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No RN, professores recebem hora 
extra mesmo sem aulas presenciais
EDUCAÇÃO. 2 | Embora as aulas presenciais estejam suspensas desde março, 659 servidores da educação receberam nos últimos cinco meses uma gratificação mensal
nos contracheques a título de jornada suplementar. Custo mensal com o pagamento das horas extras, segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seec), é de R$ 400 mil

PSD de Mossoró 
confirma apoio a 
Allyson Bezerra

TST decide que 
motorista não é 
funcionário da Uber

Sinmed vai à Justiça
para evitar fechamento 
do Hosptial Ruy Pereira

Caso Kerinho
volta à tona, e 
Mineiro pode virar 
deputado federal

Nova ferramenta 
ajuda cidadão a 
acompanhar atos
do Governo do Estado

Covid-19: Brasil 
passa marca de
130 mil óbitos;
RN chega a 2.308

REVIRAVOLTA. 3 | Advogados 
apontam que candidato do 
PDT estava inelegível em 2018. 
Se tese for aceita, haverá 
recontagem de votos

TRANSPARÊNCIA. 3 | Módulo 
“Contabilidade Fácil” terá 
respostas às dúvidas mais 
recorrentes sobre o dia a dia da 
contabilidade pública

PANDEMIA. 4 | Em todo o País, 
número infectados desde o 
início da pandemia atingiu 
4.282.164. Entre quinta e sexta, 
foram 43.718 novos casos

ELEIÇÕES 2020. 3 | Em 
convenção, partido 
homologou ainda 32 
candidaturas para vereador

TRABALHO. 2 | Relator do 
processo disse que regras 
da CLT não incorpora
novas formas de trabalho

AÇÃO. 4 | Para sindicato, 
medida pode fechar a 
principal porta de entrada de 
pessoas com pé diabético

Turismo regional ganha fôlego
HOTELARIA. 5 | Com boa parte da frota aérea ainda no chão por causa da pandemia
do novo coronavírus, turistas sobre quatro rodas movimentam a economia potiguar
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REPRODUÇÃO

PDT confirma apoio
a Álvaro Dias em Natal
e Aíla Cortez como vice
ELEIÇÕES 2020. 3 | Além de formalizar o apoio a Álvaro Dias e de indicar a
candidata a vice, o PDT homologou também 44 candidaturas para vereador.
Partido, atualmente, detém a maior bancada da Câmara, com 9 parlamentares

PSD / DIVULGAÇÃO FOLHAPRESS

Bolsonaro deve recorrer 
de decisão de Celso, mas 
desobedecer é opção

CLÁUDIO HUMBERTO. 2 | 

Programa de Edu 
Guedes  será feito 
fora da TV Band

CANAL 1. 7 | 

Na mira 
dos 
grandes
FUTEBOL. 8 | ABC recebe 
proposta de Corinthians e 
Palmeiras para lateral potiguar 
Reginaldo, de apenas 19 anos

ANDREI TORRES  / ABC

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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BOLSONARO DEVE RECORRER, 
MAS DESOBEDECER É OPÇÃO

BRASIL TEM MENOR NÚMERO 
DE DOENTES EM 51 DIAS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

Os números indicam que o � m da pandemia no Brasil está cada 
vez mais próximo. A queda nas médias diárias de casos em setembro 
(-30,5%) e de mortes (-21,2%) e o número de curas em alta têm sido 
minimizados pelo “jornalismo de funerária”, mas a população sente 
efeitos da melhora no dia a dia. Dados do Worldometer mostram 
que o Brasil tem 621,1 mil pessoas com covid atualmente, é o menor 
número dos últimos 51 dias.

MELHORA A JATO
A previsão é de queda 

drástica nos casos ativos até o 
� m do mês, re� etindo queda 
nos novos casos, que está no 
menor nível em 85 dias.

PIOR FICA PARA TRÁS
O número que mais 

importa, de mortes, é o que 
apresenta maior recuo e caiu 

para cerca da metade do 
pico. É a menor média diária 
em 120 dias.

VIDAS SALVAS
A experiência adquirida 

por pro� ssionais de saúde 
no combate ao vírus levou 
a taxa de recuperação de 
85,27%, em maio, para 
96,43%, hoje.

O presidente Jair Bolsonaro deve optar pela sensatez, recorrendo 
ao plenário do STF da decisão do ministro Celso de Mello de 
submetê-lo ao constrangimento de interrogatório presencial, 

no inquérito das supostas interferências na Polícia Federal. Mas, 
no governo, não são poucos os que pregam a desobediência. 
Acusam o ministro de ignorar o parágrafo 1º do art. 221 do Código 
de Processo Penal (CPP), que dá direito aos presidentes dos Três 
Poderes à “prestação de depoimento por escrito”. O ministro Luís 
Roberto Barroso citou o artigo 221 do CPP ao dispensar o então 
presidente investigado Michel Temer do depoimento presencial. No 
STF, ministros preferiam decidir sobre o depoimento presencial e o 
inquérito após a aposentadoria de Celso de Mello, em um mês e meio. 
Se não comparecer, Bolsonaro corre o risco de responder por “crime 
de desobediência”, mas a PGR teria de denunciar o presidente. O 
presidente pode não aparecer no interrogatório, como sugere parecer 
do procurador-geral Augusto Aras. Pode também permanecer calado.

OUVIDOS MOUCOS
Os líderes do Podemos 

na Câmara e no Senado, 
Léo Moraes e Alvaro Dias, 
apresentaram manifesto 
conjunto para que Congresso 
retome as discussões sobre a 
prisão após condenação em 
segunda instância.

NÚMEROS DA OPERAÇÃO
Desde 2014, de acordo com 

dados do Ministério Público 
Federal, a Lava Jato já registrou 
74 fases, 113 denúncias, 159 
condenados, que resultaram na 
devolução de R$ 4 bilhões aos 
cofres públicos.

REALIDADE PARALELA
Como no DF, juiz do 

Trabalho do Rio ignorou o STF 
e assumiu o combate à covid, 
barrando o retorno de escolas 
privadas, até que todos os 
professores e alunos tomem 
vacina contra o Covid... que não 
existe.

OTIMISMO NO COMÉRCIO
Pesquisa Adtail Newblue/E-

commerce Brasil revela 
otimismo do varejo, para o 
restante do ano: para 72% de 
varejistas, o segundo semestre 
terá crescimento de vendas 
ainda maior, em relação início 
de 2020.

COMÉRCIO ONLINE EM DOBRO
De acordo com Felipe 

Dellacqua, VP de vendas 
da Vtex, especialista em 
plataformas de vendas online, 
o Brasil em 2019 tinha 4% 
do varejo nacional online. A 
estimativa é que em 2020, passe 
dos 10%.

UM PONTO POSITIVO
“O Brasil se informatizou”, 

apontou o secretário especial 
da Previdência, Bruno Bianco, 
na Rádio Bandeirantes, sobre 
algo positivo provocado pela 
pandemia. “Mas obviamente 
ainda há muito por fazer”, 
reconhece.

DROGA NO PODER
Eleitor do Paraná sugeriu 

ao Senado autorizar “uso 
adulto e o autocultivo da 
maconha”, em que cada pessoa 
poderia cultivar 20 pés. Já 
tem mais de 18 mil “apoios”. 
Chegando aos 20 mil, será 
debatido pelos senadores.

PIADA DA HORA
Com arroz a preço de 

ouro, não há “corrida” para 
estocar o produto, por isso os 
supermercados em Brasília só 
podem estar de brincadeira: 
limitou a compra de cinco 
pacotes de 5kg para cada cliente.

PENSANDO BEM...
...tocar fogo no circo 

continua crime inimputável no 
Brasil.

Não vai ser fácil. 
Continuaremos correndo”“BRUNO BIANCO SOBRE ZERAR A FILA DO INSS

SECRETÁRIO ESPECIAL DA 
PREVIDÊNCIA E TRABALHO

PODER SEM PUDOR

MEMÓRIA AFIADA
Em 1994, o senador Áureo Mello passou o carnaval no Rio. 

Certo dia, ele viu nos jornais a famosa fotogra� a de Itamar 
Franco com a modelo Lílian Ramos, no Sambódromo. Ela vestia 
só uma camiseta, exibindo toda sua intimidade. Um amigo 
puxou conversa com o senador: “Que papelão do Itamar na 
avenida...” Áureo ajeitou os óculos, aproximou o jornal do rosto e 
exclamou: “Meu Deus! Se não me falha a memória, isto aí é a dita 
cuja!” Era.
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EDUCAÇÃO  | Custo mensal com o pagamento das horas extras, segundo a Secretaria Estadual de Educação (Seec), é de R$ 400 
mil. Desta forma, entre abril e setembro, a despesa com as horas suplementares para os docentes foi de cerca de R$ 2 milhões

Mesmo longe das ativida-
des de ensino, profes-
sores da rede estadual 

de Educação seguem recebendo 
horas-extras, além do salário nor-
mal. Ao todo, 659 servidores da 
educação receberam nos últimos 
cinco meses uma grati� cação 
mensal nos contracheques a títu-
lo de jornada suplementar.

O pagamento acontece no 
momento em que as aulas pre-
senciais nas escolas estão sus-
pensas, por causa da pandemia 
da Covid-19. Professores estão 
sem dar aulas desde 18 de março.

 O custo mensal com o paga-
mento das horas extras, segundo 
a Secretaria Estadual de Educa-
ção (Seec), é de R$ 400 mil. Desta 
forma, entre abril e setembro, 
a despesa com as horas suple-
mentares para os docentes foi de 
aproximadamente R$ 2 milhões.

De acordo com a secretaria, 
apesar da suspensão das aulas 
presenciais – decretada em 17 de 
março – nas unidades escolares 
da rede estadual, as atividades 
de ensino seguiram de forma não 
presencial – com as ações de en-

sino a distância (EAD). Desta for-
ma, o grupo de 659 professores 
continua recebendo os recursos 
de horas suplementares.

Os docentes contemplados 
lecionam nas escolas de tempo 
integral e têm uma jornada de 
atividades ampliada. Desta for-
ma, segundo a Secretaria de Edu-
cação, os pro� ssionais têm o be-
nefício das horas suplementares.

“Esse pagamento, que ocorre 
desde 2017, é realizado com recur-
sos do Programa de Fomento às Es-
colas de Ensino Médio em Tempo 
Integral, do Ministério da Educação, 
e tem um valor médio mensal de R$ 
400 mil”, detalhou a pasta.

Ainda de acordo a Seec, os do-
centes seguem ministrando suas 
cargas horárias em atividades não 
presenciais conforme normativas 
expedidas pelo governo. No en-
tanto, a pasta não detalhou quais 
são as atividades exercidas pelos 
docentes que dão a garantia do 
pagamento das horas extras.

A continuidade no repasse de 
horas-extras foi um pleito do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Educa-
ção do Rio Grande do Norte (Sinte). 

Em 22 de abril, durante as discus-
sões sobre o reajuste do piso salarial 
para a categoria, a manutenção das 
horas-extras foi solicitada ao Gover-
no do Estado. O pedido foi admitido 
pela Coordenadoria de Administra-
ção de Pessoal e de Recursos Huma-
nos (COAPRH).

O Agora RN tentou ouvir 
representantes do Sinte, mas não 
obteve retorno.

O novo piso dos professo-
res do Rio Grande do Norte foi 
sancionado pela governadora 
Fátima Bezerra em maio passa-
do. O pagamento de 12,84% foi 
parcelado em três vezes: 3% em 
junho, 3% em outubro e 6,36% 
em dezembro. Já valor o retroa-
tivo (janeiro até maio) será pago 
em 11 parcelas em 2021.

Segundo dados do Portal da 
Transparência do Governo do 
Estado, a Secretaria Estadual de 
Educação já soma R$ 696 mi-
lhões em pagamento de salários 
em 2020. O número de pro� ssio-
nais da educação na ativa é de 14 
mil. Somente em agosto, a folha 
de pagamentos da Educação 
passou dos R$ 90 milhões.

Professores ganham hora extra 
mesmo com aulas suspensas

FONTE: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FOLHA DE PAGAMENTOS 
DA EDUCAÇÃO:

Janeiro – R$ 101.525.400,08

Fevereiro – R$ 80.905.862,94

Março – R$ 81.554.387,00

Abril – R$ 85.866.973,52

Maio – R$ 85.000.812,75

Junho – R$ 86.219.340,12

Julho – R$ 84.570.607,62

Agosto – R$ 90.430.351,30

Mais uma turma do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST) considerou que os 

motoristas que atuam por meio do 
aplicativo Uber não são emprega-
dos da empresa.

Os três ministros da 4ª Turma 
da corte superior da Justiça do 
Trabalho negaram o recurso de 
um homem que trabalhou como 
motorista utilizando o aplicativo 
de transporte, entre julho de 2016 
e março de 2018, e mantiveram a 
decisão do Tribunal Regional da 3ª 
Região (TRT-3), que atende o esta-
do de Minas Gerais.

O ministro Alexandre Luiz 
Ramos afirmou, em seu relatório, 
que a relação de emprego definida 
pela CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho) não incorpora as novas 
formas de trabalho, que precisam 
ser reguladas em legislação própria.

“Enquanto o legislador não a 
edita, não pode o julgador aplicar 
indiscriminadamente o padrão da 
relação de emprego”, disse.

O advogado Luiz Antonio dos 
Santos Junior, sócio da área traba-
lhista do Veirano, diz que a decisão 

é um importante precedente a 
favor das empresas de aplicativos, 
pois vem de outra turma do TST.

Em fevereiro deste ano, a 
5ª Turma já havia descartado a 
existência do vínculo de emprego 
em uma ação apresentada por 
um motorista de Guarulhos, na 
Grande São Paulo. Foi a primeira 
decisão de instância superior da 
Justiça do Trabalho.

Para Luiz Antonio, o acórdão 
reforça o entendimento de que a rela-
ção existente entre os aplicativos e es-

ses profissionais é um acordo comer-
cial e não uma relação de emprego.

No julgamento da última 
quarta 9, o ministro relator a� r-
mou que os contratos regidos pela 
CLT exigem a presença de elemen-
tos como pessoalidade (somente 
a pessoa contratada pode exercer 
o trabalho), onerosidade, não 
eventualidade (há um horário de 
trabalho previsto em contrato) e 
subordinação jurídica (há um che-
fe, que responde também pelo que 
o funcionário faz).

Relator disse que relação de emprego definida pela CLT não incorpora novas formas de trabalho

Motorista não é funcionário
da Uber, dedide turma do TST

JUSTIÇA DO TRABALHO

Secretaria Estadual de Educação já soma R$ 696 milhões em pagamento de salários em 2020. Número de profissionais da educação na ativa é de 14 mil

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

KARIME XAVIER / FOLHAPRESS

REPERCUSSÃO GERAL

Em meio à espera mun-
dial por uma vacina contra o 
novo coronavírus, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) vai 
decidir, com repercussão ge-
ral, se pais podem optar por 
não vacinar seus filhos me-
nores de idade por questões 
filosóficas, religiosas, morais 
e existenciais. O resultado do 
julgamento, ainda sem data 
prevista, irá valer para todos 
os casos semelhantes.

No início do mês, a  Secre-
taria de Comunicação da Pre-
sidência (Secom) reproduziu, 
em uma peça publicitária nas 
redes sociais,  uma fala do 
presidente Jair Bolsonaro de 
que “ninguém pode obrigar 
ninguém a tomar vacina”.

O caso que será julgado 
é referente a uma ação civil 
pública, ajuizada pelo Minis-
tério Público de São Paulo, 
contra os pais de uma crian-
ça que são contrários a inter-
venções médicas invasivas.

STF VAI DECIDIR 
SE PAIS PODEM 
OPTAR POR NÃO 
VACINAR FILHOS
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O PDT confirmou nesta sex-
ta-feira 11 que vai apoiar 
a candidatura à reeleição 

do atual prefeito de Natal, Álvaro 
Dias (PSDB). O anúncio aconte-
ceu durante convenção da legen-
da na Câmara Municipal, com a 
presença do atual prefeito e de 
lideranças como o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves.

Na convenção, o partido ofi-
cializou também a indicação da 
advogada Aíla Ramalho Cortez 
para ser candidata a vice-prefei-
ta. Ex-secretária de Tributação 
de Natal e ex-diretora do Procon, 
ela é prima da mulher de Carlos 
Eduardo, a secretária municipal 
de Políticas Públicas para as Mu-
lheres, Andréa Ramalho Alves.

Presente à convenção, Álvaro 
Dias agradeceu o apoio do PDT 
e defendeu a renovação do seu 
mandato. Ele disse que, se for re-
eleito, vai continuar obras inicia-
das na atual gestão, como a pavi-
mentação de mais de 300 ruas na 
Zona Norte e a restruturação do 
Complexo Turístico da Redinha.

O prefeito de Natal elencou 
também ações desenvolvidas pe-
la Prefeitura do Natal no comba-
te à pandemia da Covid-19. Mé-

dico, Álvaro Dias declarou que, 
graças ao enfrentamento da do-
ença feito pela gestão municipal, 
a pandemia está desacelerando 
na cidade.

“Foi nessa pandemia que 
enfrentei o maior desafio de 
minha vida. Foi preciso muito 
esforço, dedicação, atenção. Foi 
preciso que eu utilizasse todos 
os conhecimentos da minha pro-
fissão como médico para adotar 
as medidas que permitiram que 
Natal seja hoje a cidade que vem 
liderando a queda de desacele-
ração do coronavírus no País”, 
enfatizou o prefeito.

Entre as ações realizadas 
durante a pandemia, Álvaro 
Dias destacou a abertura de um 
hospital de campanha na Via 
Costeira e de três centros de 
saúde onde foram entregues à 
população doses do vermífugo 
Ivermectina. Embora não haja 
comprovação científica de que 
o remédio seja eficaz contra a 
Covid-19, o prefeito disse que foi 
o uso do medicamento que fez a 
pandemia desacelerar na cidade.

“Com toda essa infraestrutu-
ra, estamos conseguindo vencer 
o coronavírus na cidade de Na-

tal. Se antes todas as unidades 
de pronto-atendimento e UPAs 
estavam lotadas, hoje nenhuma 
delas tem pacientes com coro-
navírus”, registrou o prefeito de 
Natal.

Álvaro Dias declarou que 
aceitou a indicação de Aíla Ra-
malho para vice “com muita ale-

gria, orgulho e honra”. “Sei que 
vamos enfrentar muitos desafios, 
novas dificuldades vão surgir no 
caminho, mas nós pretendemos, 
com força, coragem, perseveran-
ça, garra e obstinação, vencer es-
ses obstáculos”, complementou 
o prefeito.

Em um breve discurso, a 

candidata a vice, Aíla Ramalho, 
agradeceu pela indicação do 
PDT e enalteceu a realização das 
eleições municipais mesmo du-
rante a pandemia da Covid-19. 
Segundo ela, o pleito fortalece a 
democracia. Ela afirmou, ainda, 
que é “uma mulher de força e 
determinada”. “Podem contar 

comigo, para que a gente possa, 
junto ao prefeito Álvaro Dias, 
construir essa caminhada de 
sucesso, fazendo com que Natal 
continue avançando”, declarou.

Além de formalizar o apoio 
a Álvaro Dias e de indicar a can-
didata a vice, o PDT homologou 
também 44 candidaturas para 
vereador. O partido, atualmen-
te, detém a maior bancada da 
Câmara Municipal, com 9 parla-
mentares.

O ex-prefeito Carlos Eduar-
do Alves, presidente estadual do 
partido, discursou e listou obras 
realizadas durante a sua gestão. 
Ele lembrou que muitas ações fo-
ram continuadas por Álvaro Dias 
a partir de 2018, quando o atual 
prefeito assumiu após Carlos 
Eduardo renunciar para disputar 
o Governo do Estado.

Ele afirmou que, durante as 
suas gestões, foram construídas 
em Natal três unidades de pronto 
atendimento (UPAs), 19 unida-
des básicas de saúde e 48 escolas, 
entre outras realizações. “Esse é 
o partido vitorioso, com serviços 
prestados, que alia o discurso à 
obra, aos projetos; o discurso às 
metas”, finalizou.

PDT confirma apoio a Álvaro e homologa 
nome de Aíla Ramalho para vice-prefeita
ELEIÇÕES 2020 | Além de formalizar o apoio a Álvaro Dias e de indicar a candidata a vice-prefeita, PDT homologou 44 candidaturas para vereador. O partido, atualmente, detém a maior bancada da 
Câmara Municipal, com 9 parlamentares. Presente à convenção, prefeito agradeceu apoio e defendeu a renovação do mandato. Ele disse que, se reeleito, vai continuar obras iniciadas na atual gestão

Da esq. para a dir.: candidata a vice, Aíla Ramalho; vereadora Nina Souza; prefeito Álvaro Dias; e ex-prefeito Carlos Eduardo Alves

Em um claro recado ao 
pré-candidato do PT à Prefei-
tura do Natal, Jean Paul Prates, 
o ex-prefeito Carlos Eduardo 
Alves (PDT) disse nesta sex-
ta-feira 11 que, considerando 
apenas a votação na capital 
potiguar, derrotou “fragorosa-
mente” a governadora Fátima 
Bezerra (PT) nos dois turnos 
da eleição de 2018 para o Go-
verno do Estado.

A fala aconteceu durante 
convenção do PDT, que con-
firmou nesta sexta apoio à 
reeleição do atual prefeito, Ál-
varo Dias (PSDB). Adversários 
na disputa pelo Governo do 
Estado em 2018, Carlos Eduar-
do e Fátima estarão em lados 
opostos novamente na eleição 
municipal deste ano, uma vez 
que a governadora já declarou 
apoio a Jean Paul Prates – que 
ainda terá o nome confirmado 

em convenção.
“Apesar de ter vencido 

em toda a região Nordeste, 
apesar de ter vencido no in-
terior do Estado, o PT perdeu 
fragorosamente por mais de 
90 mil votos em Natal”, disse 
o ex-prefeito na convenção, 
lembrando da vantagem que 
obteve no segundo turno da 
eleição de 2018 apenas na ca-
pital potiguar. No cômputo ge-
ral, contudo, Fátima foi a mais 
votada e eleita.

Segundo Carlos Eduardo, 
seu desempenho na disputa 
para governador em 2018 
mostra como o seu partido, o 
PDT, é forte na cidade e que, 
por isso, deverá sair vitorioso 
na disputa de 2020, apoiando 
agora a reeleição de Álvaro 
Dias. O ex-prefeito registrou 
que teve maioria contra o PT 
nos dois turnos da eleição.

“Quando houve o segundo 
turno na eleição de governa-
dor, o PT disse que o interior 
estava resolvido. Disseram: 
‘Vamos ficar o segundo turno 
todinho dentro de Natal e va-
mos ganhar de Caros Eduardo 
também em Natal’. Fizeram 
uma ação, jogaram dinheiro 
para cima, fizeram de tudo. 
As pessoas me diziam: ‘Carlos 
Eduardo, não vá para o inte-
rior. Fique na cidade de Natal 
porque o PT vai ficar todo em 
Natal para virar o resultado’”, 
lembrou o ex-prefeito.

“Mas ninguém destrói 
trabalho. Eu fui embora para o 
interior para ver se diminuía a 
maioria e o PT ficou aqui. Per-
deu dinheiro e tempo porque 
Natal reafirmou, me dando a 
maioria de mais de 90 mil vo-
tos para ser o governador do 
RN”, enfatizou.

Além do PDT, outro par-
tido que realizou convenção 
nesta sexta-feira 11 e que 
confimou apoio à reeleição 
de Álvaro Dias foi o PL.

Segundo o presidente es-
tadual do partido, o deputado 
federal João Maia, a decisão 
foi democrática. “Hoje em 
Natal, através de um processo 
extremamente democrático, 
decidimos que o nosso partido 
acha que é o melhor para cida-
de do Natal”, declarou.

“Vamos caminhar juntos 
para a reeleição de Álvaro 
Dias, agregando ao projeto 
do prefeito uma proposta de 
desenvolvimento, geração de 
emprego e renda, que é a es-
pecialidade do nosso partido. 
Cuidar das pessoas é a nossa 
prioridade”, disse João.

Neste sábado 12, será a 
vez de o partido do prefeito, o 
PSDB, fazer a sua convenção. 
O encontro está previsto para 
começar às 14h, com trans-
missão ao vivo pelas redes 
sociais.Ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PDT)

João Maia discursa em convenção do PL

Em recado a candidato a prefeito do PT, Carlos 
Eduardo lembra que derrotou Fátima em Natal

PL também decide 
apoiar Álvaro; PSDB faz 
convenção neste sábado

Um grupo de 51 advogados 
ingressou nesta sexta-fei-
ra 11 com um pedido no 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte (TRE-RN) que 
poderá alterar a composição da 
bancada potiguar na Câmara dos 
Deputados. Na prática, se o pedido 
for atendido, Fernando Mineiro 
(PT) assumiria a vaga que hoje 
pertence ao deputado federal Beto 
Rosado (Progressistas).

Na petição, os advogados 
apontam que o candidato Kerinho 
(PDT), que fazia parte da coliga-
ção de Beto Rosado, estava ine-
legível para deputado federal em 
2018 porque não pediu demissão 
de um cargo que ocupava na Pre-
feitura de Monte Alegre. Pela lei, o 
candidato deveria se desincompa-
tibilizar do cargo, no mínimo, três 
meses antes da eleição.

Os advogados anexaram 
documentos que mostram que 
Kerinho foi nomeado em 17 de 
fevereiro de 2017 para a função de 
“Coordenador de Apoio aos Con-
selhos”, da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Habitação e Assistência 
Social. Ele deveria ter sido exone-
rado em 2018, mas os advogados 
não encontraram registros no Di-
ário Oficial de que ele foi demitido.

Na petição, os 51 advogados 
juntaram, ainda, documentos que 
comprovam que Kerinho não só 
não pediu demissão como recebeu 
salário da Prefeitura de Monte Ale-
gre em plena campanha eleitoral. 
Segundo os advogados, Kerinho 

recebeu pagamento até, pelo me-
nos, dezembro de 2018. “Demons-
tra-se, assim, pois, a ausência de 
desincompatibilização do reque-
rente no prazo previsto pela Lei 
Complementar 64, de 1990, o que 
o torna inelegível para o cargo plei-
teado”, escreveram os advogados.

Caso Kerinho seja declarado 
inelegível, os votos que ele obteve 
nas eleições 2018 (8.990) seriam 
anulados. Isso forçaria um novo 
cálculo do quociente eleitoral, o 
que tiraria uma vaga da coligação 
“100% RN I”, formada por Pro-
gressistas, MDB, Podemos, DEM 
e PDT, e beneficiaria a coligação 
“Do Lado Certo”, formada por PT, 
PCdoB e PHS.

Na prática, sairia Beto Rosa-
do, que conquistou 71 mil votos, 
e entraria Fernando Mineiro, que 
obteve 98 mil votos nas eleições 

de 2018.
Não é a primeira vez que a 

candidatura de Kerinho é questio-
nada na Justiça Eleitoral. Ainda em 
2018, o TRE-RN invalidou os votos 
do então candidato por causa da 
entrega de documentos fora do 
prazo durante o registro da candi-
datura.

Durante a apuração dos votos, 
em 7 de outubro de 2018, Kerinho 
não teve os votos computados e 
Mineiro foi dado como eleito.

Porém, uma nova análise do 
caso pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) concluiu que a papelada 
foi entregue na véspera do último 
dia e só não entrou no ar por uma 
falha do sistema. A votação do pe-
detista foi contabilizada e Mineiro, 
então, perdeu a condição de eleito. 
A partir dali surgiu o impasse na 
Justiça.

O Governo do Rio Grande 
do Norte vai lançar na 
próxima quinta-feira 

17, com um evento online, um 
novo módulo no seu Portal da 
Transparência que vai ajudar os 
usuários a compreender a situ-
ação orçamentária, financeira, 
patrimonial e fiscal do Estado de 
maneira mais simples.

O módulo “Contabilidade 
Fácil” terá respostas às dúvidas 
mais recorrentes sobre o dia a 
dia da contabilidade e do orça-
mento público.

No evento de lançamento, o 
contador-geral do Estado, Flávio 
Rocha, e a presidente do Grupo 
de Gestores das Finanças Esta-
duais, Célia Carvalho, vão dar 
uma palestra.

De acordo com a Controla-
doria-Geral do Estado, a ferra-
menta terá quatro eixos.

No primeiro, o “RN Contábil”, 
haverá uma publicação de perio-

dicidade bimestral para fornecer 
dados dos relatórios exigidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal de 
maneira simples, gráfica e objetiva.

Já o “RN em Foco”, elabo-
rado quadrimestralmente e 
também a cada semestre, traz 
como função apresentar os 
resultados da execução orça-
mentária de maneira completa, 
com análises gráficas e comen-
tários que permitam entender 
os resultados alcançados.

O “RN + Fácil”, elaborado anu-
almente, tem o propósito de apre-
sentar as informações referentes 
ao Balanço Geral do Estado de 
forma lúdica, objetiva e atrativa 
para a população em geral.

Por fim, haverá uma seção de 
“Dicas de Execução Orçamentá-
ria”, que têm a finalidade de tirar 
dúvidas das pessoas que traba-
lham e acompanham a execução 
orçamentária do governo de for-
ma simples e didática.

Fernando Mineiro (PT) e Beto Rosado (Progressistas) disputam mandato de deputado

Nova ferramenta, para facilitar entendimento da contabilidade, estará disponível online

Caso volta à tona, e Mineiro 
pode virar deputado federal

Governo do Estado 
amplia transparência

REVIRAVOLTA CONTABILIDADE FÁCIL
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O PSD confirmou nesta 
sexta-feira 11, em convenção, 
que vai apoiar a candidatura 
de Allyson Bezerra (Solida-
riedade) para a Prefeitura de 
Mossoró nas eleições 2020.

“Sofremos pressões pa-
ra mudar nossa opção, para 
negar nossa escolha e deixar 
de cumprir nossa palavra. 
Mas eu e o PSD corremos 
atrás, estamos firmes, esta-
mos fortes e estamos juntos, 
no apoio à candidatura do 
deputado Allyson Bezerra 
a prefeito”, afirmou o verea-
dor Raério Araújo.

“Me sinto muito fortaleci-
do, mais empolgado, confian-
te e acreditando ainda mais 
que vamos para uma grande 
vitória”, destacou Allyson. 

O PSD homologou a 
candidatura de Raério Araú-
jo e mais 31 pré-candidatos 
a vereador em Mossoró para 
as eleições 2020.

PSD CONFIRMA 
APOIO A ALLYSON 
BEZERRA EM 
MOSSORÓ
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IFRN FUNCIONANDO 
As atividades do Instituto 

Federal do Rio Grande do 
Norte (IFRN) já têm data para 
recomeçar: 21 de setembro. Essa 
garantia foi dada pelo reitor pró-
tempore, Josué Moreira, durante 
entrevista ao programa Na Hora 
do Café, nesta sexta-feira, na 
95FM. “Posso tranquilizar toda 
a sociedade norte-rio-grandense 
que as atividades acadêmicas 
vão voltar para que a gente possa 
garantir a educação”, disse ele.

VIRTUAL 
É importante ressaltar 

que as aulas só iniciarão após 
um período de capacitação 
dos estudantes e professores 
para o ensino remoto, apenas 
em outubro. Mas com clima 
ameno, segundo comentou uma 
fonte com função de direção de 
campus. “Felizmente, as tensões 
foram parcialmente contornadas 
e superadas. Vamos ao trabalho”, 
disse ele.  

NOVO PEDETISTA 
Filiado recentemente ao PDT, 

após mais de dez anos fazendo 
parte do PSDB, o vereador 
natalense Dickson Júnior 
destacou a mudança de legenda 
durante convenção pedetista 
realizada nesta sexta-feira para 
homologar candidaturas ao cargo 
de vereador para as eleições 
em Natal. “Estamos felizes aqui 
nesse partido que me acolheu. 
Agora, me sinto em casa no PDT”, 
a� rmou.  

PARTICIPAÇÃO GARANTIDA 
Na ocasião, Dickson fez 

questão de elogiar o presidente 
estadual da sigla, o ex-prefeito 
Carlos Eduardo Alves, e de 
enfatizar o líder na difusão do 
voto de legenda. O vereador 
adiantou ainda que Carlos 
Eduardo promete dar “uma 
grande contribuição indo 
em todas as comunidades”. 
“Vai ser importante para 
aumentarmos o número de 
vagas na Câmara”, analisou 
Dickson. 

PIONEIRAS 
O Rio Grande do Norte celebrou 

pela primeira vez nesta sexta-feira 11 
o Dia Estadual da Policial Feminina. 
A data foi marcada por um culto em 
ação de graças e descerramento de 
uma placa em homenagem aos 30 
anos da Primeira Turma de Praças 
Policiais Militares Femininas, intitulada 
“Pioneiras Potiguares”. A solenidade 
ocorreu no quartel do Comando 
Geral da PM, com a participação da 
governadora Fátima Bezerra e do vice-
governador, Antenor Roberto. 

MENOS RIGOROSOS 
10 milhões de brasileiros 

deixaram o isolamento rigoroso 
desde julho. A informação foi 
divulgada ontem pelo IBGE, que 
indica que a população adota 
gradualmente medidas menos 
restritivas de distanciamento social.  

 POR OUTRO LADO 
Em coletiva de imprensa ao lado 

do governador João Doria (PSDB), o 
prefeito de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), demonstrou preocupação, 
nesta sexta, ao a� rmar que houve 
aumento de casos de Covid-19 entre 
classes A e B na capital paulista. Os 
resultados já tabulados de inquérito 
sorológico feito entre adultos, a 
serem divulgados na semana que 
vem, mostraram aumento de 56% da 
doença dentro desse per� l e região. 

DESIGUAIS 
Os números mostram o tamanho 

da desigualdade: estudantes sem 
atividades escolares são 36% no Norte, 
22,1% no Nordeste e apenas 6,5% no 
Sul. Os números são da pesquisa Pnad 
Covid19 e provam a “forte discrepância 
regional” quando o assunto é educação. 

FUMAÇA CHEGANDO
As queimadas que avançam 

descontroladamente sobre a 
Amazônia e o Pantanal já se alastram 
sobre os países vizinhos do Brasil e 
alcançam municípios das regiões 
Sudeste e Sul do País, em rotas 
de mais de 3 mil quilômetros de 
extensão. É o que indicam as imagens 
de satélite do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). A 
informação foi publicada pelo UOL.

DANIELAFREIREDANIELA

Registro do cumprimento no “novo 
normal” entre a governadora Fátima 
Bezerra e o desembargador Gilson 
Barbosa, durante visita ofi cial do recém-
empossado novo presidente do TRE-RN
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EXPECTATIVA 
Disputando o terceiro mandato, Dickson 

parece estar otimista no PDT. “Tenho certeza 
que vamos fazer a maior bancada (na Câmara 
Municipal de Natal)”, afirmou. O partido tem hoje 
nove parlamentares no legislativo municipal. 

IMPORTÂNCIA 
A retomada e conclusão das obras da 

Central do Cidadão no bairro de Cidade 
da Esperança foi requerida pelo deputado 
José Dias (PSDB), ontem, na Assembleia 
Legislativa. “Essa central está prevista para 
atender a um público de aproximadamente 
50 mil pessoas, e suas obras estão 
paralisadas desde 2017, sendo motivo de 
preocupação e angústia para os moradores 
da região”, destacou. 

FALTA POUCO 
Segundo o parlamentar, para que seja 

concluído o empreendimento, são necessários 
apenas alguns ajustes e equipamentos, como 
o forro do teto, a rede elétrica, a subestação e 
a central de ar-condicionado. O documento 
será enviado ao Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação 
e da Assistência Social – Sethas. 

RÁPIDAS
>> Campanha em SP: O ex-prefeito 

Fernando Haddad gerou uma crise interna 
no Partido dos Trabalhadores daquele estado 
ao decidir não participar presencialmente 
da convenção do PT na capital paulista que 

de lojas viraram moeda eleitoral nesta 
campanha em plena pandemia. Segundo 
o jornal, a Justiça já viu “crime eleitoral” 
em três casos e já multou pré-candidatos a 
prefeito e vereador. 

irá oficializar hoje o nome de Jalmir Tatto a 
prefeito da maior cidade do País. 

>>Deu na Folha de S.Paulo que 
máscaras, álcool em gel e até desinfecção 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O Sindicato dos Médicos do 
Rio Grande do Norte (Sin-
med) e a Sociedade Brasi-

leira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular (SBACV) ingressaram 
com uma ação na Justiça contra 
o Governo do Estado para impe-
dir o encerramento das ativida-
des do Hospital Ruy Pereira dos 
Santos, unidade de referência pa-
ra cirurgias vasculares no Estado.

Segundo as duas entidades, a 
medida pode fechar a principal por-
ta de entrada de pessoas com risco 
de perda dos membros inferiores, 
principalmente pacientes diabéti-
cos e com isquemia nos membros 
inferiores no Rio Grande do Norte.

Na opinião do Sinmed e da 
SBACV, as transferências de pa-
cientes realizadas por determi-
nação da Secretaria de Estado 
da Saúde Pública (Sesap) para 
outros hospitais da rede pública, 
sem estrutura adequada para 
atender a demanda vascular e 
ortopédica, con� gura um “des-

monte” no serviço especializado 
fornecido pelo Ruy Pereira e uma 
nova ameaça de fechamento.

Sinmed e SBACV destacam, 
ainda, a preocupação com o des-
tino desses pacientes e com as 
políticas públicas elaboradas pe-
lo Governo do Estado que resul-
tam em prejuízos na qualidade 
de vida dos pacientes portadores 
de doença vascular.  

PROBLEMA ANTIGO
Em janeiro deste ano, o Sin-

dicato dos Médicos visitou o 
hospital e constatou a carência 
de leitos, di� culdades no abas-
tecimento de medicamentos e 
materiais, além de problemas 
estruturais do prédio.

Passados oito meses, pouca 
coisa mudou. Apesar das condi-
ções precárias enfrentadas pelos 
pro� ssionais que atuam no Ruy 
Pereira, os pacientes continuam 
recebendo o benefício do atendi-
mento especializado.

TRANSFERÊNCIAS
Em junho de 2019, o Governo 

do Estado, por meio da Sesap, 
anunciou o encerramento das 
atividades no Hospital Ruy Pe-
reira até o mês de agosto daquele 
ano, com a promessa de distri-
buir os pacientes em outros hos-
pitais da rede pública. A alegação 
é que o prédio onde funciona  o 
Ruy Pereira está com a estrutura 
comprometida.

Com o entendimento da 
Justiça Potiguar de que nenhum 
outro hospital teria condições de 
prestar o serviço, a Sesap recuou e 
decidiu manter o funcionamento.

Em fevereiro de 2020, a Sesap 
iniciou a transferência dos ser-
viços realizados no Ruy Pereira 
para o Hospital da Polícia Militar 
(integrado à rede pública desde 
novembro de 2019) e deu início 
ao processo de desmonte do 
hospital referência em cirurgias 
vasculares e no tratamento para 
pessoas diabéticas.

Sindicato dos Médicos vai à Justiça
para evitar fechamento do Ruy Pereira
SÁUDE | Segundo o sindicato e a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, que assina o pedido, a medida pode fechar a principal porta de entrada de pessoas com risco de perda
dos membros inferiores, principalmente pacientes diabéticos e com isquemia nos membros inferiores no Rio Grande do Norte. Secretaria de Saúde transfere pacientes para encerrar atividades

Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) alega que prédio que abriga o hospital está com a estrutura comprometida

O Brasil chegou nesta sexta-
-feira 11 a 130.396 óbitos 
provocados pela Covid-19, 

segundo o Ministério da Saúde. Nas 
últimas 24 horas, foram 874 novos 
registros de óbitos em função da 
doença. Até quinta 10, o sistema 
contabilizava 129.522 mortes. Ainda 
há 2.467 mortes em investigação.

O número de pessoas infec-
tadas desde o início da pandemia 
atingiu 4.282.164. Entre quinta e 
sexta, as secretarias de saúde de 
estados noti� caram 43.718 novos 
diagnósticos positivos de infecção 
pelo novo coronavírus. Na quin-
ta, o Ministério da Saúde trazia 
4.238.446 casos acumulados.

Ainda de acordo com a atu-
alização, 621.113 pessoas estão 
em acompanhamento e outras 
3.530.655 já se recuperaram.

COVID-19 NOS ESTADOS
São Paulo é o estado brasileiro 

com o maior número de mortes 
(32.338), seguido por Rio de Janei-

ro (16.883), Ceará (8.666), Pernam-
buco (7.817) e Pará (6.299).

No Rio Grande do Norte, o 
número de casos con� rmados 
chegou a 64.878. Foram 359 novos 
registros entre quinta e sexta. Já 
em relação a óbitos, foram 6 nas 
últimas 24 horas, elevando o total 
no Estado para 2.308 mortes.País confirmou nesta sexta-feira 43 mil novos casos e 874 mortes por coronavírus

Covid-19: Brasil passa marca de
130 mil óbitos; RN chega a 2.308

SAÚDE
WASHINGTON ALVES / REUTERS



EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA EM QUE SÃO PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE E KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, ATUAL DENOMINAÇÃO DO ANTIGO 
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, PROCESSO Nº 0129528-38.2012.8.20.0001, 
PARA INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS.

Por ordem da Dra. Renata Aguiar de Medeiros Pires, Juíza de Direito Titular da Décima 
Primeira Vara Cível da Comarca de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na forma da Lei, 
faz saber a todo quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por sentença 
proferida por este Juízo, em 10 de julho de 2017, foi julgada procedente a Ação Civil Pública 
nº 0129528-38.2012.8.20.0001, nos seguintes termos: (b) a suspensão da aplicação das 
cláusulas 8, 53, 82.4, 86.2 e 122 dos contratos de cheque especial referentes às condições 
gerais aplicáveis à proposta de abertura e movimentação de conta corrente e adesão a produtos 
de crédito e serviços financeiros, bem como a proposta contratual global de relacionamento, 
em suas cláusulas 18 e 19 do contrato de mútuo na forma operacional de empréstimo rotativo 
integrada, e o contrato de empréstimo pessoal, em suas às cláusulas 12 e 13 do contrato de 
empréstimo de crédito pessoal, que cumulam a comissão de permanência com juros moratórios 
e multa moratória. (c) que se abstenha de cobrar as despesas extrajudiciais dos consumidores 
que já firmaram ou venham a firmar contratos com o réu; (d) a anexar novos contratos com as 
exclusões das cláusulas abusivas no prazo máximo de 60 dias; (e) a obrigação de fazer, para 
que seja publicada em dois jornais de grande circulação, nesta Comarca, durante quatro finais 
de semana seguidos, da parte dispositiva desta sentença, em tamanho não inferior a 1/8 da 
página (fonte mínima 12), informação relativa à suspensão das cobranças, devendo colocar tais 
informações sobre a referida publicação em local de fácil visualização, tanto no site do banco 
como na agência. Condeno ainda a parte demanda ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 
do CPC), a ser revertido ao respectivo fundo. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 
uma vez que eventual instauração de procedimento de cumprimento de sentença deverá ser 
efetivado via P.J.E. P.R.I. Natal, 10 de julho de 2017.
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MARCELO HOLLANDA

Sem dinheiro para promoção 
e divulgação do destino e 
com uma histórica falta de 

equipamentos turísticos, o Rio 
Grande do Norte começou pelo 
interior a emitir os primeiros 
acordes de recuperação em meio 
à épica pandemia do novo coro-
navírus.

Noticiada pela imprensa na-
cional como “aglomeração” no 
feriadão da Independência, caso 
de Pipa, o sinal de que o paciente 
ainda vive depois de mais de cin-
co meses de distanciamento so-
cial não deixa de ser um começo 
para esse tão aguardado retorno.

“Ele tenderá inicialmente a se 
repetir nos � ns de semana com 
os turistas chegando aos seus 
locais preferidos sobre quatro 
rodas”, resume o hoteleiro José 
Odécio Rodrigues Júnior, presi-
dente da Associação da Indústria 
Hoteleira no RN (ABIH).  

Poderiam chegar de dis-
tancias de até 500 ou 600 quilô-

metros, mas a verdade que os 
pontos de origem, na sua grande 
maioria, é a metade disso. Ou 
menos ainda. São de desloca-
mentos dentro dos limites terri-
toriais do estado ou da Paraíba. 
Um ou outro de Pernambuco e 
do Ceará, mas a grande maioria 
potiguares mesmo, especialmen-
te de Natal.

Nada mal para uma indústria 
até outro dia aterrorizada por 
uma pandemia paralisante, mas 
que já vinha sendo relegada his-
toricamente pelas administra-
ções estaduais, especialmente o 
da ex-governadora Rosalba Ciar-
lini, uma espécie de unanimida-
de negativa entre os empresários 
do “trade” turístico local.

Depois de uma gestão consi-
derada mais pro� ciente por par-
te do governador Robinson Faria 
e com medidas importantes da 
gestão Fátima Bezerra, que zerou 
o ICMS do querosene de aviação 
e deve renovar o desconto do 

mesmo tributo sobre a energia 
elétrica do setor hoteleiro até o 
� nal de 2021, convenhamos, há 
mais boas notícias do que más 
no ar. “Primeiro com o turismo 
eminentemente regional, de 
curtas distâncias, depois com 
o restabelecimento progressivo 
dos voos, trazendo visitantes 
de outras regiões do país, penso 
que a retomada é real”, con� rma 
o presidente da Associação dos 
Hoteleiros de Tibau do Sul e Pipa 
(Ashtep), Wanderson Borges.

O famoso destino potiguar, 
desde as priscas eras dos anos 70 
e 80, Pipa desta vez não foi ape-
nas um ponto luminoso a brilhar 
no mapa do elefante, garante ele.

São Miguel do Gostoso, Ga-
linhos, outros destinos praianos, 
além dos serranos, também se 
encheram de vida nos últimos 
� ns de semana, sob rigorosa 
vigilância biossanitária dos em-
presários, pelo menos no interior 
dos estabelecimentos.

Wanderson, que credita os 
bons resultados recentes de Pi-
pa à uma pequena taxa optativa 
cobrada na diária dos hospedes 
pelos hotéis, permitiu à associa-
ção que ele preside alavancar os 
negócios.

“Nosso grande problema 
ainda está na infraestrutura e na 
falta de equipamentos turísticos, 
que prejudicam sobretudo Natal 
neste momento em que começa-
mos a sair da pandemia”, a� rma.

Com o Forte dos Reis Magos 
fechado, numa reforma intermi-
nável, e as restrições impostas ao 
turismo de eventos, entre outros 
problemas, a retomada para 
muitos empresários, pequenos, 
médios e até alguns grandes, 
mais se assemelha a uma corrida 
de fundo.

“O ponto de chegada será de-
zembro de 2021”, imagina Bruno 
Reis, presidente da Empresa Po-
tiguar de Promoção do Turismo 
(Emprotur).

Para ele, um dos diferenciais 
do RN nessa corrida em relação à 
concorrência nordestina foi o fa-
to do Rio Grande do Norte ter si-
do o primeiro estado a receber o 
selo “Turismo Mais Protegido” do  
World Travel & Tourism Council 
(inglês), com o respaldo da Orga-
nização Mundial do Turismo.

Segundo Bruno, a promoção 
do destino agora depende de 
verbas de emendas parlamenta-
res e de uma injeção mais ambi-
ciosa de recursos para 2021. As 
emendas seriam em torno de R$ 
3 milhões, fora um recurso bem 
maior do governo do estado que 
ele não detalhou, mas que segun-
do José Odécio da ABIH, seria de 
R$ 11 milhões.

No mês passado, empresá-
rios do setor se reuniram com 
a governadora Fátima Bezerra, 
quando foi amarrado parte de 
um pacote que a administração 
divulgará para a classe produtiva.

Uma das grandes preocupa-
ções desse segmento é com as 
festas de passagem de ano, quan-
do os negócios disparam para 
o setor hoteleiro, hoje acossado 
pela concorrência dos alugueis 
por temporada, onde eles alegam 
não existir uma � scalização das 
autoridades para possíveis aglo-
merações, ao contrário do que 
acontece na hotelaria e no setor 
de bares e restaurantes.

Nesta sexta-feira 11 durante 
uma entrevista a uma rádio de 
Natal, o presidente do Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares, Habib Chalita, a� rmou 
que o setor tem todo o interesse 
de colaborar com nas medidas 
sanitárias, por mais restritivas 
que elas sejam às operações do 
negócio. 

“A verdade é que tem bares 
operando com quatro pessoas 
para dar conta da demanda que 
aparecer”, a� rmou.

Crescimento do 
turismo regional 
leva oxigênio à 

hotelaria potiguar
TURISMO | Com boa parte da 
frota aérea ainda no chão por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus, turistas sobre 
quatro rodas movimentam a 
economia potiguar

A praia de Pipa, localizada em Tibau do Sul, no litoral Sul potiguar, voltou a ter boa movimentação nos últimos fins de semana

Turismo regional é uma das apostas do segmento para sair da crise em 2020



Durante a abertura do 
GO!RN, o superintenden-
te do Sebrae, Zeca Melo, 
destacou o compromisso 
da instituição com a dis-
seminação da cultura da 
inovação no Rio Grande 
do Norte. “Temos a honra 
de ter apoiado e integrar 
o conselho do Instituto 
Metrópole Digital. Temos 
mais de 20 incubadoras de 
empresas implantadas no 
Rio Grande do Norte, fruto 
de uma parceria com as 
maiores universidades pú-
blicas e privadas”, destaca. 
Ele  também falou sobre 
os programas de suporte 
financeiro de fomento à 
inovação, como é o caso 
dos editais da Finep, que 
são executados pelo Se-
brae-RN, o Centelha e o 
Tecnova.

O GO!RN é um evento 
do ecossistema de empre-
endedorismo inovador, 
startups, tecnologia e 
transformação digital do 
RN e passa a se chamar 
assim porque é construído 
e organizado com todas 
as instituições, grupos e 
comunidades que com-
põem o ecossistema de 
inovação do Rio Grande 
do Norte. São mais de 30 
instituições, comunidades 
e grupos envolvidos.

Além da grade de ca-
pacitação e palestras, o 
evento também terá es-
tandes virtuais no espaço 
de exposição de startups 
e de empresas inovadoras. 
Na área dos patrocinado-
res, com vídeo, os parti-
cipantes terão acesso em 

tempo real a promotores. 
Haverá ainda espaços 

para reuniões exclusivas, 
desafios e gameficação 
com ranking em tempo re-
al, salas de reunião, chats 
exclusivos com especialis-
tas, interação em tempo 
real com palestrantes e 
convidados, grupos de 

discussão, mural de pos-
tagens em redes sociais 
e agenda personalizada. 
Durante o GO!RN será 
apresentado o mapea-
mento do ecossistema de 
inovação do Rio Grande 
do Norte.

O GO!RN 2020 é uma 
correalização do Sebrae-

-RN com a Jerimum Valley, 
Potiguaras Valley, LEP, 
CDL Jovem, Salt Valley e 
Junior Achievement, Par-
que Instituto Metrópole 
Digital -  IMD, RN Júnior, 
Silicon Valley, Prefeitura da 
Cidade do Natal, OAB/RN, 
AIESEC, Seahub e SETIRN, 
PONG, Potilivre, WiE, 

GDG, Grupy, Pyladies, 
WebDev, PHP, Darkwaves, 
Telecom UFRN e Natal JS, 
Arara Furtacor, Customer 
Success, Inova Metrópole, 
ITNC-IFRN, Empreende 
RN, InPacta e Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio Grande do Norte - 
Fiern.
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REDAÇÃO

Em meio à pandemia 
do novo coronavírus, o 
mundo dos negócios se 

viu em uma encruzilhada. Ao 
longo dos últimos meses, a 
crise econômica, o desempre-
go crescente e as mudanças 
nas rotinas de trabalho fize-
ram com que trabalhadores, 
empreendedores e empresá-
rios iniciassem a procura por 
novos caminhos, por novas 
ideias empreendedoras. Com 
isso, a busca pela inovação 
virou a palavra de ordem do 
mercado empresarial. Este 
assunto é um dos principais 
temas da primeira edição do 
GO!RN. O evento, que se en-
cerra neste sábado 12, discute 
o futuro do empreendedoris-
mo no Rio Grande do Norte – 
e em todo o mundo. A progra-
mação é totalmente gratuita e 
totalmente digital.

A atividade foi organizada 
por diversas instituições e enti-
dades potiguares ligadas ao te-
ma da inovação e tecnologia. O 
GO!RN terá diversas ações que 
ocorrerão simultaneamente. 
Todas os eventos serão trans-
mitidos online pela plataforma 
digital EventMobi. São mais de 
100 palestras, debates, painéis, 
cursos e minicursos.

“O evento tem uma gran-
de importância no atual mo-
mento, pois o ecossistema 
de empreendedorismo no 
Rio Grande do Norte está se 
recuperando de uma grave 
crise causada pela pandemia 
do novo coronavírus”, ressalta 
Carlos von Sohsten, coordena-
dor do GO!RN e do RN Digital 
e Startups.

Segundo ele, o evento fala 
para um universo de público 
bastante diversificado. A ati-
vidade atende desde pessoas 
que estão na fase da ideia de 
negócio, pensando em em-
preender, até o empresário do 
segmento de tecnologia mais 
avançada, além dos proprietá-
rios de negócios mais tradicio-
nais que buscam alguma atu-

alização digital. “Há também 
os profissionais do setor de 
tecnologia que estão em busca 
de novos negócios”, disse.

“É um ótimo lugar para os 
estudantes – principalmente 
os do ensino médio. Temos 
a parceria da Júnior Archie-
vement, que é entidade que 
trabalha a cultura do empre-
endedorismo com a classe 
estudantil. Também temos 
as empresas juniores das ins-
tituições de ensino superior 
– públicas e privadas –, além 
das encubadoras de empresas 
das universidades. É uma ação 
muito inclusiva”, detalhou 
Carlos von Sohsten.

De acordo com o coorde-
nador do GO!RN, a principal 
ideia do evento é de unir as 
pessoas, provocar sinergia e 
“colisões”. Segundo ele, um 
dos objetivos do networking é 
gerar a” serendipidade”, que é 
descoberta, de forma aciden-
tal, de algo que desperte valor. 
“O evento é muito amplo, que 

trabalha neste contexto da 
inovação, da tecnologia, da 
transformação digital, sempre 
com conteúdos que trazem 
esta mentalidade que o futuro 
demanda. O mindset precisa 
ser transformado para superar 
os obstáculos gerados pela cri-
se da pandemia do novo coro-
navírus”, reforçou.

INTERAÇÕES
O primeiro dia do GO!RN 

conectou mais de 3,5 mil 
pessoas  à plataforma que 
transmite a programação pela 
internet. Para se ter uma ideia 
da audiência do evento, teve 
horário que a página da pla-
taforma EventMobi atingiu o 
pico de 39,8 mil visualizações. 

“São números bem expres-
sivos. O evento tem uma pro-
posta original. A dinâmica é 
que tudo acontece ao mesmo 
tempo. Não há exatamente 
uma sequência. É possível en-
trar na sala um pouco depois 
e  assistir a palestra do mesmo 

jeito, do começo, porque algu-
mas atividades são gravadas 
e outras são ao vivo, o que é 
normal nesse tipo de evento 
online”, explica Carlos von 
Sohsten.

O coordenador do GO!RN 
faz uma avaliação positiva das 
interações e participação nes-
se primeiro dia. “Vemos que o 
participante está aprendendo 
muito rápido como o evento 
funciona, porque a platafor-
ma é muito intuitiva. Há uma 
interação muito alta nas áreas 
em que o participante pode se 
manifestar por chats, assim 
como nos desafios. Acredito 
que essa edição está indo me-
lhor do que se esperava”, diz 
Carlos von Soshten.

INOVAÇÃO NAS MPES
O diretor técnico do Se-

brae Nacional, Bruno Quick, 
participou remotamente da 
abertura do evento e inte-
grou o painel ‘Os Desafios 
da Inovação para as Micro 

e Pequenas Empresas Bra-
sileiras’, ao lado do diretor 
superintendente do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empre-
sas), José Ferreira de Melo 
Neto, mediados pelo gerente 
da Unidade de Negócios, Ino-
vação e Tecnologia do Sebra-
e-RN, David Góis.

Sobre o tema, Bruno Quick 
afirmou: “Centrar na inovação 
é a forma mais acertada de 
lidar com essa crise. É inovar 
para transformar e superar”. 

Segundo Bruno Quick, a 
crise veio mostrar que somos 
obrigados a largar alguns con-
ceitos antigos e nos forçar a 
mudar, a inovar assimilando 
novas tecnologias e outras 
inovações que dizem respeito 
ao jeito de trabalhar. “Talvez 
essa inovação esteja sim, asso-
ciada à tecnologias, mas tem 
mais a ver com o nosso jeito 
de analisar as coisas, de nos 
relacionar com clientes e for-
necedores”, detalha .

COLISÃO DE IDEIAS E PESSOAS
TECNOLOGIA | Evento discute 
o futuro do mercado de 
empreendedorismo no Rio 
Grande do Norte – e em 
todo o mundo. O festival 
é totalmente gratuito, 
promovido 100% on-line e 
se encerra neste sábado 

Primeiro dia de atividades do GO!RN discutiu nesta sexta-feira 11 os desafios da inovação para as micro e pequenas empresas brasileiras

O brasileiro Daniel Delarossa vai falar sobre empreender no Vale do Sílicio (EUA) Carlos von Sohsten, coordenador do GO!RN: “momento é de unir pessoas”

GO!RN: 

Exposição de startups e de empresas inovadoras

GO!RN
Saiba mais sobre as inscrições e a 

programação completa pelo QR code

Plenárias Internacionais

Plenárias Internacionais

12 de setembro - 8h

Plenária Internacional - Ásia 
Engenharia de Software e Ciclos de 
Desenvolvimento para Projetos de 
Inteligência Artificial e Aprendizado de 
Máquinas

Com Carlos Queiroz

 
12 de setembro - 17h

EUA X EUROPA
Inovação e Sustentabilidade no Mundo 
Pós-pandemia

Com Daniel Delarossa e Breno 
Nunes



BATE-REBATE

>> Por aqui foi revelado o 
interesse da empresa LCA em 
contar com Aline Riscado no 
projeto “Uma Vida Um Sonho”, 
após Glenda Kozlowski pular fora e 
acertar com a Band...

>> ... A modelo e apresentadora 
colocou seu empresário para cuidar 
do assunto e rolou uma “carta de 
intenção”. Nada mais que isso...

>> ...Aline só entrará de cabeça 
no projeto esportivo se observar 
organização em todos os setores...

>> ...O SBT acompanha 
a negociação e já se fala na 
possibilidade de estrear em 24 de 
janeiro.

>> A Netflix americana estreou 

uma versão da série musical 
“Julie e os Fantasmas”, “Julie 
and the Phantoms”, produzida 
por Kenny Ortega, o mesmo de 
“High School Musical”...

>> ...Detalhe: o trabalho 
é baseado no original da 
produtora brasileira Mixer, 
exibido na Band e Nickelodeon 
entre 2011 e 2012.

>> Quem for para uma 
futura “roça” com Jojo Todynho 
em “A Fazenda”, certamente terá 
uma parada dura pela frente.

>> Como se não bastasse o 
carisma, Jojo tem toda a torcida 
de Anitta a favor nas redes 
sociais. 

Programa de Edu Guedes 
será feito fora da Band

O chef Edu Guedes entra em contagem regressiva para 
deixar a programação da Rede TV!. Sexta-feira, 18, será o seu 
último dia, após cinco anos de casa.

Como passo seguinte e já conhecido, ele vai preparar sua 
estreia na Bandeirantes, ocupando a faixa das 9h às 11h da 
manhã, antecedendo o “Jogo Aberto” da Renata Fan.

Detalhe: o apresentador ainda não assinou contrato com a 
rede dos Saad, porém já está tudo certo.

E mais: de acordo com pessoas próximas ao Edu, ele não 
apresentará o programa diretamente dos estúdios da Band no 
Morumbi.

A ideia é montar toda a estrutura em uma base da Vila 
Mariana e gerar o “culinário” desse espaço. Quem viu, garante 
que o estúdio é de primeira linha e atende todas as necessidades 
da futura atração.           

Resta aguardar, portanto, os anúncios de assinatura de 
contrato e estreia.

Ele chega à emissora com a difícil missão de elevar os 
índices do horário, que raramente passa de 1 ponto na GSP, e 
também ser forte comercialmente. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL
ESTEVAM AVELLAR

AFINADO 
Finalizada a etapa de 

preparação, Babu Santana 
começa a gravar nesta semana 
suas primeiras cenas para 
“Salve-se Quem Puder”. Como 
informado, o ex-BBB será o 
policial Nanico e terá a função de 
proteger as testemunhas Alexia 
(Deborah Secco), Kyra (Vitória 
Strada) e Luna (Juliana Paiva) da 
organização criminosa da qual 
Dominique (Guilhermina Guinle) 
faz parte.

ESTREIA
O canal Paramount estreia 

nesta segunda-feira, às 21h30,  
a primeira temporada de “For 
Life”, série que conta com o 
músico 50 Cent como produtor 
executivo. Narra a história de 
Aaron Wallace(Nicholas Pinnock), 
condenado à prisão perpétua por 
um crime que não cometeu.

VEM MAIS
Enquanto encarcerado, 

Wallace se torna advogado e 

trabalha na defesa de outras 
pessoas, enquanto se esforça para 
derrubar sua própria sentença.

Em tempo: a ABC renovou 
“For Life” para uma segunda 
temporada.

SEM CHANCE 
O formato “Famílias Frente a 

Frente”, produção da Endemol-
Shine apresentado por Tiago 
Abravanel, não emplaca este ano 
no SBT uma nova temporada.

Aliás, para muitas emissoras, 
por causa dos estragos feitos pela 
Covid-19, “2020 já acabou”.  

AGONIADO
Pessoas próximas a Silvio 

Santos garantem que ele está 
agoniado. Não vê a hora de voltar 
a trabalhar no seu SBT. Mas que 
só fará isso quando surgir uma 
vacina. É a condição para retomar 
sua rotina nos estúdios.  

ASSUNTOS
A equipe do “Simples Assim”, 

novo programa da Angélica na 

Globo, de� niu os temas que serão 
abordados nos 12 episódios da 
primeira temporada.

O primeiro será “Curva da 
Felicidade”, seguido de “Família”, 
“Amor”, “Vaidade”, “Conexão”, 
“Diversidade”, “Trabalho”, 
“Superação”, “Música”, “Vocação”, 
“Solidariedade” e “Fé”. Estreia dia 
10 de outubro.

DESTINO DE RACHEL
Uma pergunta bastante 

frequente nos bastidores do 
SBT, mas ainda sem resposta. 
“Qual será o próximo destino 
de Rachel Sheherazade?”. Na 
Band, comenta-se, já haveria 
uma resistência do comando de 
jornalismo. 

Embolado
Os direitos do futebol meio 

que tumultuaram o ambiente 
entre Globo e SBT, a partir do 
campeonato carioca e agora 
com o acerto da Libertadores. 
Certamente haverá algum re� exo 
no relacionamento desses canais.

DOIS TEMPOS Antes de entrar na 
“Fazenda 12”, Lucas “Selfi e” 
Maciel deixou tudo armado para 
a estreia do “Reality.doc” no 
YouTube. Trata-se de uma série 
documental sobre o universo 
dos realities shows e os prepa-
rativos para participar de um.
Lucas se dividiu entre narrador e 
ser “cobaia” dessa experiência.

DIVULGAÇÃO RECORD TV

C’EST FINI
O “� e Voice Kids” volta neste domingo à grade da Globo para com-

pletar sua quinta temporada. O primeiro episódio será especial, com os 
melhores momentos do programa, relembrando a trajetória das 24 vozes 
que continuam na competição e marcando o� cialmente a retomada da 
competição.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!
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Longe de um retorno pre-
sencial das salas de cinema 
e dos festivais, caberá ao 

projeto inédito Cine Drive-In Na-
tal, que está marcado para o mês 
de outubro na área externa da 
Arena das Dunas, oferecer uma 
programação que contemple to-
dos os públicos, incluindo a cena 
audiovisual potiguar. Curtas-me-
tragens de realizadores locais 
também foram contemplados na 
Sessão “Goiamum Audiovisual”, 
que será exibida em dois sába-
dos durante o evento. A mostra é 
uma referência ao Festival Goia-
mum Audiovisual, que atua há 
10 anos no Rio Grande do Norte 
com foco no fomento e difusão 
do audiovisual contribuindo no 
desenvolvimento do segmento.

Dos 79 inscritos na seletiva, 
foram escolhidos 12 � lmes entre 
� cções e documentários, pela 
curadoria convidada formada 
pelo conselheiro � scal da Asso-
ciação de Críticos de Cinema do 
RN, Rômulo Scka� ; a diretora da 
Cinemateca Potiguar, Mary Land 
Brito; e produtor e cineclubista, 
João Claudio. Para Scka� , um dos 
curadores da “Sessão Goiamum 
Audiovisual”, é importante des-

tacar que esta será a primeira vez 
em Natal mostrando a produção 
potiguar para além dos amantes 
do cinema. “Estamos falando de 
um público mais geral, onde jus-
tamente foi o grande exercício”. O 
curador ressalta nesta seleção a 
escolha de � lmes potentes “com 
um diferencial capaz de ultrapas-
sar a tela e se � xar no imaginário 
das pessoas”. Ele esclarece que 
alguns � lmes muito bons � ca-
ram de fora por limitação etária 

ou por terem linguagens mais 
experimentais.

João Cláudio aponta que a se-
leção foi bastante representativa, 
com � lmes de diferentes olhares 
e escolas cinematográ� cas e cer-
tamente será capaz de cativar o 
espectador e despertar o interesse 
para a produção audiovisual poti-
guar. “Nós procuramos selecionar 
obras de diferentes estilos, produ-
ções e temas. Sempre prezando a 
diversidade, qualidade e, acima 

de tudo, a experiência do público. 
Serão sessões de muita diversão 
e descobertas!”. A professora 
Mary Land Brito disse que não 
foi uma questão de escolher entre 
melhores ou piores, mas aqueles 
que dialogam com o evento e o 
público-alvo. “É um evento onde 
se espera muitas pessoas que não 
são consumidores do audiovisual 
potiguar, então teremos um pú-
blico que poderá ver esses � lmes 
pela primeira vez”.

Além dos curtas-metragens 
potiguares, o Cine Drive-In Natal 
contará com � lmes longa-metra-
gem, clássicos brasileiros, grandes 
produções do cinema mundial 
para divertir os espectadores. O 
evento terá quatro edições no mês 
de outubro no estacionamento 
externo da Arena das Dunas. Re-
alizado em parceria entre a HD 
Produções e a Casa de Produção, 
o Cine será ofertado gratuitamen-
te, com a segurança exigida nos 
protocolos sanitários. Também 
conta com incentivos do Gover-
no do RN, através da Lei Câmara 
Cascudo, e da Prefeitura de Natal, 
através da Lei Djalma Maranhão, 
e patrocínio da Unimed Natal e da 
Cabo Telecom.

AUDIOVISUAL  | Projeto Cine 
Drive-In Natal, que está 
marcado para o mês de 
outubro na área externa da 
Arena das Dunas, vai oferecer 
uma programação que 
contemple todos os públicos, 
incluindo a cena audiovisual 
potiguar

CINE DRIVE-IN NATAL VAI EXIBIR 
CURTA-METRAGENS POTIGUARES

CURTAS POTIGUARES 
SELECIONADOS:

- Nada Foi Em Vão – Dire-
ção: Sihan Felix - Livre – Ficção 

- Leningrado Linha 41 – Di-
reção: Dênia Cruz – Livre – Doc 

- Dias Felizes – Direção: 
André Santos - 12 Anos – Ficção 

- O Voo Do Pássaro 
Multicor - Direção: Allan Cedrak 
– Livre – Ficção 

- Quando As Coisas Se 
Desmancham – Direção: Aristeu 
Araújo – Livre – Ficção 

- No Fim De Tudo – Direção: 
Victor Ciriaco - 12 Anos – Ficção 

- Distorção – Direção:  Paula 
Pardillos E Davi Revoredo - 12 
Anos – Ficção 

- Em Reforma – Direção:  
Diana Coelho – Livre – Ficção 

- Madrigal: Um Conto De 
Imagens Por Palavras – Direção:  
Felipe Oliveira E Gustavo 
Alcântara – Livre – Doc 

- Lalá – Direção:  Paulo 
Dumaresq – Livre – Doc 

- Cuscuz Peitinho – Direção: 
Rodrigo Sena - 14 Anos – Ficção 

- Meu Tempo É Quando? 
– Direção:  Rosália Figueirêdo E 
Buca Dantas – Livre – Ficção
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ANDREI TORRES  / ABC

O lateral Reginaldo, que 
participou este ano da 
campanha vitoriosa do 

ABC no Campeonato Potiguar, 
está na mira do Corinthians e do 
Palmeiras. O jogador de 19 anos é 
sondado de perto pelos dois clu-
bes paulistas.

Segundo informações, o 
Palmeiras está mais próximo de 
fechar negócio com o defensor. 
O clube busca a contratação para 
compor o elenco das categorias 
de base. A ideia do Alviverde é de 
tentar repetir o mesmo sucesso 
obtido com o atacante Gabriel Ve-
ron, de 18 anos, que é natural da 
cidade potiguar de Assu. O atleta 
é uma das estrelas do time profis-

sional na Série A do Brasileiro.
A proposta inicial do ABC é 

vender o jogador, mas garantir 
50% dos direitos do atleta, o que 
vai garantir recursos para o clube 
potiguar numa futura revenda.

De acordo com um diretor 
abecedista Gustavo Cartaxo, em 
entrevista ao site “OGol”,  a nego-
ciação com o alviverde paulista 
ainda está longe de ser finaliza-
da. A expectativa é de que os de-
talhes do contrato sejam acerta-
dos ao longo dos próximos dias.

Procurado pelo Agora RN, o 
clube informou há vários clubes 
interessados no atleta, mas a 
diretoria não especificou quais 
seriam esses times.

Com o Corinthians, as con-
versas apontam para a inte-
gração do atleta ao elenco pro-
fissional do alvinegro paulista. 
Dirigentes da equipe do Parque 
São Jorge negaram qualquer tipo 
de negociação ou interesse pelo 
lateral.

Reginaldo foi revelado pelo 
ABC em 2019. Nesta tempora-
da, o jogador foi emprestado ao 
Athletico (PR), clube pelo qual 
disputou a Copa São Paulo de 
Futebol Júnior e uma partida do 
Campeonato Paranaense. De 
volta ao ABC no meio do ano, ele 
atuou em um jogo da Copa do 
Nordeste e de cinco partidas do 
Campeonato Potiguar.

Lateral-esquerdo 
do ABC na mira 
do Palmeiras e 
Corinthians
NEGOCIAÇÃO | Clube potiguar segue ouvindo propostas dos clubes paulistas para definir o futuro do 
defensor potiguar de 19 anos. Lateral participou de cinco jogos no segundo turno do Estadual

Reginaldo foi revelado pelo ABC em 2019. No início do ano, foi emprestado ao Athletico (PR), mas retornou ao alvinegro em julho

Após fechar a compra dos 
direitos de transmissão da 
Libertadores até 2022 , o 

SBT já tem uma nova meta para o 
seu pacote esportivo: a Fórmula 1. 
A emissora de Silvio Santos abriu 
negociações com a Liberty Media, 
empresa responsável pelas exibi-
ções da categoria mais importante 
do automobilismo.

O contrato da Globo com 
a Fórmula 1 vence ao final da 
temporada 2020, e a emissora já 
confirmou que não vai renovar o 
acordo. A líder de audiência não 
aceitou pagar o que o grupo nor-

te-americano pediu, fez outras 
propostas, mas a negociação não 
avançou.

Assim como aconteceu na 
Libertadores, as tratativas entre o 
SBT e a detentora dos direitos de 
transmissão da Fórmula 1 estão 
conduzidas por José Roberto Ma-
ciel, vice-presidente da emissora. 

No entanto, diferentemente 
da competição sul-americana de 
futebol, a F1 não é uma unanimi-
dade entre os executivos de Silvio 
Santos, mas José Roberto Maciel 
está tentando viabilizar o negócio.

Primeiro contratado para a 

nova equipe de esportes do SBT , 
o narrador Téo José tem experiên-
cia e é conhecido do público que 
acompanha automobilismo. Ele 
atuou nas transmissões da Fórmu-
la Indy, também pelo SBT, na dé-
cada passada. O nome do locutor 
foi tratado como prioridade pelos 
diretores da emissora.

Com passagens pela Fox 
Sports (canal para o qual trabalha-
va antes do SBT), Band e RedeTV 
!, Téo José já comandou transmis-
sões da Fórmula Indy, Fórmula E, 
Fórmula Truck e Nascar.

Nas confirmando com a Liber-

ty Media, o SBT pode usar a mesma 
cartada que o capacita a conquistar 
a Libertadores: maior espaço de ex-
posição para os patrocinadores da 
própria Fórmula 1 na TV.

Além de não chegarem em 
um acordo pelos valores, a Liberty 
Media queria que a Globo incluís-
se em sua programação os treinos 
livres e classificatórios, hoje ape-
nas na TV paga, no SporTV, e até 
mesmo no pódio, que fica restrito 
apenas ao site esportivo . A avalia-
ção era de que o produto poderia 
ser mais valorizado. Mas a Globo 
não aceitou a proposta. Contrato da Globo com a Fórmula 1 vence ao final da temporada 2020

Após comprar a Libertadores, SBT entra 
na negociação pelos direitos da Fórmula 1

TV

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

Recuperado da covid-19, 
que o tirou das atividades 
de campo desde o começo 

deste mês, o atacante brasileiro 
Neymar voltou aos treinamentos 
do Paris Saint-Germain nesta sex-
ta-feira, no CT do clube, em Paris. 
O jogador usou as suas redes so-
ciais para contar a novidade. “Vol-
tei aos treinos, super feliz ... O PAI 
TA ON #CORONAOUT”, escreveu 
em sua conta no Twitter.

Segundo Neymar, de acordo 
com os exames RT-PCR feitos nes-
ta semana, ele já estaria curado do 

novo coronavírus. Com isso, a par-
tir desta segunda-feira já voltará a 
fazer parte dos trabalhos coman-
dados pelo alemão Thomas Tuchel 
e toda a comissão técnica do time 
de Paris. No último dia 2, Neymar 
foi diagnosticado com a covid-19 
após uma viagem de férias para 
Ibiza, na Espanha. O jogador teria 
se sentido mal no sábado anterior, 
dia 29 de agosto, depois de curtir o 
período de folga dos jogos oficiais.

Além de Neymar, outros seis 
jogadores do Paris Saint-Germain 
foram infectados pelo novo co-

ronavírus. São eles: o zagueiro 
brasileiro Marquinhos, os argenti-
nos Mauro Icardi, Angel Di María 
e Leonardo Paredes, o atacante 
francês Kylian Mbappé e o goleiro 
costarriquenho Keylor Navas.

Os sete infectados não pude-
ram participar na última quinta-
-feira da estreia do Paris Saint-Ger-
main no Campeonato Francês. O 
time foi derrotado fora de casa pelo 
Lens por 1 a 0. E eles não jogarão 
neste domingo o clássico contra o 
Olympique de Marselha, no estádio 
Parque dos Príncipes, em Paris.

O atacante Fred foi diagnosti-
cado com covid-19. O anún-
cio foi feito, nesta sexta-fei-

ra, pelo Fluminense, após bateria 
de testes realizada na quinta-feira 
para o jogo com o Corinthians, 
domingo, às 16 horas, pela décima 
rodada do Campeonato Brasileiro. 
O jogador já está em quarentena.

Fred ficou de fora do jogo 
contra o São Paulo, domingo pas-

sado, no Morumbi, depois que 
sua mulher testou positivo para 
coronavírus. O atacante, então, foi 
submetido a testes na segunda e 
quarta-feira, que deram negativo. 
Com isso, o jogador pôde estar em 
campo no clássico contra o Fla-
mengo, quarta-feira, no Maracanã.

Sem Fred e com a saída de 
Evanílson, que foi para o Porto, o téc-
nico Odair Hellmann deverá mais 

uma vez improvisar o meia Nenê no 
comando do ataque, assessorado 
pelas laterais do campo por Welling-
ton Silva e Fernando Pacheco. 

Sem vencer há três rodadas - 
soma empate com o Atlético-GO 
(1 a 1) e derrotas para São Paulo 
(1 a 3) e Flamengo(1 a 2), o Flumi-
nense está em nono lugar na clas-
sificação, com 11 pontos ganhos 
no Campeonato Brasileiro.Deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) repudiou ameaça de Bolsonaro a jornalista de O Globo

Deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) repudiou ameaça de Bolsonaro a jornalista de O Globo

Neymar volta a treinar 
no Paris Saint-Germain

Diagnosticado com Covid-19, 
Fred desfalca o Fluminense 
diante do Corinthians
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