isolamento. Nesse perí-
odo, sem ele no comando dire-
to, o time perdeu três partidas 
consecutivas. Quando voltou ao 
posto, perdeu o emprego após 
outra derrota. Procurados pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, Ney 
Franco e Dorival preferiram não 
comentar o tema.

DEMISSÃO DE 
TREINADORES 
CRESCE NO 
BRASILEIRÃO

LUCIANO MARCOS

LUCIANO MARCOS

o segundo turno do Estadual.
Após o apito final e um princípio 

de confusão entre jogadores das duas 
equipes, o elenco do ABC e o técnico 
Francisco Diá abraçaram Wallyson, 
que entrou em campo nos acréscimos 
da etapa final.

Foi o primeiro jogo dele após se 
recuperar de uma lesão na tíbia que o 
afastou dos gramados por sete meses. 
Revelado pelo Alvinegro, onde vive a 
terceira passagem, o atacante anun-
ciou, no gramado, que pode estar de 
saída. O vínculo com o clube de Natal 
termina na quinta-feira 10.

Artilheiro da Libertadores de 2007 
pelo Cruzeiro, Wallyson rendeu cerca 
de R$ 1 milhão aos cofres do ABC em 
2008, quando foi vendido ao Athletico-
-PR. Do montante, R$ 600 mil foram 
utilizados para construção de um dos 
módulos de arquibancada do Frasquei-
rão, que recebeu o nome do atacante.


