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NOVA VIDA. 8 E 9 | Newton Albuquerque, publicitário que passou 10 anos preso por tráfico
de drogas e sobreviveu ao massacre do Presídio de Alcaçuz, hoje é escritor e palestrante

História de superação

ELEIÇÕES 2020. 5 | Candidatos às eleições municipais poderão pedir votos e expor projetos na rua e na internet, mas fiscalização será rigorosa. No ambiente virtual, a publicidade
eleitoral poderá ser feita nos sites dos partidos e dos candidatos, em blogs, postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, como os conhecidos WhatsApp e Telegram

Com foco na internet, campanha 
eleitoral inicia neste fim de semana

Governo Fátima 
negocia parceria
para Museu da Rampa

Rodovia BR-304 deverá 
ser privatizada em 2022, 
afirma ministro

Candidato defende 
fortalecimento do
turismo religioso

HISTÓRIA. 7 | Embaixador dos EUA 
no Brasil visitou o local nesta sexta. 
Governo pensa em parceria para 
explorar local quando pronto

INFRAESTRUTURA. 12 | Processo de 
entrega de concessão para que a 
iniciativa privada explore a estrada será 
feito após o término da Reta Tabajara

RETORNO. 16 | Sidnésio Moura, 
candidato a vereador em Natal, 
aponta que apenas o setor cristão 
movimenta 35 mi de turistas por ano

Contra o Floresta, América 
faz primeiro jogo fora 
de casa pela Série D do 
Campeonato Brasileiro

Brasil passa das 140 mil 
mortes pela Covid-19; RN 
tem 2.368 após confirmação 
de dois novos óbitos

Projeto leva a arquitetura 
para famílias de baixa renda 
no RN; objetivo é legalizar 
imóveis ou obras

Governo decidiu desonerar 
folha até fim de 2021 e 
precisa de novo imposto,
diz líder na Câmara

Bolsonaro  tem “ótima 
evolução clínica” após 
cirurgia em São Paulo, 
afirma boletim médico

FUTEBOL. 16 | Técnico Paulinho 
Kobayashi quer recuperar os pontos 
perdidos na Arena das Dunas no empate 
de 0 a 0 contra o Campinense (PB)

CORONAVÍRUS. 7 | No Rio Grande do 
Norte, são 68.331 casos confirmados de 
Covid-19 desde o início da pandemia, 
de acordo com a Secretaria de Saúde

GRATUITO. 11 | Famílias e comunidades 
de baixa renda e instituições filantrópicas 
podem se inscrever para serem 
atendidas na UnP

FINANÇAS. 4 | Deputado Ricardo Barros 
afirmou que a prioridade da atual gestão 
é reduzir o imposto que é cobrado sobre 
os salários

SAÚDE. 3 | Presidente estava até ontem à 
tarde sem febre, utilizando sonda vesical 
e sem sangramentos, após retirar cálculo 
da bexiga
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SOBREVIVENTE

Femurn aprova nova
lei sobre cobrança de 
ISS nos municípios

Celso de Mello antecipa 
aposentadoria e deixará 
STF em 3 de outubro

ECONOMIA. 6 | Presidente da 
Federação dos Municípios do RN, 
José Leonardo Cassimiro, elogiou 
lei que determina que empresas 
devem pagar ISS no município 
onde o serviço é prestado, e não 
na sede

JUSTIÇA. 3 | Ministro disse que 
“razões de ordem médica” 
o levaram a antecipar sua 
aposentadoria. Ele ainda rechaçou 
as especulações levantadas nas 
redes sociais de que ele teria 
alegado invalidez para se afastar
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Uma das principais referências 
no País quando o assunto é 
turismo religioso, Sidnésio 

Moura avalia que a atividade, ape-
sar do potencial econômico, social 
e cultural que tem, ainda é muito 
pouco explorada em Natal e no Rio 
Grande do Norte.

Candidato a vereador na capital 
potiguar nas eleições deste ano pe-
lo PL, este católico com atuação no 
segmento religioso há quase 40 anos 
defende que o turismo voltado para 
esta área receba mais atenção e in-
vestimentos do poder público.

“Com a riqueza histórica e reli-
giosa de Natal, precisamos de uma 
lei municipal que incentive e forne-
ça diretrizes para o turismo religio-
so local”, diz ele, ressaltando que a 
prática precisa contemplar toda a 
diversidade religiosa e cultural que 
existe na cidade.

Casado e pai de três � lhos, 
Sidnésio Moura tem formação em 
secretariado executivo e pós-gra-
duação em liderança e coaching na 
gestão de pessoas. Mas foi na atua-
ção em prol do turismo religioso que 
ele se encontrou. Pós-graduado na 
área, ele é coordenador nacional de 
um fórum que discute exatamente 
esta temática.

De acordo com Sidnésio, o turis-
mo religioso tem força para movi-
mentar a economia. Ele aponta que 
apenas o setor cristão movimenta 
anualmente cerca de 35 milhões de 
turistas no Brasil. São mais de 300 
destinos em todo o País.

Aqui no Estado, o exemplo de 
Santa Cruz, na região do Trairi, mos-
tra que o investimento no setor pode 

render dividendos para a economia 
e a cultura local. Após a inaugura-
ção do Santuário de Santa Rita de 
Cássia, 350 mil � éis visitam a cidade 
todos os anos.

O candidato a vereador de 
Natal pelo PL conta que, graças 
a sua atuação, alguns avanços já 

ocorreram na área. Ele lembra 
que auxiliou o deputado estadual 
Hermano Morais na elaboração 
de uma lei que define estratégias 
para expansão do turismo reli-
gioso no Estado.

Sidnésio também é idealizador 
de um grupo de trabalho, instalado 

no Governo do Estado durante a 
gestão Robinson Faria (2015-2018), 
para discutir a temática.

Ele conta que, enquanto can-
didato a vereador, vai apresentar à 
cidade uma proposta para transfor-
mar Natal em um exemplo de “au-
tosustentabilidade”, tendo o turis-

mo religioso como um dos pilares. 
Para elaborar suas propostas, ele 
levou em consideração princípios 
constitucionais e o Compêndio da 
Doutrina Social da Igreja Católica – 
que preza pela dignidade da pessoa 
humana.

“Sem fugir dessas orientações, 
nosso plano de campanha foi ela-
borado, objetivando fazer a cidade 
do Natal, nossa capital potiguar, 
tornar-se um modelo de políticas 
públicas. No fortalecimento de sua 
economia a partir do incentivo da 
igualdade e dignidade humana, de-
vemos elaborar leis que favoreçam 
do grande empresário, ao pequeno; 
do artesão ao feirante; do trabalha-
dor de carteira assinada ao infor-
mal; das pessoas que possuem suas 
residências aos moradores de rua”, 
resume.

Ainda segundo Sidnésio Moura, 
é preciso “fazer política a partir do 
Evangelho”. Ele defende que cristãos 
participem do debate público. “As 
bancadas nas câmaras municipais 
devem ser do povo e para o povo, 
não de grupos especí� cos. Existe 
atualmente um distanciamento da 
população referente assuntos políti-
cos, principalmente os cristãos não 
acreditam que este deva ser o nosso 
papel ou função”, a� rma.

“Acredito que é possível, sim, a 
construção da civilização do amor. 
Acredito que podemos juntos, aos 
poucos, construir esta civilização. 
Quero poder contar com você para 
juntos podermos construir esta civi-
lização, olhando para todos sem dis-
tinção, fazendo uma bancada para o 
povo”, � naliza.

Candidato em Natal defende mais 
investimento em turismo religioso
ENTREVISTA | De acordo com Sidnésio Moura, candidato a vereador de Natal nas eleições deste ano pelo PL, o turismo religioso tem força para movimentar a economia. Ele aponta que 
apenas o setor cristão movimenta anualmente cerca de 35 milhões de turistas no Brasil. Santa Cruzmostra que o investimento no setor pode movimentar para a economia e a cultura local

Sidnésio Moura, candidato a vereador de Natal pelo PL, é uma das referências no País quando o assunto é turismo religioso

O ministro Bruno Dantas, do 
Tribunal de Contas da União, 
determinou que o INSS elabore, 

em até cinco dias, um protocolo para a 
realização de perícias médicas virtuais, 
adotando a telemedicina.

Ele atendeu a pedido feito pelos 
conselheiros Maria Tereza Uille Gomes e 
Henrique de Almeida Ávila, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que apresenta-

ram uma representação ao TCU contra o 
INSS questionando o impacto e possíveis 
irregularidades na interrupção das perí-
cias médicas durante a pandemia.

Os conselheiros argumentam que 
a telemedicina foi autorizada por lei, 
em abril, e embora abarcasse todos os 
ramos da medicina, houve resistência 
do Conselho Federal de Medicina e da 
Secretaria Especial de Trabalho e Pre-

vidência do Ministério da Economia 
em adotá-la nas perícias do INSS.

Ainda segundo os membros do 
CNJ, isso atrasou ações judiciais de 
pessoas que requisitavam benefícios 
previdenciários por incapacidade e de 
prestação continuada.

E, mesmo após o retorno das ativi-
dades, cerca de 200 mil processos estão 
paralisados aguardando perícia. Agências retomaram atendimentos, mas peritos não compareceram por alegar falta de estrutura

TCU quer protocolo de perícia virtual
INSS

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O ministro Celso de Mello, que 
tinha aposentadoria agendada 
para novembro, comunicou à 

presidência do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) que antecipará a data para 
13 de outubro.

Em novembro, ele completa 75 
anos e, pela regra, é obrigado a deixar a 
Corte. A aposentadoria do mais antigo 
integrante do Supremo é rodeada de 
expectativa, porque ele é o relator do 
inquérito que investiga se o presidente 
Jair Bolsonaro tentou interferir inde-
vidamente nas atividades da Polícia 
Federal.

Pelo regimento do STF, o novo mi-
nistro a ser indicado para substituir o 
aposentado herda todo o acervo do ga-
binete vago. Ou seja: alguém nomeado 
pelo próprio Bolsonaro seria o relator 
do inquérito.

No entanto, com a aposentadoria 
antecipada, o presidente do Supremo, 
Luiz Fux, deverá determinar o sorteio 
da relatoria do inquérito contra Bol-
sonaro entre os integrantes da Corte, 
antes da nomeação do novato.

Essa providência pode ser tomada 
se houver medidas urgentes a serem 
tomadas na investigação - como, por 

exemplo, a tomada de depoimentos ou 
o cumprimento de mandado de busca 
e apreensão.

Há um precedente semelhante 
nesse sentido. Em janeiro de 2017, 
quando o ministro Teori Zavascki mor-
reu em um acidente aéreo, a então pre-
sidente do Supremo, ministra Cármen 
Lúcia, determinou o sorteio de outro 
relator para a Lava Jato.

A expectativa era de demora até a 
nomeação de um substituto e havia pro-
vidências urgentes a serem tomadas na 
investigação. Resultado: Edson Fachin 
foi sorteado o novo relator e Alexandre 
de Moraes só chegou ao STF em março 
para sentar-se na cadeira de Teori.

Entre a vacância de uma cadeira 
no Supremo e a posse do substituto, 
é comum haver intervalo de pelo me-

nos um mês. Primeiro, o presidente da 
República escolhe alguém. Depois, a 
pessoa é submetida a sabatina na Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado. Em seguida, o nome é vota-
do pela CCJ e pelo plenário da Casa. Só 
depois da aprovação é que o STF pode 
agendar a posse.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, o 
ministro disse que “razões de ordem 
médica” o levaram a antecipar sua apo-
sentadoria.

“Razões estritas (e supervenientes) 
de ordem médica tornaram necessá-
rio, mais do que meramente recomen-
dável, que eu antecipasse a minha apo-
sentadoria, que requeri, formalmente, 
no dia 22/09/2020”, disse Celso.

O decano rechaçou as especula-
ções levantadas nas redes sociais de 
militantes bolsonaristas, que atribuí-
ram a antecipação da aposentadoria a 
uma tentativa de se livrar do Imposto 
de Renda. “NÃO foi por invalidez!!! Foi 
uma simples e voluntária aposenta-
doria, eis que possuo pouco mais de 
52 anos de serviço público (Ministério 
Público paulista + Supremo Tribunal 
Federal)”, escreveu o ministro, em res-
posta enviada pelo WhatsApp.

Celso de Mello antecipa 
aposentadoria do Supremo
JUSTIÇA |  Ministro disse que “razões de ordem médica” o levaram a antecipar sua aposentadoria. Ele ainda rechaçou as especulações 
levantadas nas redes sociais de militantes bolsonaristas, que atribuíram a antecipação a uma tentativa de se livrar do Imposto de Renda

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) declara que o projeto

NELSON JÚNIOR / STF

O deputado federal Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP) disse à Polícia 
Federal que sua fala sobre “rup-

tura” institucional e “medida enérgica” 
do presidente Jair Bolsonaro se tratou 
de uma “cogitação futura e incerta”.

O parlamentar foi confrontado na 
terça 22 por declaração dita ao blo-
gueiro Allan dos Santos, investigado no 
inquérito dos atos antidemocráticos.

Em live com Allan dos Santos, Edu-
ardo afirmou que “quando chegar ao 
ponto em que o presidente não tiver 
mais saída e for necessário uma medi-
da enérgica, ele é que será taxado como 
ditador”.

“Entendo essas pessoas que querem 
evitar esse momento de caos, mas falan-
do bem abertamente, opinião de Eduar-
do Bolsonaro, não é mais uma opção de 
se, mas, sim, de quando isso vai ocorrer”, 
disse o deputado na ocasião.

Confrontado pela PF sobre sua de-
claração, o filho do presidente afirmou 
que “foi uma análise de um cenário e 
não uma defesa de ideia, que a frase 
está na esfera de cogitação futura e 
incerta, que inexiste qualquer tipo de 
organização voltada para a subversão 

da ordem democrática”.
“E que o termo ação enérgica não 

se refere a nenhuma conduta específi-
ca, tão somente a uma atuação política 
mais efetiva. Ressalto ainda que não se 
trata de medida de intervenção militar 
ou de interferência em outros poderes”, 
disse Eduardo Bolsonaro à PF.

Questionado sobre quais elemen-
tos ou dados o levaram a declarar que 
a “medida enérgica” de Bolsonaro não 
seria uma questão de “se”, mas “quan-
do”, o filho do presidente respondeu 
que a fala foi dita “no contexto dos 
acontecimentos de divergência entre 
os poderes Executivo e Judiciário”.

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) negou intervenção militar como ação efetiva

Eduardo diz que fala sobre “ruptura” 
foi uma “cogitação futura e incerta”

DEPOIMENTO

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

JÚLIO CÉSAR GUIMARÃES / O GLOBO

O Ministério Público Federal 
(MPF) no Rio de Janeiro de-
nunciou nesta sexta-feira 25 

à Justiça o ex-presidente da Feco-
mércio Orlando Diniz e mais quatro 
pessoas pelo crime de lavagem de di-
nheiro e peculato pelo suposto desvio 
de recursos de órgãos do Sistema S 
fluminense. Os fatos são investigados 
na Operação Esquema S, um desdo-
bramento da Lava Jato no Rio.

Além de Diniz, delator do supos-
to esquema, foram denunciados as 
advogadas Luiza Nagib Eluf, Marcia 
Zampiron e o advogado Frederick 
Wassef, além do empresário Marcelo 

Cazzo.
Segundo o MPF, os desvios ocor-

riam por meio de pagamentos de ser-
viços advocatícios. De acordo com a 
acusação, R$ 4,6 milhões teriam sido 
desviados do Sesc, Senac e da Fecomér-
cio Rio. Os fatos teriam ocorrido entre 
dezembro de 2016 a maio de 2017.

Para os procuradores envolvidos 
nas investigações, dos R$ 355 milhões 
gastos a pretexto de serviços advoca-
tícios supostamente prestados à Fe-
comércio, ao menos R$ 151 milhões 
teriam sido desviados em esquema 
que envolveria Diniz e várias bancas 
de advocacia.

Ex-presidente da Fecomércio Orlando Diniz é um dos acusados de participar do esquema

MPF denuncia cinco na 
“Operação Esquema S”

FRAUDES

APÓS CIRURGIA

O presidente Jair Bolsonaro 
“apresenta ótima evolução clínica” 
após passar por cirurgia para re-
tirada de cálculo na bexiga, nesta 
sexta-feira 25 no Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São Paulo (SP). 
As informações estão no boletim 
médico divulgado ontem.

De acordo com a equipe 
médica, Bolsonaro estava até 
ontem à tarde sem febre, uti-
lizando sonda vesical e sem 
sangramentos. O presidente 
também já iniciou dieta por via 
oral e caminhou pelo quarto.

Bolsonaro foi diagnostica-
do com cálculo na bexiga no fim 
de agosto, após ser submetido a 
ultrassonografia no departa-
mento médico do Palácio do 
Planalto.

O procedimento realizado 
nesta sexta-feira durou 1h30 e 
foi considerado bem-sucedido.

BOLSONARO 
APRESENTA ÓTIMA 
EVOLUÇÃO CLÍNICA, 
DIZ EQUIPE MÉDICA

ALAN SANTOS / PR



O governo Jair Bolsonaro decidiu 
criar um novo imposto para 
substituir os tributos que hoje 

incidem sobre a folha de pagamento, 
disse o líder do governo na Câmara, 
deputado Ricardo Barros (Progres-
sistas-PR), em entrevista à CNN nesta 
sexta-feira 25.

Depois de explicar o processo de 
decisão do governo, em que as suges-
tões saem da equipe econômica e vão 
para o Palácio do Planalto para serem 
“consensadas” e discutidas com as 
lideranças do Congresso, Barros foi 
questionado se a criação de um novo 
tributo estava dentro desse consenso.

“Sim, o governo decidiu que quer 
desonerar a folha e para fazer isso o 
governo precisa de substituir por outro 
imposto e está sugerindo esse, que é 
um imposto de base ampla, compreen-
de os informais, os ilegais e os formais, 
que vão pagar muito menos do que 
pagam hoje”, disse o deputado.

O deputado Ricardo Barros de-
fendeu o discurso, já adiantado pelo 
ministro Paulo Guedes (Economia) em 
outras oportunidades, de que a priori-

dade é reduzir o imposto que é cobra-
do sobre os salários. “Zero de imposto 
sobre quem ganha o salário-mínimo, 
porque aí vai acessar o mercado mais 
facilmente”, a� rma o líder do governo.

Perguntado se uma alternativa não 
seria reduzir os gastos públicos, Barros 
a� rmou que não seria possível arreca-
dar todo o recurso necessário apenas 
com o corte de despesas.

“Não dá para cortar R$ 100 bilhões 
em despesas da união”, argumentou o 
parlamentar.

O parlamentar a� rmou que a cria-
ção de um novo programa de renda 
mínima é uma discussão paralela, que 
fará parte dos debates sobre o orça-
mento do governo para 2021, hoje sob 
a relatoria do senador Márcio Bittar 
(MDB-AC).

EXCLUSIVO: 60% SABEM 
“IDENTIFICAR E FILTRAR” FAKE NEWS

“TREM DA ALEGRIA” DA 
AGU DEVE SER INVESTIGADO

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

OPORTUNISMO IN NATURA
Mais de 25 mil candidatos 

oportunistas alteraram raça e 
cor declaradas à Justiça Eleitoral 
para se bene� ciar da “legislação” 
inventada pelo TSE e o STF sobre 
divisão dos bilhões do fundão 
eleitoral. É o que dá a mania 
nacional de importar problemas 
raciais midiáticos de outros países.

CHEGADA DISCRETA
Os repórteres chegaram 

cedo para acompanhar a cirurgia 
de Bolsonaro, mas foram 
surpreendidos: o presidente 
chegou antes, pelas 7h, e não havia 
esquema de segurança no acesso 
ao hospital Albert Einstein.

PODER, NÃO PODE
O senador Álvaro Dias 

(PR) destaca: já existem duas 
notas da consultoria legislativa 
do Senado que atestam a 
inconstitucionalidade da reeleição 
dos presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado.

MILAGRE DA MULTIPLICAÇÃO
A revelação de que o 

patrimônio da ex-deputada 
gaúcha Manuela Dávila (PCdoB) 

cresceu 382% em apenas dois anos 
mostra que já não se fazem mais 
comunistas com desapego a bens 
pessoais.

CAMINHO CONTRÁRIO
Enquanto no Brasil a estatal 

Correios está quebrada e inchada, 
e a um passo de ser vendida, na 
China a SF Holdings, a maior 
empresa do ramo no país, 
comprou em 2018 toda a operação 
chinesa da alemã DHL, a maior 
empresa de correios e entregas do 
mundo, e assumiu o negócio.

NOSSA GRANA
Os gastos de� nidos pelo TSE 

para as campanhas de prefeito e 
vereador de São Paulo, a mais cara 
do país, estão limitados a R$ 45 
milhões no primeiro turno e R$52 
milhões no turno. Tudo saído dos 
nossos bolsos.

SÓ COM EXAME POSITIVO
Virou notícia na CNN 

internacional a curiosa exigência 
de Fernando de Noronha (PE) de 
que turistas que desembarcarem 
na ilha sejam obrigados a terem 
sido infectados (e curados, claro) 
pelo Covid-19. 

Pode custar caro para seus responsáveis a tentativa de “trem da 
alegria” na Advocacia Geral da União (AGU), que quase burlou a reforma 
administrativa do próprio governo, decretando promoções em massa 
de 92% do efetivo. A esperteza provocou indignação do Planalto e deve 
ser investigada. A reforma prevê o � m das promoções por “antiguidade”, 
condicionando-as ao mérito. Tentaram promover todos por antiguidade, 
na AGU antes que a reforma seja aprovada e entre em vigor.

PRECEDENTE LIQUIDADO
Bolsonaro mandou suspender 

a presepada diante do risco de 
iniciativas igualmente oportunistas 
de outras corporações de servidores 
“de elite”.

TCU JÁ IA ANULAR
O Tribunal de Contas da 

União (TCU) estava pronto para 

anular nesta sexta 25 o ato da 
AGU que promoveu 607 pessoas 
de uma vez.

REAÇÃO INTERNA
O líder do governo, Ricardo 

Barros (Progressistas-PR), foi dos 
primeiros a reagir: fez um projeto 
de decreto legislativo que anulava 
o trem de alegria.

Uma das grandes preocupações das autoridades para a eleição deste ano, 
as fake news não incomodam tanto assim a população em geral. Segundo 
levantamento exclusivo do Paraná Pesquisas para o site Diário do Poder, 

58,8% sabem “identificar e peneirar uma notícia falsa, ou seja, uma fake news”. 
Entre pessoas de 16 a 44 anos (56% da população), a taxa dispara para mais de 
67%. Já 36,1% dos pesquisados admite não ter as ferramentas para identificar 
essas mentiras e 5,1% não respondeu. A faixa etária de pessoas com mais de 60 
anos, é a única onde a maioria (53%) não sabe identificar uma fake news, contra 
41,7%. São 72,7% dos entrevistados com ensino superior completo que disseram 
saber filtrar as notícias falsas. É o maior índice da pesquisa. A maioria (49,6%) dos 
entrevistados com escolaridade até o ensino fundamental admitiram não saber 
peneirar uma fake news. O Paraná Pesquisas ouviu 2.008 brasileiros em 232 
municípios do país, entre os dias 21 e 24 de setembro.
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SAÚDE | Segundo ex-ministro da Saúde, pessoas próximas ao presidente começaram a falar para Jair 
Bolsonaro versões sobre a pandemia que ele gostaria de ouvir. Nesta sexta, País chegou a 140 mil mortes

O ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta a� rmou 
em entrevista ao programa 

“Conversa com Bial” que, enquanto 
estava no governo, mostrou ao presi-
dente Jair Bolsonaro a possibilidade 
de que o novo coronavírus matasse 
centenas de milhares de pessoas no 
Brasil.

O ex-ministro lançou nesta sexta-
-feira 25 o livro “Um paciente chama-
do Brasil: os bastidores da luta contra 
o coronavírus”. Na obra, Mandetta 
apresenta relatos do período em que, 
como ministro da Saúde, lidou com a 
pandemia da Covid-19.

Segundo Mandetta, a reação de 
Bolsonaro ao alerta foi “bem negacio-
nista e bem raivosa”.

“Eu nunca falei em público que 
eu trabalhava com 180 mil óbitos se 
nós não interviéssemos, mas para 
ele eu mostrei. Entreguei por escrito, 
para que ele pudesse saber a respon-
sabilidade dos caminhos que ele fosse 
optar. Então, foi realmente uma rea-
ção bem negacionista e bem raivosa”, 
disse Mandetta.

Médico ortopedista e ex-deputa-
do federal, Mandetta foi o primeiro 
ministro da Saúde do governo Bolso-
naro. Foi empossado no cargo em ja-
neiro de 2019 e permaneceu ministro 
até 16 de abril deste ano, quando foi 
demitido em razão das divergências 

com Bolsonaro sobre o enfrentamen-
to da pandemia.

Nesta sexta, o País ultrapassou a 
marca de 140 mil mortes pelo novo 
coronavírus. Segundo o Ministério da 
Saúde, são 140.537 óbitos, já conside-
rando os 729 con� rmados nas últimas 
24 horas.

Ao jornalista Pedro Bial, Mandet-
ta a� rmou que a defesa de Bolsonaro 
do uso da hidroxicloroquina – medi-
camento que não tem e� cácia com-
provada contra a Covid-19 – ajuda a 
explicar a posição “negacionista” do 
presidente.

Segundo o ex-ministro, pessoas 

próximas ao presidente começaram 
a falar para Bolsonaro versões sobre 
a pandemia que ele gostaria de ouvir.

“Veio a história da cloroquina. 
Aquilo criou para ele uma válvula de 
escape, tipo assim: ‘Eu tiro e coloco 
isso no lugar’”, a� rmou o ex-ministro.

De acordo com Mandetta, Bolso-
naro � cou com “raiva” do Ministério 
da Saúde porque o então titular da 
pasta “simbolizava” as notícias sobre 
os riscos da pandemia.

“Eu simbolizava a notícia. Ele � -
cou com raiva do ‘carteiro’, ele � cou 
com raiva do Ministério da Saúde”, 
disse Henrique Mandetta.

Mandetta deixou Ministério da Saúde em meio à pandemia após divergências com Bolsonaro

Deputado federal Ricardo Barros (Progressistas-PR) falou sobre imposto digital, ou “nova CPMF”

Bolsonaro foi “bem negacionista”
ao ser alertado Covid, diz Mandetta

RODRIGO NUNES / MINISTÉRIO DA SAÚDE

VALTER CAMPANATO / AGÊNCIA BRASIL

Governo decidiu desonerar folha
e precisa de novo imposto, diz líder

TRIBUTAÇÃO
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JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

As campanhas dos candidatos 
às eleições municipais de 2020 
começam neste domingo 27 

em todo o Brasil e se estenderão, para 
algumas modalidades, até a véspera 
do pleito, que ocorrerá, em primeiro 
turno, em 15 de novembro. Os can-
didatos a prefeito e vereador estarão 
autorizados a pedir votos e divulgar 
propostas nas ruas, na internet e na 
imprensa escrita. A propaganda gra-
tuita em rádio e televisão só terá início 
em 9 de outubro.

A internet será ferramenta indis-
pensável para as campanhas, que te-
rão que se adaptar às recomendações 
de isolamento social em decorrência 
da pandemia de Covid-19. No am-
biente virtual, a publicidade eleitoral 
poderá ser feita nos sites dos partidos 
e dos candidatos, em blogs, postagens 
em redes sociais e aplicativos de men-
sagens, como WhatsApp e Telegram.

A Justiça Eleitoral, porém, formu-
lou regras para a campanha online, 
que deverão ser observadas rigoro-
samente pelos partidos, candidatos 

e suas equipes. Estão vedados, por 
exemplo, os impulsionamentos de 
publicações feitas por terceiros, o 

disparo em massa de mensagens e 
a propaganda em sites de quaisquer 
empresas, organizações sociais e ór-

gãos públicos.
Os candidatos também serão res-

ponsabilizados por conteúdo engano-

so ou descaracterizado que forem uti-
lizados em suas ações de campanha.

As propagandas estimuladas nos 
sites de relacionamento, permitidas 
quando realizadas pelos candidatos 
ou partidos, deverão ser sinalizadas 
claramente como conteúdo de divul-
gação.

Nas ruas, será permitido o posi-
cionamento de mesas com material 
impresso e bandeiras móveis entre 
6h e 22h, desde que não atrapalhem 
o trânsito de veículos e pedestres. Os 
carros de som só serão permitidos em 
carreatas, passeatas ou durantes co-
mícios e reuniões.

A Justiça Eleitoral vem estimu-
lando a população a fazer o controle 
social da propaganda eleitoral. Além 
da possibilidade de denúncias nos 
cartórios eleitorais e no Ministério 
Público Eleitoral, será lançado em 27 
de setembro o aplicativo Pardal, espe-
cífico para informar irregularidades 
de campanhas. Todas as denúncias 
requerem identificação do cidadão 
denunciante.

Campanhas eleitorais começam 
neste domingo 27; veja as regras
ELEIÇÕES 2020 |  Candidatos às eleições municipais poderão pedir votos e expor projetos na rua e na internet, mas fiscalização será rigorosa. No ambiente virtual, a publicidade
eleitoral poderá ser feita nos sites dos partidos e dos candidatos, em blogs, postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, como os conhecidos WhatsApp e Telegram

Eleitores vão às urnas no dia 15 de novembro para escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em mais de 5 mil municípios

Confira o que pode e o que não pode na campanha
- A distribuição de santinhos e 

adesivos será permitida até as 22h 
da véspera das eleições (14 de no-
vembro);

- Adesivos são liberados em 
bens privados (automóveis, cami-
nhões, motocicletas e janelas resi-
denciais), desde que não excedam 
a dimensão de 0,5 m². O material 
deve conter o CNPJ ou CPF do 
responsável pela confecção, bem 
como de quem o contratou, e tam-
bém a respectiva tiragem;

- Anúncios na imprensa escrita 
são permitidos até 13 de novembro 
e devem respeitar o tamanho má-

ximo do anúncio por edição;
- Alto-falantes ou amplificado-

res de som podem ser utilizados 
das 8h às 22h, até o dia 14 de no-
vembro (um dia antes da eleição), 
observando-se as restrições de 
local;

- Bandeiras e mesas para distri-
buição de materiais são admitidas 
ao longo das vias públicas, desde 
que móveis e que não dificultem o 
trânsito de pessoas e veículo;

- Comícios são permitidos até 
12 de novembro, entre 8h e 0h e 
com prévio aviso à autoridade poli-
cial em, no mínimo, 24 horas. Apre-

sentação de artistas estão vedadas;
- Carros de som ou minitrios 

são permitidos apenas em carre-
atas, caminhadas, passeatas ou 
durante reuniões e comícios, res-
peitando o limite de 80 decibéis e 
restrições de local;

- São proibidas as propagandas 
via telemarketing em qualquer 
horário, bem como por qualquer 
meio de disparo em massas de 
mensagens instantâneas sem anu-
ência do destinatário.

INTERNET
- Propagandas eleitorais são 

permitidas em sites dos candi-
datos, partidos e coligações. O 
endereço eletrônico deve ser 
comunicado à Justiça Eleitoral e 
hospedado em provedor estabe-
lecido no país;

- É proibida a veiculação de 
propaganda eleitoral em sites de 
pessoas jurídicas, com ou sem fins 
lucrativos, e em portais oficiais ou 
hospedados por órgãos ou entida-
des da administração pública dire-
ta ou indireta;

- Mensagens eletrônicas são 
permitidas apenas para endereços 
previamente cadastrados gratui-

tamente pelo candidato, partido 
político ou coligação;

- A campanha pode ser feita 
por meio de blogs, redes sociais, 
aplicativos de mensagens instan-
tâneas, mas o conteúdo deve ser 
gerado ou editado pelos candida-
tos, partidos ou coligações. Todo 
impulsionamento deverá conter, 
de forma clara e legível, o número 
de inscrição no CNPJ ou CPF do 
responsável, além da expressão 
“Propaganda Eleitoral”;

- São vedados impulsiona-
mentos de posts e mensagens por 
terceiros.

Mais de 25 mil candidatos que 
concorreram na eleição de 
2016 alteraram a cor de pele 

declarada ao TSE no pleito deste ano. 
Destes, 40% deixaram de ser brancos e 
passaram a se considerar negros.

O número pode ser ainda maior, já 
que os partidos têm até este sábado 26 
para fazer o registro das candidaturas, 
o que significa que a base no TSE ainda 

está incompleta. Há até agora 316 mil 
candidatos registrados.

Mais de 10 mil candidatos (10.454) 
que antes se declaravam brancos pas-
saram a ser declarar negros (a soma 
de pardos e pretos, segundo definição 
do IBGE). Juntando com os amarelos e 
indígenas que também passaram a se 
declarar negros, o número sobe para 
10.779 (ou 42% do total). O maior con-

tingente é de brancos que agora dizem 
ser pardos. São 9.944.

Em Natal, o candidato a prefeito 
Kelps Lima (Solidariedade) mudou de 
branco para preto em quatro anos.

Para especialistas, há três hipóte-
ses para as mudanças de classificação 
de raça/cor entre os candidatos: au-
mento de identificação/consciência, 
erro de preenchimento e fraude.

O ministro Ricardo Lewandowski 
determinou que valerá já nas eleições 
deste ano a divisão proporcional de 
recursos e propaganda eleitoral entre 
candidatos negros e brancos, o que po-
de ter impactado nas mudanças.

Outros 8.365 candidatos que se de-
claravam pardos agora dizem ser bran-
cos. Outros 3.319 que se diziam pardos 
agora se declaram pretos. Candidato a prefeito Kelps Lima (Solidariedade)

Mais de 25 mil candidatos no País mudam cor
declarada; 40% passam de brancos para negros

ELEIÇÕES 2020
JOÃO GILBERTO / ALRN
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JEFFERSON RUDY / SENADO JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

O presidente da Federação dos 
Municípios do Rio Grande do 
Norte, José Leonardo Cassi-

miro de Araújo, o Naldinho, come-
morou nesta sexta-feira 25 a sanção 
presidencial, sem vetos, da Lei Com-
plementar 175.

Ela estabelece regras para o reco-
lhimento do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) pelo mu-
nicípio onde está o cliente (destino), e 
não mais na cidade-sede do prestador 
do serviço (origem), num processo de 
transição que começa em 2021 e con-
clui em 2023.

“Foi uma grande conquista do mu-
nicipalismo brasileiro de um tema que 
estava há sete anos adormecido, sendo 
até objeto de disputa na Justiça essa 
distribuição de forma mais justa e cor-
reta”, afirmou Naldinho, que é prefeito 
de São Paulo do Potengi, num vídeo 
postado nas redes sociais.

Afirmou, ainda, que os municípios 
brasileiros ganharam muito com a lei 
ao determinar, no decorrer dos pró-
ximos três anos, que toda a receita do 
ISS proveniente de cartões de crédito, 
cartões de débito, consórcios, arren-
damento mercantil e planos de saúde 
passem, num processo de transição, a 
ser distribuídos aos municípios toma-
dores dos serviços.

Explicou que atualmente, pela le-
gislação vigente, só os municípios-sede 
do prestador do serviço é quem saem 
ganhando com o tributo, o que bene-
ficia apenas cerca de 30 municípios 
brasileiros da região Sul e Sudeste. “A 
nova lei complementar, a 175, determi-
na que todos os municípios brasileiros 
onde o serviço é tomado é onde ficará 
o ISS”, lembra Naldinho.

Agora, uma equipe da Confedera-
ção Nacional dos Municípios (CNM) 
prepara orientação a ser desenvolvidas 
para a efetividade da medida. Entre as 
providências, a implantação o mais 
breve possível do Comitê e grupo de 
trabalho de que trata a nova Lei.

NO SUPREMO
A CNM também anunciou nesta 

sexta-feira que trabalhará junto ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) para sus-
pender uma liminar anterior concedida 
em relação à Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) 5835, que tornou sem 
efeitos as mudanças do local de incidên-
cia do tributo. O tema foi tratado na Lei 
Complementar (LC) 157/2016.

Originário do Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 170/2020, o texto re-
gula o recolhimento do ISS pelo muni-
cípio do consumidor, e não da empresa 
que presta o serviço. A mudança será 
gradativa, até 2023, para que cumpra 
o determinado em legislação de 2016.

Os serviços que terão a arrecada-
ção transferida para o destino são os de 
planos de saúde e médico-veterinários; 

de administração de fundos, consór-
cios, cartões de crédito e débito, cartei-
ras de clientes e cheques pré-datados; 
e de arrendamento mercantil (leasing).

A necessidade de aprovação de 
projeto que regulamenta o recolhi-
mento de ISS decorre de mudanças 
feitas pela Lei Complementar 157, de 
2016, que transferiu a competência da 
cobrança desse imposto do município 
onde fica o prestador do serviço para o 
município onde o serviço é prestado ao 
usuário final.

Até dezembro de 2016, o ISS ficava 
com o município de origem — onde está 
localizado o fornecedor do bem ou serviço.

A lei complementar cria o Comitê 
Gestor das Obrigações Acessórias do 
Imposto sobre Serviços (CGOA), com 
o objetivo de elaborar regras unifica-
das para a arrecadação, obrigatórias 
para todos os municípios e Distrito 
Federal.

O CGOA será composto por dez 
membros, dois de cada região: um 
representante das capitais do Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul e outro das cidades do interior de 
cada região. Os representantes das 
capitais serão escolhidos pela Frente 
Nacional de Prefeitos; e os das cidades 
interioranas deverão ser indicados 
pela Confederação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM).

Também será criado um Grupo 
Técnico do Comitê Gestor das Obri-
gações Acessórias do ISS para auxiliar 
o comitê, composto por quatro mem-
bros, dois indicados por representan-
tes dos municípios e os outros dois 
pela Confederação Nacional das Insti-
tuições Financeiras, representando os 
contribuintes.

PADRONIZAÇÃO
Pela proposta, o ISS será declarado 

por meio de sistema eletrônico unifica-
do para todo o país até o 25º dia do mês 
seguinte à prestação do serviço. Esse 
sistema deverá ser desenvolvido pelos 
contribuintes, individualmente ou em 
colaboração, obedecendo a leiautes e 
padrões fixados pelo CGOA. Em caso de 
desenvolvimento conjunto, cada empre-
sa deve ter acesso apenas aos seus dados.

Os contribuintes terão ainda que 
dar acesso mensal ao sistema a todos 
os municípios e ao Distrito Federal, ca-
da um visualizando exclusivamente os 
dados de sua competência. Já o paga-
mento do ISS deverá ser feito até o 15º 
dia do mês seguinte ao da prestação do 
serviço.

Aos municípios, por sua vez, cabe-
rá divulgar diretamente no sistema as 
alíquotas, a legislação para o ISS e os 
dados da conta para recolhimento do 
tributo. Se houver alteração, as novas 
regras só valerão no mês seguinte ou, 
no caso de mudança da alíquota, no 
ano seguinte, como determina a Cons-
tituição. O PLP 170 proíbe os municí-
pios de cobrarem taxas para inscrição 
em cadastros do ISS ou de exigirem 
qualquer obrigação extra relativa ao 
imposto. É permitido, no entanto, re-
querer a emissão de notas fiscais.

O comitê não poderá fazer mudan-
ças nas regras do sistema nos primei-
ros três anos após sua disponibilização 
e, depois disso, qualquer alteração de-
verá ser comunicada com no mínimo 
um ano de antecedência.

TRANSIÇÃO
A proposta segue entendimento do 

STF definindo regras de transição que 

dêem segurança jurídica aos municí-
pios e permitam às prefeituras que per-
derão receita o ajuste gradual do caixa.

Em 2021, 33,5% do tributo serão 
arrecadados na origem e 66,5% no des-
tino. Em 2022, ficarão 15% na origem e 
85% no destino. A partir de 2023, 100% 
do ISS ficará com o município onde es-
tá o usuário do serviço.

“A idéia é a redução progressiva, 
ano a ano, do valor atribuído ao muni-
cípio do local do estabelecimento pres-
tador do serviço, que antes era o sujeito 
ativo do tributo, a fim de que possa se 
adaptar à perda”, explicou a relatora da 
proposta no Senado, Rose de Freitas 
(Podemos-ES).

ARRENDAMENTO MERCANTIL
Na Câmara, os deputados deixa-

ram de fora da mudança os serviços 
de agenciamento, corretagem ou in-
termediação de contratos de leasing, 
de franquia e de compra de créditos 
( factoring), que continuarão a ser ar-
recadados pelo município onde essas 
empresas têm sede.

A decisão atendeu a pedido da 
CNM, tendo em vista que esses ser-
viços são geralmente prestados por 
pessoas físicas. Entretanto, o serviço 
de arrendamento mercantil propria-
mente dito fica sujeito à nova regra de 
competência da cobrança.

TOMADOR E PRESTADOR
No caso dos planos de saúde ou de 

medicina, a proposta considera usuá-
rio do serviço a pessoa física vinculada 
à operadora por meio de convênio ou 
contrato. Mesmo quando houver de-
pendentes, será considerado apenas o 
domicílio do titular do contrato para 

fins de arrecadação.
Em relação à administração 

de cartão de crédito ou débito, o 
tomador do serviço é o primeiro 
titular do cartão. Caberá à cidade 
em que o gasto for realizado ficar 
com o ISS correspondente. São 
considerados administradores 
as bandeiras, credenciadoras e 
emissoras dos cartões de crédito 
e débito.

O cotista será considerado o to-
mador do serviço de administração 
de carteira de valores mobiliários ou 
de gestão de fundos e clubes de inves-
timento. No caso de administradoras 
de consórcios, o cliente do serviço é o 
consorciado.

Quanto ao leasing, o tomador do 
serviço é o arrendatário domiciliado 
no país. No caso do arrendatário no 
exterior, o tomador é o beneficiário do 
serviço no país.

Em todas as transações envolven-
do pessoas jurídicas, será considerada 
tomadora aquela unidade favorecida 
pelo serviço, independentemente da 
denominação (filial, sucursal etc). O 
início da vigência da nova lei será em 
1º de janeiro de 2021.

TRAMITAÇÃO
O projeto teve origem no Sena-

do (PLS 445/2017- Complementar, 
do ex-senador Cidinho Santos), 
foi modificado pelos deputados 
(PLP 461/2017), e por isso retornou 
para análise dos senadores (PLP 
170/2020). A relatora, senadora Ro-
se de Freitas, por sua vez, reinseriu 
grande parte do projeto original na 
proposta vinda da Câmara. O texto 
foi aprovado em agosto no Senado.

Femurn comemora lei que passa 
para os municípios 100% do ISS
ECONOMIA | “Foi uma grande conquista do municipalismo brasileiro de um tema que estava faz sete anos adormecido, sendo até objeto de disputa na Justiça essa distribuição de forma 
mais justa e correta”, afirmou o presidente da Federação dos Municípios do RN, José Leonardo Cassimiro. Lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada esta semana

Operadoras de cartão de crédito terão de pagar imposto no local onde serviço foi prestado Presidente da Federação dos Municípios do RN, José Leonardo Cassimiro, o Naldinho
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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.

PANDEMIA

O número de pessoas que 
se infectaram com o novo co-
ronavírus desde o início da pan-
demia subiu para 4.689.613. Nas 
últimas 24 horas, foram regis-
trados 31.911 novos diagnósti-
cos positivos para Covid-19. Até 
quinta-feira 24, a soma estava 
em 4.657.702. Os dados foram 
divulgados pelo Ministério da 
Saúde no início da noite desta 
sexta-feira 25, na atualização di-
ária publicada pela pasta. Ainda 
conforme o boletim, o número 
acumulado de mortes em ra-
zão da pandemia chegou a 140. 
537. Nas últimas 24 horas, os 
novos óbitos registrados pelas 
secretarias estaduais de saúde 
totalizaram 729, mantendo a 
média abaixo dos 1.000 diários 
das últimas semanas. 

Já o Rio Grande do Norte re-
gistra 68.331 casos confirmados 
de Covid-19 desde o início da 
pandemia, segundo o boletim 
epidemiológico da Secretaria 
de Estado da Saúde Pública 
(Sesap) desta sexta-feira 25. 
Foram registradas duas mortes 
nas últimas 24 horas. Com isso, 
o número total de potiguares 
mortos pela Covid-19 passou 
para 2.368 desde o início da 
pandemia.

BRASIL PASSA DAS 
140 MIL MORTES 
PELA COVID-19; RN 
TEM 2.368

ROBSON ARAÚJO

Um dos principais símbolos da 
conexão histórica entre o Rio 
Grande do Norte e os Esta-

dos Unidos, o Complexo Cultural da 
Rampa terá as obras concluídas ao 
fim de 2020. Visando uma parceria 
para exposições culturais no local, a 
governadora Fátima Bezerra recebeu 
nesta sexta-feira 25 o embaixador dos 
Estados Unidos no Brasil, Todd Cha-
pman, no sítio histórico localizado às 
margens do Rio Potengi.

Acompanhada da equipe de secre-
tários de Estado e auxiliares, Fátima 
Bezerra apresentou o prédio histórico 
e discutiu um trabalho conjunto com 
os estadunidenses. 

“Esta visita é um passo concreto 
que está sendo dado para o avanço 
nessa parceria muito bem-vinda. Tu-
do que a Rampa expressa, de um mo-

mento importante da nossa história, 
do Brasil e dos EUA, mostra que vamos 
ter uma saudável e exitosa parceria 
nesse resgate histórico”, afirmou a go-
vernadora.

Acompanhado da cônsul geral 
dos EUA no Recife, Jessica Simon, o 
embaixador conheceu todas as insta-
lações onde ocorreu a Conferência do 
Potengi, encontro em 1943 entre os 
presidentes Getúlio Vargas e Franklin 
D. Roosevelt para selar a entrada do 
Brasil na Segunda Guerra Mundial.

Graduado em história, Chapman 
disse estar encantado com o local e em 
conhecer esse pedaço histórico de seu 
país em terras potiguares. 

“É uma grande honra estar aqui 
celebrando esse fato. Penso que é ne-
cessário que se tenha, ao menos, uma 
exposição da História americana aqui 

na Rampa. Será nossa tarefa viabilizar 
isso”, completou o embaixador.

O diplomata afirmou que fará um 
acerto com o Governo do Estado para 
encaminhar uma funcionária da Em-
baixada, especializada na curadoria 
de museus, que irá cooperar com a 
formatação do museu a ser instalado 
no complexo cultural.

A obra da Rampa teve orçamento 
inicial de R$ 7,6 milhões, com recursos 
do Ministério do Turismo, e contrapar-
tida inicial do Estado de R$ 1 milhão. 
Por ter iniciado em 2013, e não ter sido 
entregue até então, foi necessário um 
reajustamento de R$ 1,4 milhão, a car-
go do Estado. 

A estrutura está com 80% dos ser-
viços já foram executados, faltando 
apenas a construção de dois píeres e 
de um deck.

Fátima negocia cooperação com os 
EUA para explorar Museu da Rampa
PARCERIA HISTÓRICA | Complexo do Museu da Rampa conta a história da estrututura militar montada pelo governo dos Estados Unidos às margens do Rio Potengi, na zona Leste da 
capital potiguar, durante a Segunda Guerra Mundial; memorial está com 80% dos serviços executados e tem custo estimado em R$ 7,6 milhões, segundo o Governo do Estado 

Estados Unidos cooperarão com a formatação do museu do complexo cultural potiguar
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ELEIÇÕES 2020

  QUER QUE SUA 
CAMPANHA APAREÇA, 

ALCANCE OS ELEITORES 
E TENHA RESULTADOS

 DE VERDADE?

maior resultado

DEPARTAMENTO COMERCIAL
(84) 3027.1690 | 9 8117.1718

publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

 CONHEÇA NOSSAS 
OPÇÕES DE DIVULGAÇÃO!

ELEIÇÕES 2020

LIVROS, O MEDO E O INFERNO
medo e tensão, o capítulo sobre 
o massacre também relata como 
tudo começou. 

“O sábado, dia 14 de janeiro, 
estava normal. Era mais um final 
de semana onde as famílias aden-
tram o complexo para visitar os 
seus parentes que aqui cumprem 
suas penas impostas pela Justiça. 
Aparentemente, tudo se encontra-
va em absoluto controle. Por volta 
das três horas da tarde, os visitan-
tes começaram a deixar o presídio 
para voltar às suas residências. Os 
internos do pavilhão 5, fortemen-
te armados com facas, pedaços 
de ferros, de paus e acredite, até 
com armas de fogo, invadiram o 
pavilhão 4, que ficava ao lado em 
uma distância insignificante, onde 
abrigava membros da facção rival 
que são inimigos mortais, para re-
alizar uma matança monstruosa”, 
narrou.

Ainda de acordo com Newton, 
a rixa entre os presos do ‘PCC’ e 
do ‘Sindicato do Crime do RN’ 
também deixou os agentes peni-
tenciários de Alcaçuz em pânico. 

“Um companheiro havia ficado 
para trás no meio daquela confu-
são toda, correndo um sério risco 
de perder a sua vida. Mas, graças 
a Deus, ele foi resgatado sem ne-
nhum arranhão”.

Em meio aos relatos, Newton 
também escreve que não queria 
fazer parte daquela barbárie, e diz 
que sentiu muito medo. “Não que-
ria participar daquilo. Pedia a Deus 
para cessar, mas quanto mais se 
ouvia gritos, mais se escutava tiros 
que vinham das guaritas. Agentes 
penitenciários e policiais militares 
tentavam conter o avanço. A pre-
caução era não deixar o confronto 
acontecer no setor médico, para 
não ocorrer mais uma carnificina. 
E eu estava ali, naquele meio”.

Em outro trecho do capítulo 
sobre a matança, Newton também 
recorda ter visto imagens gravadas 
pelos próprios presos que mostra-
vam cenas da carnificina. Eram 
vídeos feitos por meio de apare-
lhos celulares. “Uma hora depois 
do acontecido já podíamos ver 
vídeos que rolavam na internet e 

que mostravam os corredores da 
cadeia, com cenas de extrema bar-
bárie, vários internos amontoados 
mortos, muitos deles decapitados, 
estraçalhados com uma brutali-
dade comparada aos radicais do 
estado islâmico”. E acrescentou: 
“Em um desses vídeos, um preso 
tentava tirar com as mãos algo 
como se fosse o coração da vítima. 
Depois que assisti tive a certeza ab-
soluta de que o inferno era mesmo 
em Alcaçuz”.

Com medo de morrer, New-
ton conta que também se armou. 
Para se defender, no entanto, não 
usou faca, barra de ferro ou revól-
ver. Sua vida, segundo ele mesmo, 
dependia de algo menos ofensivo. 
“Segurando a minha arma que era 
apenas um pedaço de madeira, fiz 
uma pequena reflexão: meu Deus, 
por que essas pessoas se matam 
desta maneira? Por que tanto ódio, 
tanta raiva ao ponto dessas cruel-
dades? Por que eu, que não perten-
ço mais ao crime, preciso passar 
por isso? Por que ainda não deixei 
esse inferno?”.

REPRODUÇÃO

Newton vive de dar palestras, contando 
sua história, falando das coisas que 
viveu, e ajudando pessoas a escolherem 
sempre o caminho certo
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Fotos de animais em poses inusi-
tadas são as finalistas da quinta 
edição do Prêmio de Comédia 

da Fotografia da Vida Selvagem (Co-
medy Wildlife Photography Awards). 
O concurso britânico elege, todo ano, 
o flagrante mais engraçado dos bichos 
em seus habitats naturais.

Criado por Paul Joynson-Hicks e 
Tom Sullam, dois fotógrafos, o prêmio 
seleciona fotos engraçadas de animais, 
mas também reforça a importância e 
preservação da natureza.

Para participar do prêmio, basta se 
inscrever de qualquer lugar do mundo 
gratuitamente no site oficial do Come-

dy Wildlife Photography Awards. Em 
2020, foram selecionados 44 mil fotos 
e os vencedores serão divulgados no 
dia 22 de outubro.

Além de um troféu feito artesa-
nalmente, os vencedores desta edição 
ganharão um safári de uma semana no 
Quênia.

Concurso premia as fotos 
mais engraçadas do reino 
animal. Veja finalistas!
VIDA SELVAGEM|  Criado por dois fotógrafos profissionais, o Comedy Wildlife Photography Awards seleciona 
fotos engraçadas de animais.  Premiação também reforça a importância e preservação da natureza  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

ERRATA – AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN Nº 806.527/2020.

No Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 029/2020, publicado no Jornal de 
Grande Circulação (AGORARN) no dia 22/09/2020, página 7.
ONDE SE LÊ: “INICIO DA DISPUTA: 23 DE OUTUBRO DE 2020.” LEIA-SE: 
“INICIO DA DISPUTA: 02 DE OUTUBRO DE 2020.”

Jardim do Seridó/RN, 25 de Setembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO MJS/RN N° 914.029/2020

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó/RN, torna público a quem interessar, 
que estará realizando a Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2020, tendo como objeto: 
Aquisição de Equipamentos Permanentes para ampliação das ações de prevenção e 
combate ao Corona Vírus (COVID-19), nas Intuições Públicas Municipais. LOCAL DE 
REALIZAÇÃO: http://www.portaldecompraspublicas.com.br/” Acesso Identificado no link – 
Acesso Portal de Compras Públicas”. INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 28 DE 
SETEMBRO DE 2020 ÀS 08HS00MIN. FIM DE RECEBIMENTOS DAS PROPOSTAS: 05 DE 
OUTUBRO DE 2020 ÀS 08hs00min. INÍCIO DA DISPUTA: 05 DE OUTUBRO DE 2020 ÀS 
08hs01min. As especificações estão estabelecidas no Termo de Referência, edital e seus 
A n e x o s .  O  E d i t a l  e n c o n t r a - s e  d i s p o n í v e l  n o s  s i t e s : 
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 25 de setembro de 2020.
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro Municipal
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Famílias e comunidades de baixa 
renda e instituições filantrópicas 
podem se inscrever para serem 

atendidas gratuitamente com serviços 
de arquitetura em Natal e Mossoró. 
A iniciativa é do Escritório Modelo de 
Arquitetura e Urbanismo (EMAU) da 
Universidade Potiguar (UnP).

O projeto com atuação desde 2018, 
retomou as atividades no segundo se-
mestre de 2020 e ampliou o público. O 
objetivo é atender pessoas ou institui-
ções que não tenham recursos para 
acionar os serviços de um arquiteto e 
urbanista. 

Com foco nas comunidades exclu-
ídas e agora também nas instituições 
filantrópicas, o escritório modelo assis-
tirá esse público, oferecendo serviços 
que ajudarão a regularizar imóveis ou 
mesmo organizar legalmente obras.

A triagem dos candidatos avaliará 
aos requisitos sociais. Em seguida, eles 
serão selecionados para dar início ao 

serviço de consultoria e elaboração de 
projetos.

O Escritório Modelo de Arquitetura 
e Urbanismo (EMAU) é um projeto de 
extensão do Curso de Arquitetura e Ur-
banismo, que atua desde 2018 e conta 
com infraestrutura para atendimento 
em Natal e Mossoró. Atendem essen-
cialmente demandas sociais, assistin-
do pessoas e instituições que possuam 
dificuldade financeira para acionar os 
serviços da área.

 O projeto é aprovado pelo Conse-

lho Nacional de Arquitetura e Urbanis-
mo (CAU).

Todos os atendimentos serão re-
alizados de forma remota, em virtude 
da pandemia da Covid-19. Os interes-
sados em participar do projeto podem 
utiliza o formulário online através do 
contato pelo Whatsapp:  (84) 99948-
9534 e (84) 98880-0620.  Ou pelo e-mails 
dos coordenadores de curso: renato.
nascimento@unp.br (para demandas 
em Natal) ou larissa.queiroz@unp.br 
(para Mossoró).

UNP

Projeto leva a arquitetura para 
famílias de baixa renda no RN
AJUDA | Ação atende pessoas 
ou instituições que não tenham 
recursos para acionar os serviços 
de um arquiteto e urbanista, com 
objetivo de regularizar imóveis ou 
organizar legalmente obras

Projeto atende demandas de pessoas e instituições que possuam dificuldade financeira

As equipes de Fiscalização e do 
setor Florestal do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente (Idema) participaram 
de uma ação em parceria com o Minis-
tério Público Estadual na "Operação 
Mata Atlântica em Pé". A ação avaliou 
áreas desmatadas nos municípios de 
Extremoz e Pedro Velho.

Em Extremoz, foram identificadas 
áreas degradadas por empreendimen-
tos imobiliários. Em Pedro Velho, a 
área desmatada é destinada ao plantio 
de cana-de-açúcar. Neste último, o res-
ponsável foi notificado a paralisar os 
serviços e comparecer ao Idema para 
regularizar sua situação junto ao Órgão 
Ambiental. 

“Recebemos do MP os alertas para 
possíveis áreas desmatadas, contudo 
diante das constatações no local, se-
rá necessário retornar a região com 
droner para termos informações mais 
detalhadas para posterior autuação, 
uma vez que necessitamos desses da-
dos para subsidiar o Auto de Infração, 
assim como o bioma existente no local, 
o qual será confirmado pelo Setor Flo-
restal”, afirma a coordenadora do setor 
de Fiscalização do Idema, Kelly Dantas.

A iniciativa busca a proteção e a 
recuperação do bioma a partir da iden-

tificação das áreas degradadas nos 
últimos anos e dos responsáveis pelas 
agressões, para cobrar a reparação dos 
danos e outras medidas compensató-
rias. A Operação Mata Atlântica em Pé 
é coordenada pelo Ministério Público, 
e se configura em um trabalho em con-
junto visando o combate ao desmata-
mento do bioma Mata Atlântica em 
todo território nacional.

O Setor de Geoprocessamento do 
Idema, pelo levantamento feito nas 
áreas, tomado com base nos alertas 
enviados e informações apuradas, fará 
uma análise detalhada para posterior 
adoção das medidas cabíveis, caso haja 
confirmação de desmatamento ilegal.

O bioma Mata Atlântica está pre-
sente em 17 estados brasileiros e cobre 
cerca de 13% do território nacional. No 
ano de 2019, o Estado do Rio Grande 
do Norte zerou o desmatamento da 
Mata Atlântica, segundo a Atlas da 
Mata Atlântica. Além dele, o Estado de 
Alagoas também conseguiu zerar os 
desmatamentos acima de 3 hectares. 
O Atlas mede desflorestamentos maio-
res que 3 hectares, portanto os núme-
ros não atestam que o desmatamento 
acabou totalmente no estado, mas que 
ele pode estar ocorrendo em pequena 
escala. 

Operação combate desmate 
irregular na Mata Atlântica

IDEMA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

O Sócio Administrador da sociedade Empresária limitada, CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO 
UROLOGICO LTDA, CNPJ 70.164.165/0001-84, no uso das atribuições que lhe são conferidas, convoca todos os 
seus respectivos sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SÓCIOS, a correr no dia 28 de Setembro 
de 2020, às 19:00 horas no seguinte local: SEDE DA EMPRESA, localizada à AV. CAMPOS SALES 
615,TIROL,Natal/RN, versando sobre os seguintes pontos:  

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

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

Natal (RN), 23 de Setembro de 2020. 
A DIREÇÃO  

 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Thiago Teixeira de Paiva, CPF: 059.161.644-08, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para a 
Carcinicultura, localizada na Fazenda Umbuzeiro, Arez/RN.

Thiago Teixeira de Paiva
Proprietário

SERVIÇO

A governadora Fátima 
Bezerra inaugurou nesta sexta-
-feira 25 a Central do Cidadão 
do município de São José de Mi-
pibu. A nova estrutura fica em 
sede própria, oferecendo muito 
mais conforto e comodidade 
para usuários e servidores.

“Estou feliz por entregar 
este benefício para o povo de 
São José de Mipibu e toda a re-
gião Agreste, um conjunto de 17 
municípios que totalizam uma 
população de 250 mil habitan-
tes que poderão usufruir de um 
atendimento com mais quali-
dade e respeito”, disse a chefe do 
Executivo estadual.

Ela destacou o empenho do 
Governo do RN para dar celeri-
dade à construção da nova sede 
da Central, que em janeiro de 
2019 estava com apenas 5,63% 
de obra executada, após oito 
meses de iniciada. A nova sede 
tem 650 metros quadrados e se-
gue o novo padrão estabelecido 
para as unidades da Central do 
Cidadão.

CENTRAL DO 
CIDADÃO É 
INAUGURADA EM 
SÃO JOSÉ DE MIPIBU
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Retire diarimente
seu exemplar do

jornal impresso AgoraRN
inteiramente grátis

Pegue
o seu
AQUI

Padaria Fornalha (Parnamirim) - Sabor de Pão (SGA) - Sabor de Trigo (SGA)
Panificadora Encanto (SGA) - Padaria Sta. Rita de Cássia (SGA) - Pães Dourados (Panatis)
Panificadora Paulista (Panatis) - Pão da Vida (Pajuçara) - Padaria Pão Petrópolis (Cidade Alta)
Padaria Pão e Cia. (Petrópolis) - Gosto de Pão (Petrópolis) - Casa do Pão de Queijo (Petrópolis)
Padaria Puro Trigo (Petrópolis) - Delícia de Pão (Tirol) - Mercatto (Lagoa Nova)
Padaria S. Miguel (Lagoa Nova) - Sabor de Trigo (Lagoa Nova) - Gosto de Pão (Lagoa Nova)
Panificadora BonfimPanificadora Bonfim (Candelária) - Padaria Laryssa (Lagoa Nova) - Hora do Pão ( Lagoa Nova)
Gosto de Pão (Barro Vermelho) - Gosto de Pão (Campim Macio) - Panin. Mirasol (Capim Macio)
Boutique dos Sabores (Ponta Negra) - Panin. Búzios (Ponta Negra) - Nossa Padaria (Ponta Negra)
Pão e Cia. (Ponta Negra) - Padaria Doce Portugal ( Ponta Negra) - Panificadora Cristal (Alecrim)
Padaria Boca de Forno (Alecrim) - Padaria Ouro Branco (Alecrim) - Panin. N.Sra. Fátima (Alecrim)
Panificadora Cristal (Alecrim) - Padaria Rainha (Lagoa Nova) - Panificadora Bandeirantes (Lagoa Nova)
Olga Pão de Queijo (Tirol) - Padaria Cristo Rei (Neópolis) - Panificadora San Vale (Neópolis)
Panificadora São SebastiãoPanificadora São Sebastião (Pitimbu) - Panificadora San Vale (Satélite)

Padarias que distribuem o Agora RN:

DESMILITARIZAÇÃO
Causou polêmica a proposta 

de desmilitarização da Polícia 
Militar do RN. O assunto ainda 
vai ser debatido na Assembleia 
Legislativa. Chama-se “a� xo” o 
elemento que se junta ao radical 
e forma uma nova palavra 
com signi� cado diferente. Em 
“desmilitarização”, houve o 
acréscimo do  morfema “des”, 
que é de origem latina e signi� ca 
negação, ação contrária, e 
também do morfema “ção”. O 
a� xo anexado antes do radical 
chama-se pre� xo (des-); quando 
colocado depois do radical, é 
chamado su� xo (-ção).

FUTURO | Processo de entrega de concessão para que a iniciativa privada explore a estrada será feito após o término dos trabalhos reestruturação no trecho de 27 quilômetros da 
rodovia, na área conhecida como Reta Tabajara, que tem previsão de entrega para o fim do próximo ano. Ministério da Infraestura diz que obra está estimada em R$ 310 milhões 

O Ministério da Infraestrutura 
pretende privatizar a rodovia 
federal BR-304, uma das princi-

pais vias de escoamento do Rio Grande 
do Norte, até 2022. A via está incluída 
desde agosto do ano passado no Pro-
grama de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República (PPI) do 
governo federal.

O processo de entrega de conces-
são para que a iniciatica privada explo-
rea estrada será feito após o término 
dos trabalhos reestruturação no trecho 
de 27 quilômetros da rodovia, na área 
conhecida como Reta Tabajara – entre 

os municípios de Parnamirim e Macaí-
ba –, que tem previsão de entrega para 
o � m do próximo ano.

Segundo o ministro da Infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, a obra 
na Reta Tabajara contempla  16 quilô-
metros de duplicação de pista e outros 
11 quilômetros de adequação da capa-
cidade de tráfego. “O investimento é de 
R$ 310 milhões. A duplicação é feita 
em pavimento rígido, de concreto, que 
dará maior durabilidade ao serviço.”, 
disse ele à 98 FM nesta sexta-feira 25.

O trabalho do Ministério da Infra-
estrutura será o de melhorar a capaci-

dade de tráfego até 2021. As obras tam-
bém devem garantir maior segurança 
para a via – que é considerada uma das 
mais violentas do Rio Grande do Norte.

Em 2020, segundo as estatísticas 
da Polícia Rodoviária Federal, foram 
registrados 193 acidentes, com 61 feri-
dos graves e 14 mortes. Com relação à 
quantidade de acidentes, a redução foi 
de 17,8% em comparação ao mesmo 
período de 2019, que contabilizou 235 
acidentes na BR-304.

Ainda de acordo com o Ministério 
da Infraestrutura, o trabalho de elabo-
ração do projeto de concessão para a 

BR-304 envolve atividades como estu-
dos de demanda, engenharia, análises 
socioambientais, indicação de melho-
rias e inovações no setor rodoviário, 
análise jurídica, avaliação econômico-
-� nanceira, elaboração de minuta de 
edital e apoio às audiências públicas. 

“Priorizamos este segmento (ro-
dovias federais) com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico 
(BNDES), para que a gente possa es-
truturar esta concessão e levar para o 
mercado até 2022”, relatou.

A previsão do governo federal é 
privatizar toda a BR-304, que liga as 

cidades de Natal e Mossoró, bem como 
incluir a rodovia federal BR-116, que 
é a intersecção da via potiguar até o 
estado do Ceará. “Já foi feito estudo 
de pré-viabilidade, e a via se mostrou 
viável. Com esta concessão se viabili-
zando, nós vamos ter uma quantidade 
de investimento muito grande, como a 
adequação da rodovia ao sistema Irap 
(Programa Internacional de Avaliação 
de Rodovias – na sigla em inglês) – que 
é o sistema mundial de classi� cação de 
segurança das rodovias. Muitos inves-
timentos em duplicação e adequação 
de capacidade”, complementou.

Rodovia BR-304 será privatizada em 2022

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com
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VISIBILIDADE

É a palavra da moda pela terra de Poti. Depois que a governadora sancionou 
o Dia da Visibilidade Lésbica, o deputdado Albert Dickson (Pros) propôs o 
Dia da Visibilidade Heterossexual.O vocábulo “visibilidade”, nos dois casos, 

tem sentido figurado e significa  “condição de ser efetivamente percebido, 
conhecido”.

HORÁRIO ELEITORAL
“Álvaro Dias terá o maior tempo entre os candidatos a prefeito de Natal” 

diz a manchete do AgoraRN (23/09/20). Em ano eleitoral, é bom � car atento 
a algumas frases. Por exemplo, a gramática condena a sentença “Há muitos 
candidatos a vereadores”. Após “candidatos a”, usa-se apenas singular, pois 
se faz referência à pro� ssão, ao cargo, à função. Assim também agimos com 
outros cargos: “Quantos candidatos a senador existem?”; “São muitos os 
candidatos a prefeito”.

MASCULINO
Na língua portuguesa sempre houve predominância pelo masculino. 

O que pouca gente sabe é que essa preferência 
nos faz construir frases como “Luísa e Teresa 
são candidatas a vereador”. Usa-se no masculino 
singular (vereador), embora sejam pessoas do sexo 
feminino aquelas que disputam o cargo. Também 
é o masculino singular que se usa nestes casos: 
“Maria e Ana também são candidatas a vereador e 
a prefeito em 2020”. A � exão (vereadoras, prefeitas) 
só teria cabimento se o cargo estivesse à disposição única e exclusivamente 
de pessoas do sexo feminino.

VOO
Foi notícia o bebê � lho de uma iemenita que nasceu durante voo. Não 

custa nada lembrar que o último Acordo Ortográ� co entre países lusófonos 
aboliu o acento circun� exo de “voo”, assim como de “enjoo”, “perdoo”.
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CARAVANA 
DA ALEGRIA  

A  caravana da alegria de Bisteca 
& Bochechinha desembarca 
virtualmente na cidade de 

Vila Flor, distante pouco mais de 80 
quilômetros de Natal, levando uma 
apresentação cheia de surpresas 
especiais. O espetáculo faz parte do 
projeto “Circolando”, contemplado 
pelo edital Economia Criativa do 
Sebrae-RN. O show ocorre em 

transmissão ao vivo pelo canal do 
YouTube da dupla a partir das 16h 
deste sábado 26. Os palhaços, que já 
são conhecidos pelo público infanto-
juvenil, iniciaram a temporada virtual 
voltada para cidades do Rio Grande do 
Norte no sábado passado. A primeira 
edição revelou as belezas litorâneas de 
Baía Formosa.  

Cada apresentação tem 
uma hora de duração e Bisteca 
& Bochechinha divertem os 
espectadores com interatividade 
online, números musicais e 
participações especiais. “O edital de 
economia criativa, além de fomentar 

a arte e a cultura, consegue viabilizar 
alguns projetos que são importantes, 
não só para os artistas, mas também 
para as comunidades, na medida 
em que levam a cultura a lugares 
que não tem acesso devido à falta de 
estrutura”, avaliou Everardo Muniz, 
ator que interpreta o Bisteca ao 
lado da esposa Dadá Figueiredo, a 
Bochechinha. 

O projeto terá ainda duas edições 
com acerca de outros municípios. 
“Tivemos que remodelar o projeto que, 
a princípio, ocorreria presencialmente 
nas cidades do RN. Entendendo que 
o distanciamento ainda é  a melhor 

maneira de proteger as famílias, 
resolvemos trazer cada município 
para pertinho de nós e apresentá -lo 
ao mundo inteiro através da internet, 
com o nosso toque autêntico, 
lúdico e divertido”, contou Everardo. 
Cearenses radicados em Natal há 18 
anos, Everardo e Dadá decidiram se 
tornar palhaços na década de 1990. 
A dupla surgiu no ano de 2003 com 
uma proposta inovadora, buscando 
oferecer ao público infantil um 
espetáculo que preservasse a magia 
do circo, reunindo brincadeiras, teatro 
de bonecos, mágica e bom humor, em 
shows dinâmicos e interativos. 
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O que vem à mente quando 
você pensa sobre sustenta-
bilidade? Salvar o mundo? 

Consumir e descartar de forma 
correta? Mudar hábitos e deixar 
um legado às gerações futuras? 
O “Primavera Festival – Música 
e Inovação Socioambiental” vai 
responder a todas essas questões 
e promover discussões, compre-
endendo os mais diversos propó-
sitos que formam a consciência 
sustentável, abraçando assuntos 
como empreendedorismo, cultu-
ra e criatividade. Nos dias 4 e 5 de 
novembro, o evento, que é 100% 
digital e gratuito, terá rodadas de 
negócios pela manhã, painéis te-
máticos à tarde e shows musicais 
no turno da noite. As inscrições 
estarão abertas em breve através 

QRCODE
Aproxime o seu celular, leia o

QR Code com a câmera e siga para o 
canal da dupla no YouTube

LIVE  | Projeto “Circolando” leva 
para o YouTube apresentações de 
humor que divertem a família toda

Primavera Festival
EVENTO ONLINE

do site primaverafestival.com.br. 
O projeto nasceu em pleno 

cenário de pandemia, fruto de uma 
iniciativa do Instituto Cidade Limpa, 
Briza Promoções e Sebrae. A orga-
nização propõe uma transformação 
prática de cidades, estados e países 
em ambientes com maior qualida-
de de vida. A programação trará 
soluções inovadoras, dirigidas para 
um universo coletivo. Para isso, serão 
abordados temas como cidade limpa, 

consumo e descarte, engajamento 
cívico, medidas educativas, inovação 
social, criatividade, empreendedoris-
mo e negócios de impacto. 

O Espaço Conexão, que funcio-
nará pela manhã, acrescentará ao 
evento uma zona de colaboração 
e oportunidade. As salas de Speed 
Dating darão a pequenos empresá-
rios a chance de apresentarem as 
próprias atividades para uma banca 
de investidores, governo e grandes 

empresas; enquanto a sala de Rodada 
de Negócios promoverá networking, 
troca de informações e conversação 
com outras empresas estratégicas. 
As empresas que quiserem se tornar 
expositoras no Primavera Festival 
devem acessar o site do evento 
e conferir o edital de inscrição já 
disponível. 

Todos os dias acontecerão lives 
com artistas nacionais e locais, 
sendo uma forma de integrar a 

cultura como um elemento 
propulsor da consciência 
sustentável. “A ideia multidisci-
plinar do projeto é justamente 
movimentar todos os segmen-
tos da sociedade em volta desse 
debate do novo mundo, do 
cuidado com o meio ambiente, 
da educação socioambiental 
nas escolas, da criatividade nos 
negócios e ações para construir 
essa sociedade que queremos 
e precisamos”, explicou Sérgio 
Fernandes, um dos idealizado-
res do festival. A programação 
musical também será divulgada 
em breve. O evento conta com o 
incentivo � scal do Governo do 
Estado, através da Lei Câmara 
Cascudo, e com o patrocínio da 
Prefeitura de Natal e Rio Center.  



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

POR QUÊ? 
Incompetência da oposição. 

É o que explica, segundo o 
ex-deputado federal potiguar 
Ney Lopes de Souza, a queda na 
avaliação negativa do presidente 
Jair Bolsonaro, de 38% para 29%, 
em nove meses.  

SEM OPOSIÇÃO 
Ney Lopes publicou em seu 

blog uma análise sobre a melhora 
na avaliação do presidente 
da República, registrado pela 
pesquisa Ibope divulgada na 
quinta. “Ele (Bolsonaro) deve 
agradecer a Deus ter os opositores 
que tem. O julgamento de um 
governo exige a aplicação do 
método comparativo”, analisa. 

QUAL? 
O ex-parlamentar questiona 

em seu texto “qual o partido 
brasileiro, que se opõe à Bolsonaro, 
já apresentou alternativas ao seu 
governo, com ideias concretas 
e propostas viáveis?”. “Qual 
o opositor de Bolsonaro, que 
reconhece os seus acertos (e têm 
muitos) e critica os seus erros, com 
argumentos bem expostos e sem 
agressões?”, pergunta. 

SEM PLANO  
Para Ney, Bolsonaro cresce 

“porque o estigma da corrupção 
tomou conta da imagem do PT e 
leva à rejeição da população e os 
partidos de centro, ao invés de se 
unirem na elaboração de um Plano 
de Desenvolvimento para o país, 
� cam à espreita de ‘conversas ao 
pé’ do ouvido, para barganharem 
vantagens e cargos”. 

NOVA PESQUISA 
Mas... Depois de uma alta 

de popularidade nas últimas 
semanas, a desaprovação ao 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro voltou a subir. Agora, 
42% dos brasileiros se dizem 
insatisfeitos com os rumos da 
gestão federal e apenas 35% 
aprovam o governo, segundo 
resultados da última pesquisa 
exclusiva de Exame/Ideia. 

 BAIXA APROVAÇÃO 
Os dados dessa nova consulta 

mostram que esse é o nível mais 
baixo de aprovação desde o pico 
da pandemia, em março e abril, 
período que coincidiu com a saída 
dos ex-ministros Sergio Moro e 
Luiz Henrique Mandetta. 

BASTIDORES 
No livro “Um Paciente 

Chamado Brasil: Os Bastidores 
da Luta contra o Coronavírus”, 
lançado ontem, Mandetta narra 
os bastidores de sua demissão do 
Ministério da Saúde. “O senhor 
está sendo desleal. Porque o senhor 
fala uma coisa e faz outra”, disse o 
ex-ministro a Jair Bolsonaro.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Eleições 2020: 

“Bolsonaro é rejeitado por 46% 
dos moradores de São Paulo, e 
Doria, por 39%, diz Datafolha. 

Pesquisa confirma 
dificuldades que ambos os 
líderes têm para transferir voto 
na capital paulista”. 

>>Da Veja sobre o 

expõem os usuários na 
internet”. 

>>Ataque autoimune é 
responsável por 10% dos casos 
graves da Covid-19, diz estudo. 
Resultados podem ajudar 
a explicar por que pessoas 
saudáveis ou jovens morreram 
ao contrair a doença.  

documentário “O Dilema das 
Redes”: “Como a assustadora 
engrenagem das redes ameaça à 
saúde e a democracia. 

O documentário da Netflix 
expõe os riscos viciantes a 
que os gigantes da tecnologia 

Após proposição do vereador Raniere 
Barbosa e aprovação pela CMN, Denise 
Pereira Gaspar vai ser homenageada o 
Título de Cidadã Natalense pelos relevantes 
serviços prestados à cidade do Natal

A deputada federal cheia de 
estilo Natália Bonavides surge de ‘cabelão’ 
e cercada de livros nas redes sociais
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HOMENAGEM 
Foi aprovado na quinta-feira 

24, na Câmara Municipal de 
Natal (CMN), o Título de Cidadã 
Natalense para Denise Pereira 
Gaspar, pelos relevantes serviços 
prestados à cidade do Natal.

PELA SOLIDARIEDADE 
Segundo o propositor do 

título, o vereador Raniere Barbosa, 
essa homenagem não é somente 
concedida à Denise Gaspar, mas a 
todos que foram bene� ciados por 
meio das intermediações solidárias 
por ela realizadas, ao promover 
ações sociais na Capital Potiguar. 

APOIO 
O deputado prefeitável 

Hermano Morais apresentou 
um projeto de lei instituindo 
a inclusão de intérpretes da 
língua brasileira de sinais 
(Libras) nos telejornais do 
RN e nas propagandas e 
programas institucionais do 
governo estadual. A iniciativa 
do parlamentar foi incentivada 
pela Associação dos Amigos e 
Excepcionais de Natal (Apae-RN), 
que é referência nacional entre as 
outras Apaes. 

REGULAMENTOS 
De acordo com o projeto, 

as emissoras de TV deverão 
promover uma comunicação 
inclusiva e de qualidade, 
oferecendo amplo acesso às 
pessoas com deficiência auditiva, 
através dos telejornais locais. As 
regulamentações complementares 
deverão ser definidas pelos órgãos 
competentes do Executivo do RN. 

CAMPANHA 
“Quem são os empresários 

que ganham com a cloroquina no 
Brasil” é o título da reportagem 
publicada pela revista Isto É 
Dinheiro, que mostra que a 
campanha do presidente Jair 
Bolsonaro a favor da cloroquina 
ajudou a empurrar os negócios de 
cinco empresas autorizadas pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) a produzir o 
medicamento no País.  

EM TROCA DE... 
Eles não informam quanto o 

faturamento aumentou, mas dados 
do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos (Sindusfarma) 
mostram que o consumo de 
cloroquina pelos brasileiros cresceu 
358% durante a pandemia.  
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

A Lua entra em Aquário neste sábado e coloca as 
amizades em destaque! Sol e Lua trocam likes logo cedo 
e o astral será perfeito para fazer novos contatos, ampliar 
seu círculo de conhecidos e viver experiências diferentes 
ao lado das pessoas queridas.

Você começa o fi nal de semana com a corda toda, Libra! 
A Lua ilumina seu paraíso astral e envia as melhores 
energias para você relaxar, esquecer os problemas e 
curtir os momentos de folga. Sem falar que ela troca likes 
com o Sol logo cedo e ressalta sua simpatia.

Mesmo com o dia de folga, a Lua promete destacar seu 
lado ambicioso e você fará o possível para conseguir 
o reconhecimento que merece. Se puder trabalhar em 
casa, é um bom momento para fazer hora extra, mostrar 
seu valor e causa uma boa impressão na chefi a. 

Hoje, as relações familiares contam com a proteção das 
estrelas com a entrada da Lua em Aquário. Seu lado 
caseiro também se destaca e pode ser mais interessante 
curtir o seu cantinho neste fi nal de semana. À noite, Lua e 
Urano trocam farpas e podem deixar o astral mais tenso.

Neste sábado, a Lua entra em Aquário e ressalta seu lado 
aventureiro. O espírito de equipe estará em destaque 
e você pode se divertir se conseguir reunir as pessoas 
queridas ou se pintar a chance de viajar para visitar 
amigos ou lugares diferentes. 

Graças à Lua, que entra em Aquário nesta madrugada, o 
fi nal de semana começa pra lá de animado! Seu signo já 
é bem agitado e está sempre em movimento, o que fi ca 
ainda mais evidente a partir de agora. O trígono entre 
Sol e Lua garante que vai se expressar com facilidade.

Mudanças e novidades podem deixar o sábado agitado. 
Se tem planos para iniciar uma reforça ou fazer alguns 
consertos no lar, é um bom momento para colocá-los 
em prática -- faça contatos, mostre suas ideias e ouça o 
que a família pensa sobre o assunto também. 

Apesar do dia de folga, a Lua entra em sua Casa 2 e avisa 
que o astral será favorável para lidar com dinheiro ou cuidar 
das suas posses. As fi nanças estão em destaque e você 
pode encher o bolso, desde que tenha cuidado com gastos 
por impulso. 

A Lua migra para a Casa 7 do seu signo, ressaltando a 
necessidade de fi car perto das pessoas que gosta. Os 
relacionamentos ganham destaque e você fará o que 
puder para deixar a solidão bem longe da sua casa nesse 
fi nal de semana! 

Com a chegada da Lua ao seu signo, você pode sentir 
suas energias recarregadas. Aproveite para cuidar de 
assuntos pessoais, inclusive ligados à saúde. Sol e Lua 
trocam likes pela manhã e o seu lado aventureiro pode 
dar as caras. Que saudade de viajar, visitar os amigos!

Se depender da Lua, a sua atenção deve se concentrar 
no trabalho neste sábado. O bom aspecto entre Sol e Lua 
avisa que pode ter boas novas agora se está em busca 
de uma nova oportunidade de serviço, mesmo que seja 
apenas um bico para descolar uma grana extra. 

Hoje, a Lua promete infernizar seu astral e vai pedir 
mais cautela em algumas áreas. Em compensação, a sua 
intuição se torna ainda mais afi ada e você vai saber o 
momento de manter algumas coisas só para você. Você 
pode se sentir mais inclinada a fazer algumas mudanças.

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)

A TV aberta é e continuará como uma realidade de sempre
O mundo está diferente e, 

mesmo na televisão, foram muitas 
as transformações ao longo dos 
tempos. No começo eram só os 
canais convencionais, os poucos 
que existiam, até chegar a TV paga 
e com ela um preço, devidamente 
estipulado pelas operadoras para o 
público presente ser contemplado 
com novas alternativas, entre 
TVs esportivas, as de � lmes e 
jornalismo.

E, de uns anos para cá, o 
streaming, hoje já com várias 
provedoras e outras a caminho, 

também querendo receber e sem 
ninguém saber quanto tudo isso vai 
custar.

Daí ao questionamento de 
sempre ou a certeza que a TV 
aberta continuará por muito, e 
muito tempo ainda, como a maior e 
melhor opção para o telespectador 
brasileiro.

Em qualquer canto desse País, 
onde estiver, bastará a ele usar o 
controle remoto para receber os 
seus telejornais, jogos de futebol, 
novelas, programas humorísticos e 
musicais.

E sempre sem ter que pagar 
rigorosamente nada por isso. Uma 
realidade de sempre.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Em um trabalho do Henrique 
Bacana, a TV  Cultura tem uma 
nova vinheta na programação 

homenageando a Primeira...O 
trabalho foi inspirado nos jardins da 
Fundação Padre Anchieta e oferece 
uma paleta de combinações, com o 
slogan “Onde estiver, leve Cultura 
com você”.Neste sábado, a partir 
das 16h, o TNT faz a transmissão 

de Athletico PR e Bahia pelo 
campeonato brasileiro...Narração 

de André Henning, com comentários 
de Mauro Beting, Péricles Bassols 
e Vitor Sergio Rodrigues...Já no 

domingo tem Santos e Fortaleza, às 
19h30.Milton Filho, o enfermeiro 

Chico de "Amor sem Igual", 
integra o elenco da peça "Segredo 
de Justiça", na versão online, via 

Sympla, nos dias 26 e 27, 3 e 4 de 
outubro...O espetáculo é baseado 
no livro homônimo da Juíza Andréa 
Pachá e fala sobre família e justiça.
odrigo Simas, que testou positivo 
para o coronavírus, ainda é uma das 
baixas nas gravações de “Salve-se 

Quem Puder”, da Globo.

EM ESTUDOS
A qualquer momento pode sair uma 

solução sobre a programação esportiva 
no SBT. A ideia é promover essa estreia 
ainda no comecinho de outubro.

ALTERNATIVAS
Sobre programação esportiva, são 

duas as alternativas em análise no SBT.
Existe a ideia de um programa durante a 
semana, talvez às quartas-feiras, após a 
transmissão dos jogos, e um outro, com 
maiores possibilidades e de debates, aos 
sábados. Essas decisões devem sair nos 
próximos dias.

EM PÉ
E o esporte do SBT tem mesmo 

interesse na contratação de Paloma 
Tocci, apresentadora da Band. As 
conversas só não evoluíram nesses 
últimos dias, porque ainda existem 
essas inde� nições na programação 
esportiva. Mas ela, a Paloma, continua 
sendo o alvo.

CURIOSA A SITUAÇÃO

Está difícil entender o 
comportamento da Disney em relação 
aos seus canais esportivos no Brasil.O 
Fox Sports está sendo desmontado e a 
ESPN, com a falta de investimentos, tem 
linha de programação bem envelhecida. 
Em alguns momentos é quase uma 
versão do “Jornal da Tosse” para os dias 
atuais.

FALANDO NISSO
O SporTV até agora, continua 

reprisando antigos jogos de vôlei.
Até compreende-se que o esporte 

� cou paralisado, mas será que não é 
possível buscar alternativas um pouco 
diferentes? Comodismo.

PODE SER
Já são muitas as especulações sobre 

o elenco de “Pantanal”, que a Globo 
pretende colocar em produção no 
começo do ano que vem.Entre as tantas, 
uma possível participação especial de 
Marcos Palmeira, que também fez a 
novela na Manchete. Foi Tadeu, � lho de 
José Leôncio.

RENATO ROCHA MIRANDA

TEM DATA
“Haja Coração” volta ao ar, dia 12, 
no lugar de “Totalmente Demais” 
e tem Tatá Werneck, como Fedora, 
entre as suas atrações. Escrita 
por Daniel Ortiz e com direção de 
Fred Mayrink, “Haja Coração” é 
da mesma dupla que comanda 
“Salve-se Quem Puder”, que volta 
ao ar no ano que vem.

RAQUEL CUNHA
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O América encara neste sába-
do 26, às 15h30, o primeiro 
desafio longe de casa pelo 

Campeonato Brasileiro da Série D. O 
time alvirrubro vai medir forças com 
o Floresta (CE), na cidade cearense 
de Horizonte, pela segunda rodada 
da primeira fase do torneio nacional.

O jogo é encarado pelo técnico 
Paulinho Kobayashi  como uma deci-
são. Após o empate em casa contra o 
Campinense (PB), em um morno 0 a 
0, o América quer recuperar os pon-
tos perdidos na Arena das Dunas. 

O adversário do clube potiguar 
estreou com derrota fora de casa 
contra o Afogados de Ingazeira, no 
interior de Pernambuco, pelo placar 
de 1 a 0. As duas equipes fazem parte 
do grupo C do Brasileiro da Série D.

“O objetivo é esse, mesmo por-

que, no planejamento, você consegue 
as vitórias dentro de casa e um em-
pate fora, você soma quatro pontos 
e é só questão de fazer a inversão. 
Se conseguir a vitória fora, o empate 
dentro de casa acaba sendo um pon-
to importante”, disse o técnico Pauli-
nho Kobayashi .

Para a partida, o técnico não con-
ta com o atacante Zé Eduardo, que 
retornou ao Cruzeiro (MG). Além 
disso, ele aguarda respostas sobre a 
recuperação  clínica de Éverton Silva 
e André Krobel. 

“Nós entendemos que vamos 
buscar a vitória porque isso daí faz 
parte do planejamento para que nós 
possamos estar somando os pontos, 
lógico que respeitando bastante o 
Floresta (CE)”, reforçou técnico Pau-
linho Kobayashi.

O técnico do América conhece 
bem o adversário deste sábado. Em 
2019, Kobayashi foi o treinador do 
time cearense. Ele espera por dificul-
dades, mas avalia que o elenco ameri-
cano tem plenas condições de trazer 
os três pontos para casa.  A partida 
vai acontecer no estádio Estádio Mu-
nicipal Olímpico Horácio Domingos 
de Sousa na cidade de Horizonte.

“Eu sei que é uma equipe quali-
ficada, contrataram também, tem 
um investimento grande ali, mas nós 
temos que entender que o Améri-
ca é uma equipe que tem que estar 
sempre buscando os resultados prin-
cipalmente porque nós brigamos 
diretamente pelo acesso, pela clas-
sificação. Por isso, o objetivo nosso 
maior é a vitória”, encerrou o técnico 
Paulinho Kobayashi.

América encara 
Floresta na Série D
BRASILEIRÃO | Na primeira partida fora de casa, o América encara neste sábado 26 o time do Floresta (CE), 
na cidade de Horizonte, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D

Técnico Paulinho Kobayashi (centro) quer recuperar os pontos perdidos na Arena das Dunas no empate de 0 a 0 contra o Campinense (PB)

CANINDÉ PEREIRA/  AMÉRICA

FRASQUEIRÃO

O ABC enfrenta no do-
mingo 27, às 16, no Estádio 
Frasqueirão, a equipe do Ja-
ciobá (AL), pela segunda ro-
dada do Grupo D do Campe-
onato Brasileiro da Série D.

Será o segundo compro-
misso abecedista no Campe-
onato Brasileiro. Na estreia, 
diante do Itabaiana, na ci-
dade sergipana de Itabaiana, 
o ABC saiu de campo com o 
empate por 1 a 1.

Uma das novidades foi a 
presença do lateral-direito 
Bruno Souza, que assumiu a 
titularidade e espera ter uma 
sequência na equipe. “Eu vim 
para o ABC para ajudar. Sou 
um cara que sempre traba-
lha forte, meu desempenho 
será sempre dando o máxi-
mo, se doando, honrando a 
camisa que eu visto. Venho 
trabalhando e buscando essa 
sequência de jogos para mos-
trar o meu futebol e meu po-
tencial”, ressaltou o lateral.

Com foco no Jaciobá, 
Bruno Souza destacou a 
importância e necessidade 
de se fazer o dever de casa. 
“Dentro de casa vamos dar 
o máximo para buscar os 
três pontos. Vencer na nossa 
casa é fundamental dentro 
de uma competição difícil, 
como é a Série D. Precisamos 
impor o nosso jogo, desem-
penhar o nosso futebol, e va-
mos ver o que o professor vai 
trabalhar durante a semana, 
se preparar bem, para que 
possamos fazer um grande 
jogo e conseguir um bom re-
sultado”.

Durante a semana, o téc-
nico Francisco Diá explorou 
bastante o posicionamento 
defensivo e ofensivo, traba-
lhou a movimentação, mar-
cação e aproximação, além 
do fundamento do passe, e 
aproveitou para fazer testes 
na formação principal.

ABC FAZ O PRIMEIRO 
JOGO EM CASA 
PELA SÉRIE D 
CONTRA O JACIOBÁ

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.

CONHEÇA NOSSO KIT POLÍTICO
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RETOMADA

O presidente da FIFA, 
Gianni Infantino, demonstrou 
otimismo quando ao futuro do 
futebol pós-pandemia e afir-
mou, nesta sexta-feira, que o 
público nos estádios é essencial, 
mas antes é preciso encontrar 
protocolos de segurança para 
cuidar da saúde dos torcedores.

“O futebol é um espetáculo 
vivo. Sem todos os espectado-
res, o futebol não é a mesma 
coisa, mas saúde deve ser prio-
ridade número um e temos 
que encontrar protocolos que 
nos permitam voltar. Eu tenho 
fé, o futuro é brilhante e o novo 
normal será melhor”, disse o 
dirigente.

Infantino encara o retorno 
do público aos estádios como 
um dos maiores desafios en-
frentados pelo futebol. “Deve-
mos trabalhar juntos na direção 
certa e encontrar respostas para 
as questões que surgirem. To-
das as nossas competições inte-
ressam aos fãs? Existem muitas 
competições ou não? Quantos 
jogos um atleta de futebol po-
de jogar profissionalmente por 
temporada e o que você precisa 
para descansar?”

O presidente defendeu o 
equilíbrio na competitividade 
internacional e a diminuição 
das diferenças com o objetivo 
de que haja “50 países em condi-
ções de ganhar a Copa do Mun-
do e não apenas cinco ou seis; e 
que 50 clubes que possam ser os 
melhores do mundo”.

“Nossa nova Copa do Mun-
do de Clubes vai melhorar o fu-
tebol. Acreditamos firmemente 
nisso”, disse Infantino, que tam-
bém destacou a luta contra a 
corrupção e a manipulação de 
resultados.

 “A Fifa está a serviço do 
futebol”, afirmou o suíço, que 
destacou o fato de a entidade 
ter ajudado com US$ 1,5 bilhão 
associações e confederações 
durante a pandemia. 

SAÚDE É A 
PRIORIDADE PARA A 
VOLTA DO PÚBLICO 
AOS JOGOS, DIZ FIFA


