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ELEIÇÕES 2020. 3 | Às vésperas do início da campanha eleitoral, levantamento do Agora RN 
mostra quanto tempo cada candidato deverá ter na propaganda eleitoral no rádio e na TV

Contando os segundos

PREVIDÊNCIA. 5 | Equipe econômica do Governo do Estado fechou acordo com deputados da oposição para votar Reforma da Previdência nesta quinta-feira 24. Quem é da ativa
e recebe até R$ 3,5 mil não será afetado e vai permanecer contribuindo com 11% para a Previdência. Para os aposentados e pensionistas, faixa de isenção também será essa

Governo Fátima cede, e quem ganha 
até R$ 3,5 mil vai escapar da reforma

Ministério da Saúde dá 
aval para público voltar 
aos estádios de futebol

RN terá plano de 
prevenção e combate
a incêndios florestais

Câmara aprova novo 
Código de Trânsito.
Veja o que muda

RETORNO. 16 | Objetivo é liberar 
a presença de até 30% da 
capacidade de público em 
outubro. Estado precisa liberar

FOGO. 8 E 9 | Somente em 2020, 
de janeiro até os primeiros 15 dias 
deste mês, foram combatidos cerca 
de 450 incêndios no RN

ALTERAÇÕES. 10 | Entre as medidas, 
está o aumento do prazo para 
renovação da carteira de motorista 
para dez anos

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Câmara de Natal aprova 
redução de imposto para 
empresas de ônibus durante 
a pandemia da Covid-19

Desmilitarização da polícia, 
ideia sugerida ao Governo 
do Estado, provoca reação
e divide opiniões

Após críticas de deputado, 
Governo do RN mostra que 
reduziu em 60% segurança 
de Fátima Bezerra

Governo Bolsonaro tenta 
articular volta da CPMF 
no Congresso para carga 
tributária sobre empresas

Raniere Barbosa avalia 
mandato, fala sobre apoio 
a comerciantes e projeta 
resultado das eleições

TRANSPORTE. 12 | Redução para 2,5% 
do ISS tem o objetivo de minimizar o 
impacto da crise para as empresas,
que estão operando com frota reduzida

SEGURANÇA. 6 | Proposta surgiu durante 
a 2ª Conferência Estadual de Segurança 
Pública, para governo ouvir entidades 
antes de montar plano estadual

CORTES. 12 | Em 2019, de acordo com 
o Gabinete Civil, houve redução de 
60% do efetivo de policiais militares que 
fazem o policiamento na Governadoria

MAIS IMPOSTO. 4 | Depois de reunião 
com o presidente Jair Bolsonaro, líderes 
vão “testar” o apoio à recriação do 
tributo no Congresso

ENTREVISTA. 2 | Vereador, que vai 
concorrer ao terceiro mandato nas 
próximas eleições, presta contas da 
atuação parlamentar

“INTERROMPEMOS NOSSA PROGRAMAÇÃO”

Governo Bolsonaro 
estuda privatização de 
trecho da BR-101 no RN

Atriz potiguar interpreta 
a si mesma em peça 
que discute a mulher

INFRAESTRUTURA. 11 | Ao todo, o 
trecho que deverá ser posto para 
privatização se estende de Natal, 
capital potiguar, e vai até a cidade 
baiana de Feira de Santana. Serão 
concedidos 1.045 quilômetros da 
rodovia para a iniciativa privada

TEATRO. 13 | “A Tragédia Mais 
Insignificante do Mundo” nasceu 
do desejo de abordar o feminicídio 
e outros tipos de agressões de 
uma forma implícita para que os 
homens pudessem refletir sobre os 
papéis que exercem na sociedade
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ELPÍDIO JÚNIOR / CMN

Concluindo seu terceiro man-
dato na Câmara Municipal 
de Natal (CMN), o vereador 

Raniere Barbosa (Avante), que é 
formado em Ciências Contábeis, 
com pós-graduação em Gestão Pú-
blica, foi presidente da Casa entre 
2017 e 2018.

Atualmente, é o presidente da 
Comissão de Finanças, Orçamen-
to, Controle e Fiscalização e mem-
bro da Comissão de Planejamento 
Urbano, Meio Ambiente, Transpor-
tes, Habitação, Legislação Partici-
pativa e Assuntos Metropolitanos. 
Também é vice-presidente da Co-
missão de Defesa do Consumidor. 
Nesta entrevista ao Agora RN, o 
parlamentar relata, brevemente, 
sua atuação política, avalia a ges-
tão do atual prefeito Álvaro Dias 
(PSDB) e aponta as expectativas 
para as eleições municipais deste 
ano. Con� ra:

Agora RN - Como se deu o início 
da sua trajetória política?

RANIERE BARBOSA  - Iniciei 
minha vida política ainda na ju-
ventude, na militância estudantil, 
candidato a presidente de Centro 
Cívico e vice-presidente do Diretó-
rio Central dos Estudantes (DCE) 
da Universidade Potiguar (UnP). 
Já em meados dos anos 1990, pas-
sei a atuar como coordenador de 
campanhas. Posteriormente, entre 
os anos 2000 e 2004, fui presidente 
da ONG do Instituto Potiguar de 
Desenvolvimento Social e assessor 
parlamentar no gabinete do, na 
época, vereador Hermano Morais. 
No período de 2004 a 2006, atuei 
como secretário de Assuntos Par-
lamentares. Em 2006, atuei como 
secretário municipal de Desen-
volvimento Comunitário. Entre os 
anos de 2007 e 2008 e 2013 e 2014, 
fui secretário municipal de Servi-
ços Urbanos por duas gestões.

Agora RN - Quando o senhor foi 
eleito para o primeiro mandato na 
Câmara Municipal de Natal?

RB - Em 2008, disputei a minha 
primeira eleição para o cargo de ve-

Raniere destaca apoio a comerciantes 
no mandato: “Acredito no potencial”

reador na capital potiguar, quando 
obtive a segunda maior votação 
daquele pleito. Em 2012, fui ree-
leito, um sinal de reconhecimento 
aos bons resultados da minha pro-
dutividade parlamentar. Em 2016, 
fui reeleito com 10.510 votos, sen-
do, nesta eleição, o vereador mais 
votado no RN.  

Agora RN - Qual sua opinião 
sobre a gestão do prefeito Álvaro 
Dias?

RB - Álvaro Dias vem realizan-
do um ótimo trabalho no municí-
pio de Natal e vem conquistando 
ampla aprovação da população 
natalense. Acredito que ele segue o 
caminho certo para continuarmos 
fazendo uma Natal melhor para 
todos. Por isso, nós do Avante, es-
tamos integrando a majoritária ru-
mo às eleições 2020, com grandes 
expectativas.

Agora RN - Quais são as pautas 
que têm maior apoio do seu man-
dato?

RB - Desde o meu primeiro 
mandato, destino emendas para a 
construção e reforma dos merca-
dos públicos na capital potiguar, 
exatamente por acreditar no po-
tencial deles em nossa economia 
e cultura. Anualmente, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 
na Lei Orçamentária Anual (LOA), 
destino verbas para manutenção 
dos espaços, que demandam inves-

timentos. Além disso, apoiar o ar-
tesanato potiguar, reconhecendo 
o trabalho único de cada artesão, 
é um dos meus pilares como parla-
mentar; sempre busquei estimular 
ações que ampliam e melhoram as 
condições de trabalho para a ca-
tegoria, que, muita das vezes, não 
recebe a devida atenção em suas 

demandas primárias, como espa-
ços para atuação.

Agora RN - Qual a sua relação, 
enquanto parlamentar, com as fei-
ras livres da capital potiguar?

RB - Quando estive secretário 
de Serviços Urbanos, criei a revi-
talização e urbanização das feiras 
livres, com tendas, banheiros quí-
micos, coletores de lixo móveis e 
� xos, setorização de produtos. Já 
como parlamentar, anualmente, 
destino emendas à Lei de Diretri-
zes Orçamentária (LDO) e à Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para 
manutenção das feiras livres do 
Alecrim, Carrasco, Quintas, Cidade 
da Esperança, Rocas e Lagoa Seca. 
Como cidadão, mantenho na mi-
nha rotina, todos os sábados, idas 
à feira livre do Alecrim, onde me 
sinto em casa desde muito jovem. 
Além disso, quando tenho a opor-
tunidade, visito outras feiras urba-
nizadas em nossa capital.

Agora RN - Como se deu a sua 
atuação parlamentar durante a 
pandemia?

RB - Busquei, na área da saúde, 
promover um mandato participa-
tivo, por meio da intermediação de 
verbas para destinar ao combate 
da Covid-19. Dessa forma, a saúde 
do Município de Natal recebeu um 
reforço de mais de R$ 1 milhão 
destinados ao combate do coro-
navírus. Intermediei, como presi-
dente municipal do Avante, com o 
deputado federal Luis Tibé (MG), 
presidente nacional da legenda, 
a destinação para o município de 
Natal do montante de R$ 700 mil, 
por meio de emenda parlamentar, 
para o atendimento de importan-
tes demandas relativas à saúde do 
Município de Natal, nas ações de 
enfrentamento aos efeitos decor-
rentes do coronavírus.

Agora RN -  Quanto às leis apro-
vadas, como se deu a sua atuação 
parlamentar durante a pandemia?

RB - Duas das principais leis 
aprovadas foram: selo de seguran-
ça (lacres invioláveis) nas emba-
lagens de alimentos entregues em 
domicílio no Município de Natal 
e a visita virtual para os pacientes 
internados no município de Natal, 
decorrente do novo coronavírus 
ou qualquer outra doença que exija 
isolamento.

Álvaro Dias vem realizando 
um ótimo trabalho no 
município de Natal e vem 
conquistando ampla 
aprovação da população 
natalense. Acredito que ele 
segue o caminho certo”

“
RANIERE BARBOSA
VEREADOR DE NATAL - AVANTE

Busquei, na área da saúde, 
promover um mandato 
participativo, por meio da 
intermediação de verbas 
para destinar ao combate da 
Covid-19. A saúde recebeu 
um reforço de mais de R$ 1 
milhão”

“
RANIERE BARBOSA
VEREADOR DE NATAL - AVANTE

ENTREVISTA | Vereador, que vai concorrer ao
terceiro mandato nas próximas eleições, presta
contas da atuação parlamentar, avalia gestão do
prefeito Álvaro Dias e projeta corrida eleitoral em 2020
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TIAGO REBOLO

Entre os candidatos à Prefeitura 
do Natal nas eleições deste ano, 
o atual prefeito, Álvaro Dias (PS-

DB), candidato à reeleição, é o que terá 
direito ao maior tempo na propaganda 
eleitoral gratuita no rádio e na televisão, 
que começará a ser veiculada no dia 9 
de outubro.

Depois dele, os candidatos mais be-
neficiados serão Sérgio Leocádio (PSL), 
Jean Paul Prates (PT) e Hermano Morais 
(PSB). Entre os demais, dois não terão 
direito a nenhum tempo: Jaidy Oliver 
(Democracia Cristã) e Rosália Fernan-
des (PSTU).

Os números exatos serão divulga-
dos até o fim desta semana, mas um le-
vantamento do Jornal Agora RN, com 
base nas regras de divisão do tempo da 
Justiça Eleitoral, aponta que Álvaro Dias 
terá ao menos 3 minutos e 49 segundos 
para apresentar suas propostas. Isso re-
presenta 38% de todo o horário eleitoral, 
que terá dois blocos de 10 minutos exi-
bidos de segunda a sábado.

Além desse tempo duas vezes por 
dia, o tucano deverá ter também 30 
inserções diárias diluídas ao longo dos 
intervalos da programação, cada uma 
com 30 segundos. Se preferir, ele tam-
bém poderá juntar duas inserções em 
uma de 1 minuto, abatendo no quanti-
tativo a que terá direito.

Álvaro Dias terá o maior tempo por-
que é o dono da maior coligação entre 
todos os candidatos a prefeito de Natal. 
Além do PSDB, ele tem o apoio de PSD, 
MDB, PL, Republicanos, DEM, PDT, 
Pros, Avante e Rede Sustentabilidade.

Segundo com maior tempo, Sérgio 
Leocádio terá 1 minuto e 51 segundos to-
dos os dias, além de 15 inserções ao longo 
do dia. Ele foi beneficiado por estar no 
PSL, partido que elegeu o presidente Jair 
Bolsonaro e a segunda maior bancada da 
Câmara dos Deputados nas eleições de 
2018 (52 deputados), e pela aliança com 
o Progressistas (38 deputados).

AS REGRAS DE DIVISÃO
Segundo a resolução 23.610, do Tri-

bunal Superior Eleitoral (TSE), 90% do 

tempo do horário eleitoral gratuito deve 
ser dividido entre os candidatos confor-
me a quantidade de deputados federais 
que cada partido tem na Câmara.

Para efeitos de cálculo, considera-
-se o número de parlamentares eleitos 
por cada legenda em 2018. No caso de 
Álvaro Dias, segundo a norma, devem 
ser contados apenas os seis maiores 
partidos, para que ele não tenha tanta 
vantagem sobre os demais.

O PT, que elegeu a maior bancada 
em 2018 (com 54 deputados federais) 
terá o 3º maior tempo porque não se 
coligou para as eleições deste ano em 
Natal. Com isso, Jean Paul Prates deve-
rá ter 1 minuto e 8 segundos, além de 9 
inserções. Voltando à regra, o restante 
do tempo (10%, ou 1 minuto do total 
do programa e 12 inserções) é dividido 
igualmente entre os candidatos que 
têm direito à exibição.

DUAS CANDIDATAS NÃO TERÃO TEMPO
 Se não houver desistências, Natal 

terá 14 candidatos a prefeito nas elei-
ções de 2020. Apesar disso, só 12 terão 
direito a tempo no horário eleitoral 
gratuito. Isso porque, de acordo com a 
reforma eleitoral de 2017, apenas os par-
tidos que ultrapassaram a cláusula de 
barreira nas últimas eleições poderão 
ter acesso à exibição no rádio e na TV.

Para cumprir a cláusula de desem-
penho, os partidos deveriam ter alcan-
çado em 2018 uma bancada de pelo 
menos 9 deputados em 9 estados ou um 
mínimo de 1,5% dos votos válidos para 
deputado federal distribuídos em pelo 
menos 9 estados e com, ao menos, 1% 
de votos em cada um deles.

Com isso, ficam eliminadas do pro-
grama eleitoral as candidatas Jaidy Oliver 
e Rosália Fernandes. Alguns partidos ain-
da buscam na Justiça Eleitoral o direito 
de os partidos nanicos terem ao menos 
algumas inserções. Porém, é improvável 
que a regra seja modificada às vésperas 
do início da propaganda eleitoral.

O PCdoB, do candidato Fernando 

Freitas, não venceu a cláusula de barrei-
ra em 2018, mas terá tempo no horário 
eleitoral porque se fundiu ao PPL. Além 
disso, o Patriota – que apoia Carlos Al-
berto Medeiros (PV) – também não su-
perou a cláusula de desempenho, mas 
terá alguns segundos porque se juntou 
ao PRP. O objetivo da medida é exata-
mente esse: reduzir o número de parti-
dos existentes (hoje são 33 registrados).

HORÁRIOS DE EXIBIÇÃO
Na televisão, o horário eleitoral gra-

tuito vai ser exibido das 13h às 13h10 e 
das 20h30 às 20h40. Já no rádio, a pro-
paganda será veiculada das 7h às 7h10 e 
das 12h às 12h10. Este ano, só candida-
tos a prefeito vão aparecer no programa 
eleitoral. Os candidatos a vereadores 
terão direito apenas às inserções ao 
longo da programação, entre 5h da ma-
nhã e meia-noite. Todo dia (incluindo 
o domingo), serão 56 inserções para os 
postulantes à Câmara e outras 72 para 
os candidatos a prefeito.

NOVIDADE
Os tempos apresentados nesta re-

portagem são apenas uma estimativa. 
O tempo diário pode mudar porque, a 
partir deste ano, candidatos que têm 
menos de 30 segundos na propagan-
da eleitoral (oito, no total) podem 
acumular os tempos de vários dias e 
exibir um programa maior em dias 
intercalados.

Com isso, o candidato Fernando 
Pinto (Novo), por exemplo, que tem 
14 segundos, pode deixar de exibir seu 
programa um dia para, no dia seguinte, 
ter direito a 28 segundos. Isso terá de 
ser comunicado previamente para que 
a Justiça Eleitoral faça os ajustes ne-
cessários nos tempos dos demais can-
didatos.Além disso, os valores podem 
variar porque a Justiça Eleitoral calcula 
o tempo de cada candidato para todo o 
período de exibição da propaganda elei-
toral (que vai até 12 de novembro), e não 
dia por dia.

Mais detalhes abaixo.

Álvaro, Sérgio Leocádio e Jean Paul 
terão mais tempo no horário eleitoral
ELEIÇÕES 2020 | Levantamento do Agora RN com base nas regras de divisão do tempo da propaganda eleitoral gratuita mostra que prefeito, que concorre à reeleição, terá ao menos 
3 minutos e 49 segundos diariamente para apresentar propostas. Isso representa 38% de todo o horário eleitoral, que terá dois blocos de 10 minutos exibidos de segunda a sábado

Álvaro Dias (PSDB)

ESTIMATIVA DE TEMPO PARA CADA CANDIDATO POR BLOCO DO PROGRAMA ELEITORAL E INSERÇÕES POR DIA:

ÁLVARO DIAS (PSDB)
3’49” e 30 inserções

SÉRGIO LEOCÁDIO (PSL)
1’51” e 15 inserções

JEAN PAUL PRATES (PT)
1’08” e 9 inserções

HERMANO MORAIS (PSB)
42” e 6 inserções

CARLOS ALBERTO MEDEIROS (PV)
29” e 4 inserções

KELPS LIMA (SOLIDARIEDADE)
20” e 3 inserções

AFRÂNIO MIRANDA (PODEMOS)
18” e 2 inserções

COLETIVO SOL (PSOL)
16” e 2 inserções

CORONEL HÉLIO (PTB)
16” e 2 inserções

FERNANDO FREITAS (PCDOB)
16” e 2 inserções

CORONEL AZEVEDO (PSC)
14” e 1 inserção

FERNANDO PINTO (NOVO)
14” e 1 inserção

JAIDY OLIVER (DEMOCRACIA 
CRISTÃ)
Sem tempo

ROSÁLIA FERNANDES (PSTU)
Sem tempo

*Tempo mínimo por dia. Existem outros 7 segundos a serem distribuídos após acordo. Há também 1 inserção “sobrando”, que terá de ser negociada, para não ultrapassar o limite diário. Caso alguém abra mão, novo cálculo terá de ser feito.

Afrânio Miranda (Podemos) Carlos Alberto (PV) Coronel Azevedo (PSC) Coronel Hélio (PRTB) Fernando Freitas (PCdoB) Fernando Pinto (Novo)

Coletivo do SOL (PSOL)Sérgio Leocádio (PSL)Rosália Fernandes (PSTU)Kelps Lima (Solidariedade)Jean Paul Prates (PT)Jaidy Oliver (Dem. Cristã)Hermano Morais (PSB)



Líderes do governo Jair Bolsonaro 
negociam a apresentação ainda 
nesta semana de uma proposta 

para criação de um tributo de transa-
ções digitais com cobrança semelhan-
te à extinta CPMF.

Uma das propostas é aprovar o um 
novo tributo temporário para come-
çar a desoneração da folha de paga-
mentos (a redução nos encargos que 
as empresas pagam sobre os salários 
dos funcionários).

Depois de reunião com o presiden-
te Jair Bolsonaro, líderes vão “testar” o 
apoio à recriação do tributo no Con-
gresso. Segundo um dos que partici-
param da reunião com o presidente, o 
governo “está construindo” esse enten-
dimento com os parlamentares.

A apresentação da proposta da 
segunda etapa da reforma tributária 
agora é uma tentativa de manter o veto 
à desoneração da folha de pagamentos 
de 17 setores por um prazo de mais ano.

O benefício acabaria neste ano, 
mas foi estendido pelo Congresso para 
o � m de 2021. Bolsonaro vetou, mas o 
governo sabe que deve perder na vota-
ção para apreciar o veto.

A equipe econômica recomendou 
o veto por conta do custo adicional nas 
despesas, mas o Congresso sinalizou 
que vai derrubar o veto para evitar de-
missões nestes setores nesse momen-

to de recessão econômica. 
Em live para o mercado � nanceiro, 

o líder do governo da Câmara, Ricardo 
Barros (PP-PR), deixou claro, no � nal 
da semana passada, que a proposta 
de recriar um tributos aos moldes da 
CPMF não morreu.

Barros disse que Bolsonaro tem o 
“desejo” de desonerar a folha para au-
mentar os empregos e que o objetivo 
do governo era zerar os encargos das 
empresas para os trabalhadores que 
ganham até um salário mínimo, reduzir 
a contribuição previdenciária de 20% 
para 10% e aumentar o limite de isenção 
da tabela do Imposto de Renda da Pes-

soa Física (IRPF) de R$ 1,9 mil para R$ 
3 mil, proposta defendida por Guedes.

Para o tributarista, Luis Bichara, 
da Bichara Advogados, está � cando 
evidente que a “CPMF vem por aí”, 
mesmo que não seja aprovada ainda 
este ano. “É inevitável, né? Um curati-
vo de emergência e necessariamente 
temporário”, diz.

“Não há dúvida que a CPMF em 
teoria é uma ideia péssima, mas mo-
mentos extraordinários de guerra 
requerem medidas extraordinárias”, 
disse. A sua aposta é que a desonera-
ção da folha será vinculada à compro-
vação efetiva de geração de emprego.

JOGO DE CENA EMPERRA 
REDUÇÃO DE PARLAMENTARES

BRASIL TEM MENOR 
INCIDÊNCIA DE COVID EM 90 DIAS

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

CUMPRIU-SE O FADO
O ministro-chefe do GSI, general 

Augusto Heleno, não ameaçou de 
retaliação os países que boicotam 
produtos brasileiros, mas foi 
exatamente o que informaram alguns 
veículos sobre sua entrevista à rádio 
Bandeirantes na qual desabafou 
contra distorções da imprensa.

CHEGA DE MIMIMI
Para enfrentar o mimimi de 

alguns médicos peritos, o governo 
precisa acabar seu próprio mimimi 
e editar uma medida provisória que 
autorize outros médicos a fazerem 
o trabalho e honrar o juramento de 
Hipócrates.

JÁ VAI TARDE
Os bandidos que assassinaram 

Elias Maluco na prisão são da 
mesma laia, tão cruéis quanto 
ele, que matou covardemente o 
jornalista Tim Lopes. Mas o mundo 
certamente � cou um pouco melhor.

VEXAME À BRASILEIRA
Líder da “bancada” do atraso 

pró-ditadura venezuelana, que 
reclama da visita recente do 
secretário de Estado Mike Pompeo, 

o senador Telmário Mota (Pros-
RR) foi a Caracas em abril de 2019 
adular Nicolás Maduro, tirano que a 
ONU acusa de perseguir, prender e 
assassinar opositores.

OBJETIVO ALCANÇADO
A greve de 34 dias nos Correios 

cumpriu seu objetivo de garantir 
à rapaziada, sob o patrocínio da 
Justiça do Trabalho, férias em dobro. 
Para além dos trinta dias previstos 
em lei, mais 34 de folga remunerada.

FÚRIA NA PORTA DA CADEIA
O senador Álvaro Dias (Pode-PR) 

acha que “advogados dos corruptos 
devem estar enfurecidos” após 
decisão do CNJ que referendou ato 
do novo presidente do órgão, Luiz 
Fux, para restringir soltura de presos 
por corrupção que alegam o tal risco 
do Covid para sair da cadeia.

TEMPERO PRÉ-ELEIÇÃO
Donald Trump deve nomear 

um novo juiz da Suprema Corte dos 
EUA até o próximo � m de semana. 
Na campanha de 2016 o presidente 
americano divulgou lista de 25 
nomes de possíveis indicados. E já 
emplacou dois.

Há quase dois meses, o Brasil vem apresentando dados animadores 
em relação à pandemia do coronavírus e reduziu o número de casos 
ativos, pessoas atualmente infectadas, para 507,8 mil. Esse é o menor 
número de pessoas doentes ao mesmo tempo desde o dia 24 de junho. 
Com o número de curas frequentemente maior que os novos contágios, 
a marca psicológica de 500 mil casos deve ser cruzada, para baixo, nesta 
quarta.

LADEIRA ABAIXO
A média diária de novos 

casos é de 29,6 mil, a menor 
desde 18 de junho, excluído 
o feriadão da Independência, 
quando houve represamento.

O QUE IMPORTA
No caso das mortes, 

descontado o período do 

feriadão, a média diária está em 
748, o menor patamar desde 18 
de maio.

EUROPA PREOCUPA
O Brasil segue tendência 

oposta à observada em vários 
países europeus como França e 
Reino Unido, que veri� cam alta 
nos casos e mortes.

Para apresentar Proposta de Emenda à Constituição (PEC), é necessária 
assinatura de um terço dos deputados (171) ou dos senadores (27), mas o 
apoio às PECs que tratam de reduzir o número de parlamentares foi apenas 

jogo de cena e nenhuma delas prosperou no Congresso. As mais recentes, uma 
que propõe redução de três para dois senadores e outra que reduz número de 
deputados federais, seguem na gaveta e mostram que o apoio é no palanque, em 
frente às câmeras e só da boca para fora. As duas PECs estão paradas desde o 
ano passado nas CCJ da Câmara e Senado, apesar de ambas terem recebido 
pareceres pela aprovação. Além de menos senadores, deputados federais seriam 
de 4 a 65 por UF, com economia de R$1,3 bilhão por legislatura, mandato de 
quatro anos. Com o corte de parlamentares vêm os cortes de aspones, auxílios, 
verba de gabinete, cotas indenizatórias, carros oficiais, passagens aéreas etc. O 
Congresso brasileiro é o segundo mais caro do mundo, onde cada membro custa 
R$47 milhões por ano, segundo a União Interparlamentar.
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ABERTURA DA ASSEMBLEIA | No discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas, presidente culpa “índios
e caboclos” e critica o “fique em casa” contra a Covid-19. Ele pediu também combate à “cristofobia”

O presidente Jair Bolsonaro abriu 
nesta terça-feira 22 os debates da 
75.ª Assembleia-Geral das Organi-

zações das Nações Unidas (ONU) com um 
discurso contundente em que manteve 
tom de confronto e apresentou seu governo 
como vítima de perseguição internacional.

Na tentativa de se eximir das co-
branças por recordes de queimadas 
na Amazônia e no Pantanal, Bolsona-
ro distorceu dados, atribuiu a índios e 
caboclos a disseminação do fogo nas 
� orestas e disse haver uma “campanha 
brutal de desinformação”.

Criticado pela condução da crise 
do coronavírus, o presidente insistiu na 
narrativa contra o isolamento social, 
usou informações falsas sobre a pan-
demia e defendeu a hidroxicloroquina, 
medicamento sem e� cácia comprova-
da para o tratamento da Covid 19.

No � m do discurso, o presidente 
fez uso do termo “cristofobia”, usado, 
em geral, para falar de perseguição a 
minorias cristãs em países de maioria 
islâmica. “Faço um apelo a toda a co-
munidade internacional pela liberda-
de religiosa e pelo combate à cristofo-
bia”, disse. “O Brasil é um país cristão e 

conservador e tem na família sua base.”
Para rebater críticas na área am-

biental, Bolsonaro também recorreu à 
condição de vítima, embora tenha evita-
do “fulanizar” os críticos de sua política 
ambiental, como fez no ano passado, 
quando citou França e Alemanha. Com 
acordos comerciais sob ameaça, como 
os da União Europeia e do Mercosul, 
afirmou que incêndios no Pantanal e 
na Amazônia vêm sendo usados numa 
“brutal campanha de desinformação”, 

com o objetivo de atacar o governo.
O presidente alegou que o alas-

tramento do fogo está relacionado à 
queima de roçadas por parte de cabo-
clos e índios. “Nossa � oresta é úmida e 
não permite a propagação do fogo em 
seu interior. Os incêndios acontecem 
praticamente, nos mesmos lugares, no 
entorno leste da Floresta, onde o cabo-
clo e o índio queimam seus roçados em 
busca de sua sobrevivência, em áreas já 
desmatadas.”

Presidente durante gravação do discurso para a Assembleia-Geral das Nações Unidas

Deputado Ricardo Barros (Progressistas-PR), líder do governo na Câmara, articula votação

Incêndios são usados em campanha 
contra o governo, diz Bolsonaro na ONU

MARCOS CORRÊA / PR

JOSÉ CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

Líderes do governo no Congresso 
vão “testar” criação de nova CPMF

MAIS IMPOSTO
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TIAGO REBOLO

A equipe econômica do gover-
no Fátima Bezerra finalmen-
te cedeu à pressão de deputa-

dos da oposição e fechou um acordo 
para que a Reforma da Previdência 
Estadual seja votada ainda nesta 
semana na Assembleia Legislativa. 
Com os detalhes fechados, a expec-
tativa é que a proposta seja votada 
em primeiro turno nesta quinta-fei-
ra 24. O segundo turno ficaria para a 
semana que vem.

 Em reunião nesta terça-feira 22 
com deputados de oposição, repre-
sentantes do governo concordaram 
em manter em 11% a contribuição 
previdenciária cobrada dos salá-
rios dos servidores que recebem 
até R$ 3.500,00. A proposta original, 
enviada pela gestão estadual à As-
sembleia em fevereiro, previa que a 
alíquota mínima seria elevada para 
12%, chegando a 14% para quem ga-
nha R$ 3.500,00.

Para compensar esse benefício 
dado aos servidores que recebem os 
menores salários, será aplicada uma 
taxa maior para quem recebe as 
maiores remunerações. Na proposta 
do governo, a alíquota máxima era 
de 16%, mas agora, após acordo com 
a oposição, será de 18% (para quem 
ganha acima de R$ 25 mil).

 Atualmente, a taxa é de 11% 
para todos, independentemente da 
renda.

 Além disso, o governo também 
aceitou que aposentados e pensio-
nistas que recebem até R$ 3.500 
sejam isentos da contribuição pre-
videnciária. Na proposta original, a 
gestão Fátima Bezerra queria come-
çar a fazer cobrança para quem tem 
benefícios superiores a R$ 2.500. Ho-
je, são isentos todos os que recebem 
até R$ 6.101,05.

 De acordo com o deputado 
Tomba Farias (PSDB), um dos inte-
grantes da oposição e que articulou 
o acordo junto ao governo, as mu-
danças deixam a Reforma da Previ-
dência mais justa para os servidores. 
Ele disse que a bancada de oposição 
sempre defendeu a aprovação da 
proposta, mas com ajustes para 
suavizar o impacto para o funciona-
lismo. Com as alterações avalizadas 
pelo governo, ele anunciou que vota-
rá a favor do projeto.

Como se trata de uma proposta 
de emenda à Constituição (PEC), 
para que a reforma seja aprovada, é 
necessário que 15 deputados votem 
favoravelmente. São 24 parlamenta-
res ao todo.

PRAZO
O governo decidiu fechar o acordo 

porque quer pressa da Assembleia na 

Governo Fátima e oposição fecham 
acordo para votar reforma amanhã
PREVIDÊNCIA | Equipe econômica do Governo do Rio Grande do Norte concordou com proposta da oposição para não alterar alíquota cobrada de servidores que recebem os maiores 
salários. Aposentados que recebem até R$ 3.500 ficarão isentos. Projeto deve ser votado na quinta 24. Prazo máximo para aprovação dado pelo Ministério da Economia é 30 de setembro

Com proteção contra o coronavírus, deputados estaduais discutem propostas no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte Deputado Tomba Farias (PSDB) articulou acordo

aprovação da reforma. Na quarta-feira 
da semana que vem, dia 30 de setem-
bro, vence o prazo dado pelo Ministé-
rio da Economia para que estados e 
municípios se adequem à Reforma da 
Previdência Geral, promulgada pelo 
Congresso Nacional no fim de 2019. 
Em Natal, como mostrou o Agora RN 
nesta terça, a reforma já foi votada e 
sancionada pelo prefeito Álvaro Dias 
(PSDB).

No fim de julho, a proposta ficou 
durante sete sessões consecutivas na 
pauta de votações da Assembleia, mas 

não chegou a ser votada por falta de 
quórum. Na época, deputados da pró-
pria base do governo abandonaram 
todas as sessões para não correr o 
risco de derrota. Agora, com o acordo 
com a oposição, a aprovação deve ser 
tranquila.

Se não aprovar a reforma até o dia 
30, o Estado poderá sofrer punições do 
Governo Federal. O Ministério da Eco-
nomia ameaça não renovar o Certifi-
cado de Regularidade Previdenciária 
(CRP), documento sem o qual a ges-
tão estadual não conseguiria receber 

recursos federais ou firmar convênios.

IMPACTO FINANCEIRO
Além de atender à determinação 

federal, o governo Fátima Bezerra 
enviou a reforma para a Assembleia 
para diminuir o rombo nas contas 
públicas. Só de janeiro a junho deste 
ano, segundo dados da Secretaria de 
Planejamento e Finanças (Seplan), a 
administração estadual teve de retirar 
R$ 1 bilhão do Tesouro para fechar a 
folha de pagamentos de aposentados 
e pensionistas.

A média foi de R$ 166,6 milhões 
por mês. Esse dinheiro poderia ter 
sido aplicado em saúde, educação, se-
gurança e infraestrutura, por exemplo.

Quando enviou a proposta pa-
ra análise dos deputados, a equipe 
econômica projetava uma redução 
de R$ 40 milhões por mês no déficit. 
Isso significaria uma diminuição de 
aproximadamente 24% no rombo. Ou 
seja, mesmo assim, as contas continu-
ariam no vermelho. Com a desidrata-
ção da proposta, o impacto financeiro 
será diminuído, mas fontes do gover-
no ouvidas pelo Agora RN não confir-
maram o valor exato da redução.

À reportagem, um deputado da 
oposição reconheceu que o impacto 
fiscal da reforma será bastante redu-
zido após o acordo, mas disse que, se 
não fosse assim, reforma nenhuma 
seria aprovada.

O déficit previdenciário vem au-
mentando nos últimos anos. Em 2018, 
foi de R$ 1,357 bilhão. Em 2019, pulou 
para R$ 1,57 bilhão. E, em 2020, a ex-
pectativa é que atinja R$ 1,875 bilhão.

Ao defender a aprovação da refor-
ma, a governadora Fátima Bezerra es-
creveu, em mensagem à Assembleia, 
que, se nada for feito, o rombo pode 
chegar a R$ 2,2 bilhões em 2022.

OS PRINCIPAIS PONTOS 
DA REFORMA

Além de aumentar a alíquota de 
contribuição, a proposta altera itens 
como idade mínima para aposenta-
doria, regras de pensão e forma de 
calcular o benefício. Para quem já está 
no serviço público, a proposta prevê 
regras de transição.

COMO VAI FICAR

SERVIDORES DA ATIVA

Até R$ 3.500 – 11%

Entre R$ 3.500 e R$ 6.101,05 – 14%

Entre R$ 6.101,06 e R$ 15.000 – 15%

Entre R$ 15.000,01 e R$ 25.000 – 16%

Acima de R$ 25.000 – 18% 

Obs.: A alíquota incide apenas sobre a faixa excedente. 
Ou seja, quem ganha R$ 4 mil teria os seguintes descontos: 
11% sobre a fatia até R$ 3.500 e 14% sobre a fatia de R$ 500 
excedente, e assim sucessivamente.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Até R$ 3.500 – Isento

Entre R$ 3.500 e R$ 6.101,05 – 14%

Entre R$ 6.101,06 e R$ 15.000 – 15%

Entre R$ 15.000,01 e R$ 25.000 – 16%

Acima de R$ 25.000 – 18% 

Obs.: A alíquota incide apenas sobre a faixa excedente. 
Ou seja, quem ganha aposentadoria de R$ 4 mil só teria o 
seguinte desconto: 14% sobre a fatia até R$ 500, já que os 
R$ 3.500 são isentos de taxa.

JOÃO GILBERTO / ALRN
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CRÍTICA | Proposta de desmilitarização da polícia surgiu durante a 2ª Conferência Estadual de Segurança Pública. Evento serviu para que o governo 
Fátima Bezerra ouvisse sugestões/ideias de entidades para elaborar o Plano Estadual de Segurança Pública, documento com metas para o setor

MARCELO HOLLANDA

Tão antiga quanto intricada e 
até mesmo confusa, a propos-
ta de desmilitarizar a Polícia 

Militar voltou a dar o ar da graça na 
2ª Conferência Estadual de Seguran-
ça Pública e de Defesa Social, encer-
rada na última sexta-feira 18, depois 
de três dias de debates virtuais sobre 
segurança, cidadania e participação 
popular nesses temas.

Mal terminou o evento, que foi 
coordenado pelo vice-governador 
Antenor Roberto, a proposta já foi 
espinafrada pelo deputado estadual 
Coronel Azevedo (PSC), que fez duras 
críticas à governadora Fátima Bezer-
ra, embora não tenha partido dela a 
sugestão.

A despeito dos elogios ao evento, 
que produziu 98 propostas e reuniu 
uma audiência com 1,6 mil visuali-
zações, as críticas ácidas de Azevedo 
traçaram a linha divisória claramente 
ideológica para o tema.                                                                                                      

“A governadora traz a opção pelo 
direito àqueles que infringem a lei, 
tornando inevitável uma lembrança: 
o voto declarado ao PT por facções 
criminosas na eleição de 2018 reve-
lado por pesquisas e publicado em 
todo o Brasil” - polarizou o deputado-
-coronel.

“Esta conferência vem para con-
tribuir e deixar um legado quanto 
à participação social na integração 
com os diversos setores públicos, 
privados e militares na construção 
de políticas públicas para o Estado”, 
contrapôs o vice Antenor Roberto ao 
encerrar a conferência.

Nítido para alguns e obscuro para 
outros – sem mencionar aqueles que 
consideram o debate uma total inuti-
lidade, já que não se muda a cultura 
de instituições centenárias como a 
PM de um dia para o outro -, o tema 
continua controverso.

Embora não chegue ao ponto de 
representar o “cúmulo da maldade” 
ou  uma “atitude criminosa de viés 
ideológico”, sugeridos pelo deputa-
do-coronel Azevedo, transformar a 
Polícia Militar numa instituição civil 
mexe bem mais fundo na cultura da 
corporação do que se pensa.

E, num momento em que o go-
verno federal se militariza em pro-
porções nunca vistas desde o fim do 
regime militar, em 1984, a idéia de 
mexer no marco da segurança pú-
blica,  propondo a metamorfose da 
PM, deve render ainda mais pano pra 
manga.

Ou como expressou o próprio 
coronel Azevedo  num dos seus exa-
geros: “Só falta agora Fátima mandar 
prender a polícia e soltar os bandi-
dos”.

Para entender melhor o proble-
ma, o Agora RN ouviu três especia-
listas em segurança pública, dois 

contrários à desmilitarização da PM 
e um a favor, entre tantos outros.

São eles Wendell Beetoven Ribei-
ro Agra, promotor de Justiça, respon-
sável pelo Controle Externo da Ativi-
dade Policial e mestre em Segurança 
Pública; Ricardo Balestreri, consultor  
empresarial e governamental e ex-se-
cretário nacional de Segurança Pú-
blica; e Ricardo Roland, especialistas 
em segurança pública atuando na 
iniciativa privada.

DESCONHECIMENTO
E PERDA DE TEMPO

Wendell Beetoven  considera a 
discussão num evento de âmbito local 
sobre a desmilitarização da Polícia 
Militar, com a pretensão de transfor-
má-la numa força civil, “um misto de 
desconhecimento e perda de tempo, 
quiçá, uma tentativa de desvalorizar 
essa centenária instituição”.

Ele lembra que a Constituição, 
que relaciona as polícias ( federais e 
estaduais) como órgãos encarrega-
dos da segurança pública, já estabele-
ce  o modelo a ser seguido por todas 
as unidades federativas, “não sendo 
juridicamente possível aos estados 
produzir leis que visem a modificar 
a forma de organização de suas polí-
cias militares e corpos de bombeiros 
militares”

Além disso, acrescenta,  “é da 
União a competência para legislar 
sobre normas gerais de organização 
das PMs e CBMs”.

HIERARQUIA E DISCIPLINA
Para o promotor, a configuração 

dessas forças de segurança como 
“militares” tem a ver com a sua orga-
nização interna, baseada nos princí-
pios da hierarquia e da disciplina, e 
não na forma como prestam os seus 
serviços à sociedade, que é e sempre 
foi de natureza civil (ou seja, policia-

mento no âmbito da população civil.
“As polícias militarizadas, tam-

bém chamadas de ‘gendarmarias’, 
existem em vários países do mundo, 
como França, Portugal, Espanha, 
Itália, Chile, Colômbia e Argentina e, 
num país continental como Brasil, 
que não possui polícias municipais, 
é a organização militar que viabiliza 
a presença de policiais nos lugares 
mais distantes e inóspitos e, sobretu-
do, o policiamento ininterrupto em 
todo o território”, afirma.

Portanto, para Wendell Beetoven, 
“desmilitarizar as PMs não melhora-
ria em nada os seus serviços, muito 
pelo contrário, tornaria essas tradi-
cionais forças de segurança em polí-
cias civis uniformizadas, porém, sem 
a mesma disciplina rígida”.

Lembra que os estados já pos-
suem forças segurança não militares, 
as polícias civis e penais, assim como 
a União possui as polícias Federal, 
Rodoviária Federal e Penal.

“Sem nenhum demérito às demais 
forças policiais, as polícias militares 
são as mais antigas, importantes e 
essenciais forças de segurança do 
País, principais responsáveis pela ma-
nutenção da ordem pública. Não há, 
portanto, razão lógica para suprimir a 
organização militarizada das polícias 
militares”, sustenta o promotor.

IDEOLOGIA DE GUERRA
Já para Ricardo Balestreri, que 

proferiu a palestra inaugural do 
evento promovido pelo Governo do 
Estado, toda a questão se resume à 
formação militarizada da polícia, que 
é voltada mais para a guerra e para o 
confronto do que para a proteção da 
população civil como princípio.

Bastante conhecidas, as ideias de 
Balestreri  não são contra o que ele 
chama de “estética da farda” ou a dis-
ciplina de comando, mas questionam 

a ideologia de guerra legada pelas 
Forças Armadas para a corporação.

“Ela não serve – e já mostrou isso 
inúmeras vezes – no convívio com a 
população civil, transformando-se fre-
qüentemente  num mecanismo de re-
pressão dos mais pobres”, acrescenta.

Para o especialista, não se trata de 
recriar uma força que não saiba usar 
a força quando isso for necessário 
para proteger a população, mas esta-
belecer uma ação voltada ao cuidado 
aos vulneráveis e não à repressão pu-
ra e simples com fim.

“Isso implicará nuMa mudança 
cultural que já foi introduzida em 
vários países e precisa ser constante-
mente reciclada”, opina.

Diz Balestreri que a PM Militar 
deve interiorizar o princípio de servir 
a sociedade civil, que ela existe para 
isso, o que implicará em alterar uma 
série de princípios de formação.

“Quem está na base da hierarquia 
não passa de alguém que existe para 
receber e cumprir ordens, o que de 
certa maneira facilita, sob vários as-
pectos, a formação de milícias, hoje 
um problema tão ou mais sério do que 
o próprio crime organizado” - opina.

TAREFA IMPOSSÍVEL
Já na visão de Ricardo Roland, um 

empresário privado de segurança co-
mo uma vasta história no setor, alte-
rar regulamentos disciplinares numa 
instituição centenária como a PM é 
uma tarefa impossível, já que a pró-
pria Constituição a define como uma 
força auxiliar das Forças Armadas.

“O discurso da desmilitarização 
decorre de interesses sindicais  e não 
respondem perguntas como: vai aca-
bar com as patentes?”. Ele mesmo 
responde:  “Vai apenas trocar  os no-
mes dos cargos, mantendo a mesma 
cadeia de comando. Em outras pala-
vras: é uma inutilidade”.

Governo do RN discute sugestão apresentada durante Conferência Estadual de Segurança Pública

Desmilitarizar a polícia ressurge 
como debate e mobiliza opiniões

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

NO RN

Das 38 agências do INSS 
(Instituto Nacional da Seguri-
dade Social) que funcionam no 
Rio Grande do Norte, pelo me-
nos 7 voltaram a realizar atendi-
mentos de perícia médica des-
de a semana passada, quando 
os postos reabriram após seis 
meses fechados por causa da 
pandemia do novo coronavírus.

Segundo a gerência executi-
va do INSS no Estado, o serviço 
está sendo oferecido em duas 
agências de Natal, duas de Mos-
soró e nos postos de Parnamirim, 
Extremoz e Currais Novos. Até a 
próxima semana, há a expectati-
va de que outras cinco passem a 
oferecer as perícias, sendo mais 
uma em Natal (Centro).

Desde a semana passada, 
apesar de boa parte das agên-
cias do INSS terem sido reaber-
tas, muitas não voltaram com 
as perícias porque os médicos 
não apareceram para trabalhar. 
Os peritos alegam que os pos-
tos não oferecerem condições 
sanitárias que possam evitar o 
contágio pela Covid-19.

Aqui no Rio Grande do Nor-
te, contudo, o problema tem 
sido outro. A gerência executiva 
do órgão informou que a maio-
ria das agências permanece 
fechada (não só para perícias) 
porque não há um número 
mínimo de servidores aptos a 
trabalhar. Isso porque o próprio 
INSS exige que só podem voltar 
às atividades trabalhadores que 
não estejam no grupo de risco 
para o novo coronavírus.

Os postos do INSS no Esta-
do são divididos em duas gran-
des áreas.

Na região de Natal, são 21 
agências. Segundo a gerente 
Elaine Baumgartner, desse total, 
7 estão abertas, sendo apenas 5 
com o serviço de perícia (Natal 
Norte, Natal Sul, Parnamirim, 
Extremoz e Currais Novos).

Ainda esta semana, uma 8ª 
será reaberta: a do Centro de 
Natal. E na semana que vem 
também deve abrir a agência de 
Santo Antônio. Essas duas tam-
bém vão oferecer perícia.

As outras duas reabertas já 
não ofereciam o serviço de perí-
cia mesmo antes da pandemia, 
mas seguem oferecendo os de-
mais atendimentos.

Já na região de Mossoró, 
existem 17 agências. O gerente 
executivo Janssen Xavier expli-
cou que, por enquanto, 12 estão 
reabertas.

Desse total (12), 3 já não ofe-
reciam perícia antes da pande-
mia, mas retomaram os outros 
tipos de atendimento. Nas 9 
restantes, apenas 2 estão efeti-
vamente oferecendo a perícia.

APENAS 7 DAS 38 
AGÊNCIAS DO INSS 
VOLTARAM A FAZER 
PERÍCIA MÉDICA

ENTENDA

A proposta de desmilitarização 
da polícia surgiu durante a 
2ª Conferência Estadual de 
Segurança Pública.

O evento, organizado pelo Conselho 
Estadual de Segurança Pública, 
serviu para que o governo Fátima 
Bezerra ouvisse sugestões/ideias 
de entidades para elaborar o Plano 
Estadual de Segurança Pública, 
documento que precisará ser 
discutido pela Assembleia com metas 
para o segmento nos próximos anos.

A desmilitarização não foi algo 
proposto pelo Governo do Estado. 
A proposta oficial da gestão ainda 
vai ser elaborada.
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ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

Aempresa Bi Energia assinou 
nesta terça-feira 22 o protocolo 
de intenções para instalar par-

que eólico offshore, produção de 3,1 
megawatts por ano, numa área de 300 
quilômetros quadrados na costa dos 
municípios potiguares de Touros, São 
Miguel do Gostoso e Pedra Grande.

O projeto prevê a instalação de 
52 aerogeradores de 12 megawatts de 
potência, duas subestações elétricas – 
uma no mar, para elevação da tensão, 
e uma em terra. As torres instaladas no 
mar terão sinalização para evitar coli-
sões com navios e barcos e sinalização 
luminosa para alertar aviões que não 
seguem as rotas tradicionais.

O parque eólico marítimo é proje-
tado também para não interferir nas 
áreas de atuação de comunidades pes-
queiras como a Colônia de Pescadores 
Z – 36 João Baracho Sobrinho e Colô-
nia de Pescadores Cajueiro, e em áreas 
quilombolas. A Bi Energia atua no es-
tado do Ceará onde desde 2016 opera 
parque eólico marítimo com 59 torres 
num investimento de 1 bilhão de euros.

“O Rio Grande do Norte reafirma 
cada vez mais sua vocação para a 
produção de energia eólica, setor no 
qual lideramos a produção nacional. 
Não é à toa que temos aumentado a 

nossa capacidade, inclusive através de 
investimentos como esse que estamos 
tratando”, afirmou a governadora Fáti-
ma Bezerra. Além das condições favo-

ráveis de vento, o Rio Grande do Norte 
oferece segurança jurídica e agilidade 
na emissão de licenças ambientais.

O diretor da Bi Energia, Lúcio 

Bonfim Junior, disse que o protoco-
lo representa mais um passo para a 
concretização do empreendimento 
e que a administração estadual vem 

realizando ações que dão andamento 
ao projeto. Serão necessários de dois a 
três anos para o início das obras do par-
que eólico, contando com liberação do 
Ibama, termo de referência, audiência 
pública com as comunidades e projeto 
executivo. Ele também falou sobre a 
prática da empresa de sempre deixar 
um bem para a comunidade dos locais 
onde realiza obras, construído através 
de recursos próprios.

Empresa “Bi Energia” planeja 
instalar usina eólica na costa do RN
TECNOLOGIA | Expectativa é de que em três anos seja iniciada a instalação do primeiro parque de geração de energia eólica no mar (offshore) no litoral do Rio Grande do Norte, que 
prevê produção de 3,1 megawatts por ano. A estrurtura ficará em uma área de 300 quilômetros quadrados na costa dos municípios de Touros, São Miguel do Gostoso e Pedra Grande

 Bi Energia atua no estado do Ceará onde desde 2016 opera parque eólico marítimo com 59 torres num investimento de 1 bilhão de euros

O Rio Grande do Norte 
reafirma cada vez mais sua 
vocação para a produção 
de energia eólica, setor no 
qual lideramos a produção 
nacional. Não é à toa que 
temos aumentado a nossa 
capacidade”

“
FÁTIMA BEZERRA
GOVERNADORA 

PANDEMIA

O Rio Grande do Norte 
confirmou três novas mortes 
pela Covid-19 entre segunda 
e terça, segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde Pública 
(Sesap). Até ontem, o núme-
ro de potiguares mortos por 
complicações em decorrência 
da infecção pelo novo corona-
vírus era de 2.355.

Já o Brasil registrou em 24 
horas 836 mortes por Covid-19, 
segundo dados divulgados do 
Ministério da Saúde. Com isso, 
chega a 138.108 o número de 
óbitos pela doença no País.

Também foram contabi-
lizados 33.536 novos casos de 
Covid-19, elevando o número 
total de registros da doença pa-
ra 4.591.604.

Desses, 3.945.627 (85,9%) 
estão recuperados, segundo o 
ministério, e 507.869 (11,1%) es-
tão em acompanhamento.

RN REGISTRA 
2.355 MORTES POR 
COVID-19; BRASIL 
PASSA DAS 138 MIL

PRISÃO

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou nesta ter-
ça-feira 22 a resolução que res-
tringiu os casos em que presos 
podem ser soltos em função da 
covid-19. Na semana passada, 
o presidente do conselho, mi-
nistro Luiz Fux, assinou a reco-
mendação, mas a norma ainda 
dependia de aprovação pelo 
plenário. A votação foi unâni-
me. De acordo com a Recomen-
dação nº 78, pessoas acusadas 
de corrupção, lavagem de di-
nheiro, crimes hediondos e vio-
lência doméstica não poderão 
ser beneficiadas com a revisão 
da prisão provisória ou do regi-
me de cumprimento de pena. A 
decisão do ministro restringe a 
Recomendação nº 62, editada 
em março pelo ex-presidente 
Dias Toffoli. A norma anterior 
do CNJ abria a possibilidade de 
soltura a todos os presos.

CNJ APROVA 
RESTRIÇÃO PARA 
SOLTURA DE PRESOS 
POR COVID-19NEY DOUGLAS / AGORA RN

Os trabalhadores dos Correios 
no Rio Grande do Norte de-
cidiram encerrar a greve da 

categoria nesta terça-feira 22. A volta 
ao trabalho ocorre após o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) aprovar 
um reajuste salarial de 2,6%, o que 
ocorreu na segunda-feira 21.

Segundo os trabalhadores da 
categoria no Rio Grande do Norte, o 
retorno às atividades diárias aconte-
ceu já na noite da terça-feira. O turno 
noturno foi iniciado às 22h. 

De acordo com monitoramento 
da empresa, 92,7% dos funcionários 
estão em atividades normais.

O TST  também determinou que 
a categoria retornasse ao trabalho, 
sob pena de multa de 100 mil reais às 
entidades representativas.

O impasse entre a empresa e os 
trabalhadores foi parar na Justiça 
divergências no cumprimento de di-
reitos trabalhistas. 

Segundo a Federação Interesta-
dual dos Sindicatos dos Trabalhado-
res dos Correios (Findect), outras 50 

cláusulas foram excluídas ou man-
tidas de acordo com a legislação. A 
organização diz que ainda aguarda 
a publicação do acórdão, ou seja, a 
sentença por escrito.

Entre as cláusulas que não foram 

mantidas como estão no acordo, se-
gundo a Findect, há itens referentes 
ao auxílio para dependentes com 
deficiência física, o reembolso creche 
e babá, garantias ao empregado estu-
dante e licença-maternidade.

De acordo com monitoramento dos Correios, 92,7% dos funcionários retomaram atividades

Após decisão do TST, trabalhadores 
decidem encerrar greve dos Correios 

RETOMADA
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RN terá plano
de prevenção
e combate
a incêndios
QUEIMADAS | Somente em 2020, de janeiro até os primeiros 15 dias deste 
mês, foram combatidos cerca de 450 incêndios no Rio Grande do Norte

ANDERSON BARBOSA  

O governo estadual, em uma 
ação conjunta envolvendo di-
versos órgãos ambientais e de 

segurança pública, deu início à criação 
do Plano de Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais do Rio Grande do 
Norte. Somente este ano, de janeiro até 
os primeiros 15 dias deste mês, foram 
combatidos cerca de 450 incêndios no 
Estado – sendo boa parte deles causa-
dos pela ação do homem, com queima-
das de áreas para pasto, plantações ou 
limpeza de lixões.

Historicamente, em boa parte do 
país, setembro é o mês mais propício a 
incêndios florestais por causa do tem-
po seco. Além disso, a baixa umidade 
do ar e os ventos fortes desta época do 
ano ajudam as chamas a se espalharem 
rapidamente. Exemplo desta combina-
ção perigosa é o que está acontecendo 
no Pantanal matogrossense, que nas 
últimas semanas vem sofrendo com 
centenas de focos de incêndio. O fogo já 
destruiu mais de 1.1 milhão de hectares  
no Mato Grosso do Sul.

No Rio Grande do Norte, incêndios 
florestais têm levado medo a morado-
res das regiões Oeste e Seridó, princi-
palmente, com a destruição de grandes 
áreas de vegetação nativa. Segundo o 
major Cristiano Couceiro, do Corpo de 
Bombeiros Militar, a corporação ainda 
não possui mão de obra especializada 
para fazer um levantamento capaz de 
apontar o tamanho do prejuízo. “A nos-
sa parceria com os órgãos ambientais  
possibilitará melhorar esse monitora-
mento a partir de 2021”, destacou.

Hoje, ainda sem o Plano de Preven-
ção e Combate a Incêndios Florestais, 
as operações desencadeadas para 
apagar focos de incêndio e queimadas 
vêm sendo realizadas basicamente pelo 
Corpo de Bombeiros – que ocasional-
mente conta com a ajuda de brigadas, 
defesas civis municipais ou até mesmo 
com a colaboração voluntária da popu-
lação e moradores das áreas atingidas.

Entre os maiores incêndios ocor-
ridos este ano, estão o da Serra da Ca-
pelinha, em Parelhas, que durou cinco 
dias; de um canavial em Monte Alegre; 
do Morro do Cristo, em Serra Negra; e 
da Estação Ecológica do Seridó, em Ser-
ra Negra do Norte. Este último durou 
quatro dias.

CRIME AMBIENTAL
“Estamos passando, pelo que cha-

mamos, de temporada dos incêndios 
florestais. Estamos atendendo a uma 
média de 13 ocorrências de incêndio 
por dia, oque compromete todo o 
ecossistema. E a maioria destes in-
cêndios é creditada à causa humana. 
São pessoas, na maioria de boa-fé, que 
querem limpar o seu terreno, que quer 
fazer a sua plantação, mas que acaba 
cometendo crime ambiental, chamado 
queimada. Não pode. Então, quero cha-
mar a atenção da sociedade em busca 
da conscientização, para que denuncie 
casos de queimadas, para que a gente 
possa prevenir cada vez mais”, desta-
cou o comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros, coronel Monteiro Júnior.  

A iniciativa para a criação do Plano 
de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais do RN é uma ação motivada 
pelos órgãos integrados à operação 
Abrace o Meio Ambiente (AMA), e deve 
contar com a participação de vários ór-
gãos. A coordenação será da Secretaria 
de Meio Ambiente e Recursos hídricos 
(Semarh), e mais a participação do 
Corpo de Bombeiros Militar do RN, Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente (Idema), Companhia 
de Águas e Esgotos do Rio Grande do 
Norte (Caern), Companhia de Policia-
mento Ambiental da PM (Cipam), Insti-
tuto Técnico-científico de Perícia (Itep), 
Defesa Civil Estadual, Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio) e Defesas Civis 
Municipais. 

“Trata-se de um plano estratégico 
de prevenção e também de atuação 
contra os incêndios florestais. Ainda 
estamos na fase de criação. No início 
da semana, nos reunimos e entregamos 
a cada órgão um documento dizendo 
qual a participação de cada um, seja na 
prevenção ou no combate dos desas-
tres. No próximo dia 30, receberemos 
estes documentos de volta e marcare-
mos um próximo encontro. O Plano 
de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais do Rio Grande do Norte deve 
só deverá entrar em execução em 2021”, 
explicou Iracy Wanderley, subcoorde-
nadora de Planejamento e Educação 
Ambiental do Idema.

• Nunca usar fogo para limpeza de terreno ou de plantação;

• Nunca jogue resto de cigarro ainda acesso em locais onde haja vegetação;

• Próximo as estradas e terrenos, o ideal é providenciar um aceiro (desbaste de 
um terreno que circula as plantações) para evitar a propagação de um possível 
incêndio nas proximidades;

• Em caso de emergência, ligue 193.

DICAS DE PREVENÇÃO
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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

CHUVAS AJUDAM 
BOMBEIROS 
A COMBATER INCÊNDIOS 
NO PANTANAL

A chuva que caiu no fim de 
semana no Pantanal e no Cerrado 
sul-mato-grossense ajudou a redu-
zir os focos de incêndio nas duas 
regiões. Contudo, o governo de Ma-
to Grosso do Sul diz que a situação 
ainda é de alerta. No início do mês, 
Pantanal e Cerrado concentravam 
mais de 1.000 focos. 

O governador de Mato Grosso, 
Mauro Mendes (DEM), formalizou 
pedido ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública para o envio da 
Força Nacional para atuar no com-
bate às queimadas no Pantanal e 
em outras regiões do Estado.

O Pantanal vem sofrendo com 
as queimadas nas últimas sema-
nas. O tempo seco, a umidade rela-
tiva do ar e os ventos têm feito com 
que o fogo se alastre rapidamente. 
Segundo os últimos dados do Iba-
ma, os incêndios já destruíram ao 
menos 1.165 milhão de hectares de 
vegetação do bioma do lado de Ma-
to Grosso do Sul. O estado está em 
situação de emergência ambiental 
e a União já garantiu ajuda com R$ 
3,8 milhões. Bombeiros do Paraná 
ajudam no combate.

A Polícia Federal investiga os 
responsáveis por alguns destes 
focos de incêndio. Através de aná-
lises de imagens de satélites, os po-
liciais chegaram à suspeita de que 
fazendeiros da região da Serra do 
Amolar teriam colocado fogo em 
vegetação para transformação em 
área de pastagem. Uma operação 
cumpriu mandados de busca e 
apreensão em propriedades rurais 
e o dono de uma delas foi preso.

AMA 2020

A operação AMA 2020 foi 
iniciada na região Seridó pelo 2º 
Grupamento de Bombeiros. Foi no 
dia 21 de agosto, em decorrências 
do aumento de ocorrências de 
queimadas naquela região. Já na 
região Metropolitana de Natal, área 
do 1º Grupamento de Bombeiros, 
a operação foi lançada no dia 1º 
de setembro. A previsão é que 
a operação seja encerrada no 
dia 31 de dezembro, quando, 
historicamente, há uma redução de 
incêndios florestais no estado.

2019

No ano de 2019, o Corpo de 
Bombeiros Militar do RN atendeu 
1.669 ocorrências relacionadas 
a incêndios florestais, o que 
representou 71% do total de 
ocorrências de incêndios atendidas 
pela corporação. Do total, 967 
foram registradas na região 
Metropolitana da capital potiguar, e 
702 nas demais regiões do estado.

CHAMAS  Corpo de 
Bombeiros atendeu 13 
ocorrências de incêndio por dia 
em 2020 no RN
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Motoristas em todo o País terão mais tempo até precisar renovar 
suas licenças para dirigir. O projeto que amplia o prazo máximo de va-
lidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 5 anos para até 10 
anos teve sua votação concluída nesta terça-feira 22 pela Câmara, após 
já ter passado pelo Senado.

O texto também permite acumular mais pontos antes de o infrator 
ter o documento suspenso pelas autoridades de trânsito, podendo che-
gar até a 40, dependendo do tipo de multa que receber - hoje o máximo 
são 20 pontos. Agora, só falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro para 
se tornar lei.

A proposta foi apresentada pelo próprio Bolsonaro, que levou o texto 
do projeto pessoalmente ao Congresso em julho do ano passado.

Confira as principais mudanças.

CÂMARA 
APROVA 
NOVA LEI DO 
TRÂNSITO; VEJA 
O QUE MUDA
TRÂNSITO |  Câmara dos Deputados aprovou aumento do 
prazo para renovação da CNH para dez anos. Foi mantida 
proibição de substituição de pena de prisão em caso de 
acidente grave provocado por motorista sob efeito de álcool

VALIDADE DA CNH

Entre as principais medidas, a proposta
 aumenta a validade da Carteira Nacional 

de  Habilitação (CNH) para dez anos e vincula 
a suspensão  do direito de dirigir por pontos à gravidade 
da infração. De acordo com o texto, a CNH terá validade

de dez anos para condutores com até 50 anos de idade. O prazo atual, de 
cinco anos, continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. Já a 
renovação a cada três anos, atualmente exigida para aqueles com 65 anos ou 
mais, passa a valer apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais.

PENA DE RECLUSÃO

O texto proíbe converter pena de reclusão por penas alternativas no caso de 
morte ou lesão corporal provocada por motorista bêbado ou sob efeito de 
drogas. O código impõe pena de reclusão de 5 a 8 anos para o homicídio 
culposo ao volante praticado por motorista embriagado ou sob efeito de 

drogas e pena de reclusão de 2 a 5 anos no caso de lesão corporal grave ou 
gravíssima.

CADEIRINHA

Quanto ao uso da cadeirinha, o texto definiu que o equipamento, que pode ser 
um assento de elevação (booster) ou uma cadeira especial presa ao assento, 

deverá ser adequado ao peso e à altura da criança.
 O limite é altura de 1,45 metro ou idade de dez anos para a qual é feita a 

exigência de permanecer no banco traseiro.
A multa continua gravíssima.

EXAME TOXICOLÓGICO

Câmara manteve a exigência de condutores 
com carteiras das categorias C, D e E 

fazerem exame toxicológico na obtenção ou 
renovação da CNH e a cada dois anos e meio. 

Para adaptar os prazos em razão das validades diferenciadas 
da carteira, somente os motoristas com menos de 70 anos precisarão 

fazer novo exame depois de dois anos e meio da renovação.

ADVERTÊNCIA

Foi aprovada a emenda que condiciona 
a substituição obrigatória de multas leves 

ou médias por advertência ao fato de o infrator não 
ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses.

FAROL EM RODOVIAS

A infração de dirigir sem faróis acesos em rodovias, tornada restrita pelo texto 
da Câmara apenas às rodovias simples, passa a existir apenas para aquelas 

fora do perímetro urbano, segundo emenda do Senado.

PONTUAÇÃO

Quanto à pontuação a partir da qual a pessoa tem o direito de dirigir suspenso, 
o texto estabelece uma gradação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses 

conforme haja infrações gravíssimas ou não. Com a nova regra, o condutor 
será suspenso com 20 pontos se tiver cometido duas ou mais infrações 

gravíssimas; com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima; e com 40 pontos 
se não tiver cometido infração gravíssima nos 12 meses anteriores. Para o 

condutor que exerce atividade remunerada, a suspensão será com 40 pontos, 
independentemente da natureza das infrações. Isso valerá para motoristas de 
ônibus ou caminhões, mas também para taxistas, motoristas de aplicativo ou 

mototaxistas.

AGÊNCIA BRASIL
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PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

CONDOMÍNIO BOSQUE DOS PÁSSAROS, CNPJ 06.023.569/0001-59, torna público que está requerendo 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMUR a LRO para a operação de um 
Condomínio Residencial, localizado na Alameda dos Bosques, Nº 880, Parque do Jiqui –  Parnamirim/RN.

Augusto César Rebouças de Brito
Síndico

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

CERÂMICA SM COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA - ME, CNPJ: 13.172.191/0001-10, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, 
o pedido de Licença Simplifi cada-LS, para Indústria de produtos cerâmicos, com produção mensal de 500.000 
unidades, localizado no Sítio Panela do Amaro, 100, Zona Rural, Mossoró/RN.

ANTÔNIO GILSON FERNANDES MOTA
PROPRIETARIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS

DAFLOR IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrito sob o CNPJ no. 04.441.901/0001-70, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA - RLS para FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, localizada 
na Rua Isaura Rosado, nº 55-A, Abolição III, Mossoró-RN. CEP: 59.612-670.

DAFLOR IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Representante Legal

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

J.B.T. DE MOURA LTDA, CNPJ 11.093.953/0001-68, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Renovação da Licença de 
Operação para o Posto de Combustível, localizado na Rod. RN-078, KM 20, S/N°, Zona de Expansão, Patú/RN, 
CEP 59.770-000.

Francisco Geilson de Oliveira
Administrador

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

A Mineração Nordeste Brasil Ltda., CNPJ 21.590.037/0003-59 torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte/IDEMA, uma Licença de Alteração (LA), para pesquisa e 
extração dos minérios (cobre e scheelita), na localidade Sítio Diniz, zona rural, Município de Serra Negra do Norte/
RN.

Aroldo Soraggi de Carvalho
Sócio- Diretor

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 029

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00023/2020

O Serviço Social do Transporte – SEST torna público a homologação e adjudicação da concorrência nº 
00023/2020, cujo objeto é a aquisição de material odontologico e ortodontico, conforme Edital e seus Anexos, em 
favor da empresa E. C. dos Santos Comercial Eireli (CNPJ 02.136.854/0001-25) no valor de R$ 8.408,27 (oito mil 
quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos).

Marina Pinheiro Vieira Barroso
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO DOS SERVIDORES DO DER-RN – CNPJ 70.031.711/0001-09
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS

A Comissão Eleitoral escolhida de acordo com os artigos  2º e 3º do Regimento Interno do Processo Eleitoral 
Sindical e seus parágrafos 1º e 2º, convoca todos os associados para as eleições sindicais da categoria, que serão 
realizadas no dia 27 de outubro de 2020, com início  previsto para às 8:00h e término às 16:00h, no  Auditório do 
DER-RN e nos Distritos Rodoviários de Mossoró, Caicó, Nova Cruz, Pau dos Ferros e Santana do Matos-RN. 
Simultaneamente haverá votação através de uma urna itinerante na sede.

Natal/RN 23 de setembro de 2020

A comissão

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. ALAIN ANDRÉ BERNARD PELISSIE, francês, solteiro, comerciante, titular do Passaporte de n° 
17FV06152, inscrito no CPF/MF sob o n° 700.340.544-05, residente e domiciliado à Rua da Gameleira, n° 100, Apto 09, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, vem através do seu advogado, o Dr. Thiago Jose Silva Sales, 
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 16.154, com endereço profissional na Rua Estudante Walflan Galvão 
dos Santos, 1496, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.064-260. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado à Rua dos Concris, Praia da Pipa, Tibau do Sul-RN, CEP n° 59178-
000, com 8.204,10m² (oito mil, duzentos e quatro metros e dez decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, n. 1.0101.021.07.1810.0000.5 e sequencial n° 1.003316.5, 
CEP: 59.178-000.  Com seus limites, dimensões e confrontantes conforme descrição abaixo: NORTE: 40,22m e 
51,40m. Com Área I e Almir Diogenes Paiva  LESTE: 91,83m. Com Rua Projetada   SUL: 113,35m. Com Área III  OESTE: 
90,47m. Com Manoel Moreira Freire; Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 
9309818.6789m. e E 274082.2342m., situado no limite com  ÁREA I,  deste, segue com  azimute de 52º54'26" e distância 
de 51,40 m., confrontando neste trecho com ALMIR DIOGENES PAIVA, até o vértice V2, de coordenadas N 
9309849.1212m. e E 274123.5467m.;  deste, segue com  azimute de 141º37'57" e distância de 91,83 m., confrontando 
neste trecho com RUA PROJETADA, até o vértice V3, de coordenadas N 9309777.9008m. e E 274180.4459m.;  deste, 
segue com  azimute de 228º34'35" e distância de 113,35 m., confrontando neste trecho com ÁREA III, até o vértice V4, de 
coordenadas N 9309702.5656m. e E 274095.2017m.;  deste, segue com  azimute de 336º33'07" e distância de 90,47 m., 
confrontando neste trecho com MANOEL MOREIRA FREIRE, até o vértice V5, de coordenadas N 9309785.7780m. e E 
274059.1991m.;  deste, segue com  azimute de 34º52'31" e distância de 40,22 m., confrontando neste trecho com ÁREA I, 
até o vértice V1 de coordenadas N 9309818.6789m. e E 274082.2342m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 90.881,43. O requerente alega o exercício pleno da 
posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Almir Diogenes Paiva, o Sr. Manoel Moreira Freire, 
bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 
 

Tibau do Sul/RN, 23.09.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

O Ministério da Infraestrutura 
iniciou a fase de estudos para a 
privatização de 5.348 quilôme-

tros de rodovias federais. Um dos tre-
chos a serem concedidos à iniciativa 
privada está o da BR-101 Sul entre Na-
tal e a divisa do Rio Grande do Norte 
com a Paraíba.

Ao todo, o trecho que será posto 
para privatização se estende de Na-
tal, capital potiguar, e vai até a cidade 
baiana de Feira de Santana. Serão con-
cedidos 1.045 quilômetros da rodovia. 
Não foram de� nidos prazos para o 
início do processo licitatório.

Além da BR-101, serão postos para 
privatização outros 11 trechos rodoviários 
federais, que incluem vias que cortam os 
Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas, Mato Grosso, Goiás, 
Rondônia e Rio Grande do Sul.

O trabalho envolverá atividades 
como estudos de demanda, engenha-
ria, análises socioambientais, indica-
ção de melhorias e inovações no setor 
rodoviário, análise jurídica, avaliação 
econômico-� nanceira, elaboração de 

minuta de edital e apoio às audiências 
públicas.

A discussão sobre a privatização 
da BR-101 foi iniciada em agosto de 
2019. O trecho potiguar foi incluído 
nos estudos do governo para privatiza-
ção de estradas, portos, ferrovias e ae-
roportos, segundo o decreto nº 9.972.

O decreto dispõe sobre a quali� -
cação de empreendimentos no Pro-
grama de Parcerias de Investimentos 
da Presidência da República (PPI) e 
inclusão no Programa Nacional de De-
sestatização (PND). Se forem privati-
zados, os trechos deverão contar com 
cobrança de pedágio.

O trecho da BR-101 em análise 
começa no estado da Bahia, passando 
por Sergipe, Alagoas, Pernambuco e 
Paraíba até chegar ao entroncamento 
com a rodovia federal BR-304, localiza-
da na região metropolitana de Natal.

A BR-304 também foi incluída nos 
estudos da PPI. A via é o principal aces-
so para o Ceará. Este trecho, no entan-
to, não foi incluído na consultoria do 
Ministério da Infraestrutura.

Governo Bolsonaro 
inicia estudos para 
privatizar a BR-101
CONCESSÃO | Ministério da Infraestrutura abriu consultoria para privatizar 
o trecho da rodovia entre Natal e a cidade de Feira de Santana (BA)

OBRA

A Secretaria Estadual de 
Infraestrutura (SIN) espera 
� nalizar as obras do Com-
plexo Cultural da Rampa, em 
Santos Reis, na Zona Leste 
de Natal, até dezembro deste 
ano. Atualmente, a estrutura 
está com 80% dos serviços já 
foram executados, faltando 
apenas a construção de dois 
píeres e de um deck.

De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura, Gustavo 
Coelho, também precisam 
ser feitos detalhes nos pré-
dios que abrigarão o Museu 
da Rampa e o Memorial do 
Aviador, como instalação de 
luminárias, pintura, instala-
ção e ajustes de esquadrias. 
Na próxima quinta-feira 24, 
está programada a chegada 
de 70 estacas-prancha, vin-
das de Recife (PE), para a 
edi� cação de base das estru-
turas que avançarão pelo rio 
Potengi.

O Complexo Cultural da 
Rampa terá 2,8 mil metros 
de área construída, salas pa-
ra exposições, bar, café, loja 
de lembranças e souvenires, 
banheiros, mirante, píeres e 
deck. Após a conclusão e en-
trega da obra por parte da Se-
cretaria de Infraestrutura, o 
local será gerido pela Secreta-
ria Estadual de Turismo, que 
� cará responsável inclusive 
pelo acervo.

A estrutura terá dois pré-
dios principais: o Museu da 
Rampa, propriamente dito, e 
o Memorial do Aviador. 

No primeiro, � cará expos-
to material referente a parti-
cipação de Natal na Segunda 
Guerra Mundial. Já o segundo 
espaço será dedicado a parti-
cipação de Natal na criação 
do Correio Aéreo da América 
Latina.

A obra da Rampa teve 
orçamento inicial de R$ 7,6 
milhões, com recursos do Mi-
nistério do Turismo, e contra-
partida inicial do Estado de 
R$ 1 milhão. Por ter iniciado 
em 2013, e não ter sido entre-
gue até então, foi necessário 
um reajustamento de R$ 1,4 
milhão, a cargo do Estado.

O prédio da Rampa foi 
repassado pela União para o 
Estado em 2009. Em 2011, a 
então gestão estadual, atra-
vés da Secretaria de Turismo, 
apresentou um projeto para 
transformar o local em um 
complexo cultural. As obras 
começaram em 2013, mas as 
atividades foram paralisadas. 
Em 2017, os trabalhos foram 
retomados, com apenas 55% 
dos serviços concluídos.

COMPLEXO DA 
RAMPA SERÁ 
ENTREGUE EM 
DEZEMBRO

Trecho potiguar da BR-101 em Parnamirim foi incluído nos estudos para privatização

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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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:

GRATUIDADE

O Instituto Técnico-Cienti-
fico de Pericia do Rio Grande do 
Norte (Itep) estabeleceu nesta 
terça-feira a isenção para emis-
são de Carteira de Identidade 
no órgão. O benefício é desti-
nado aos inscritos no Cadastro 
Único (CadÚnico) e com renda 
per capita de até R$ 178.

“Nos demais casos o direito 
da isenção já existia, mas o ino-
vador é a regulação da isenção 
para população pobre”, reforça 
Marcos Brandão, a respeito da 
portaria que foi publicada no 
“Diário Oficial do Estado” desta 
terça-feira 22.

O diretor-geral do Itep, Mar-
cos Brandão, informou que em 
época regular de atendimento 
ao público, quando não havia 
as dificuldades impostas pela 
pandemia do novo coronavírus, 
o universo de pessoas atendidas 
pela isenção na cobrança da 
Carteira de Identidade, chegava 
a pelo menos 39%.

O Itep concede isenções na 
emissão de Carteira de Identi-
dade no caso da primeira via e 
na emissão da segunda via para 
pessoas que tiverem documen-
tos perdidos ou danificados por 
ocasiões de enchentes no terri-
tório do Rio Grande do Norte, 
o mesmo ocorrendo para as 
vítimas de roubo ou furto, caso 
no qual o interessado deverá 
requerer a segunda via dentro 
do prazo de 30 dias a partir do 
evento, apresentando boletim 
de ocorrência.

Para aquelas pessoas ins-
critas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal, o interessado precisa-
rá apresentar cópia do registro 
do programa e ter renda per 
capita de até R$ 178,00. O ser-
viço é feito em qualquer posto 
de atendimento do Itep, seja 
nas Centrais do Cidadão, ou na 
sede do órgão, na Ribeira, na 
Avenida Duque de Caxias, 97, 
das 8h às 13h.

ITEP REGULAMENTA 
ISENÇÃO PARA 
CARTEIRA DE 
IDENTIDADE

SEGURANÇA

O Gabinete Civil do Go-
verno do Rio Grande do Norte 
tem o apoio de 87 policiais mi-
litares e um bombeiro militar. 
Os servidores estão divididos 
em escalas de 24h por 72h, o 
que corresponde a 22 policiais 
por dia.

O contingente de policiais 
militares que presta serviço à 
governadoria foi criticado pelo 
deputado estadual Kelps Lima 
(Solidariedade), que também é 
candidato à Prefeitura do Natal. 
Segundo ele, a Polícia Militar 
potiguar sofre com “doutrina-
ção ideológica” promovida pelo 
Governo do Estado.

“Foi realizada uma reunião 
e dito aos PMs que se houver 
qualquer manifestação com vi-
és de esquerda no RN a polícia 
não pode interferir. A orienta-
ção que está sendo dada não 
tem relação com a manifesta-
ção ser pacífica ou não. Está 
ocorrendo ordem para que se 
manifestação for de partidos de 
esquerda ordem é não interfe-
rir”, disse o deputado.

Além disso, o deputado 
falou sobre o número de poli-
ciais a serviço da governadora 
Fátima Bezerra. Ele recriminou 
o fato de 80 servidores atuarem 
na segurança pessoal da gover-
nadora do Estado.

Ainda em 2019, de acordo 
com a Coordenadoria de Segu-
rança do Gabinete Civil (Coseg), 
houve uma redução em 60% do 
efetivo de policiais militares que 
fazem o policiamento do Ga-
binete Civil do Governo do Rio 
Grande do Norte.

Atualmente, os  87 policiais 
militares e um bombeiro militar 
atuam na Governadoria, pór-
ticos, segurança do Centro Ad-
ministrativo e hangar, além de 
compor as equipes de seguran-
ça aproximada da governadora 
Fátima Bezerra, prerrogativa 
legal de todos os governadores 
de Estado.

FÁTIMA REDUZIU 
EM 60% EFETIVO DA 
PM QUE ATUA NO 
GABINETE CIVIL

A Câmara Municipal de Natal 
aprovou nesta terça-feira 22 o 
projeto de lei que diminui para 

2,5% a alíquota do Imposto sobre Ser-
viços (ISS) cobrado das empresas de 
ônibus que operam linhas urbanas na 
capital potiguar. A alteração é válida 
até o dia 31 de dezembro deste ano 
para as empresas de ônibus.

A votação do projeto de lei 
09/2020, que estava na Câmara Mu-
nicipal de Natal (CMN) desde agosto, 
aconteceu em regime de urgência 
durante sessão ordinária. O texto foi 
encaminhado para sanção do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB).

O objetivo da iniciativa é reduzir o 
impacto da crise do coronavírus para 
as empresas, que estão operando com 
frota reduzida desde março e alegam 
prejuízo financeiro de cerca de R$ 40 
milhões. A medida também está con-
dicionada ao aumento da oferta de 
ônibus para 100% nas vias urbanas.

O benefício fiscal, que deve ser 
concedido às empresas enquanto 
perdurar a pandemia da Covid-19, foi 

proposto em junho pelo prefeito Álva-
ro Dias após apelo dos empresários. 
Mais de dois meses depois, contudo, 
o desconto no ISS não foi aplicado 
porque ainda falta o aval dos verea-
dores.

A redução no ISS – dos atuais 5% 
para 2,5% – foi anunciada na mesma 
época em que motoristas e cobra-
dores estavam em greve para cobrar 
aumento salarial e uma trégua nas 
demissões. A redução do imposto 
seria uma forma de aliviar o caixa 
das empresas na pandemia do novo 
coronavírus – que fez despencar a de-
manda por transportes – e de evitar 
um aumento na tarifa para cobrir os 
custos.

JOSÉ ALDENIR  /  AGORA RN

Vereadores aprovam 
redução do ISS para 
empresas de ônibus
TRANSPORTE | Redução para 
2,5% do ISS tem o objetivo de 
minimizar o impacto da crise do 
coronavírus para as empresas, 
que estão operando com frota 
reduzida desde março

Redução da alíquota do ISS para as empresas também está condicionada ao aumento da oferta de ônibus nas vias urbanas da capital potiguar
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PERFIL  | Natalense de 24 anos, Fernanda Cunha é atriz e dramaturga. Em entrevista ao Agora RN, ela falou sobre a importância da mulher no teatro  

NATHALLYA MACEDO 

A vontade de mudar o mundo é 
constantemente citada como 
motivação para aqueles que 

perseguem a arte. Mesmo em meio ao 
cotidiano de desilusões, a natalense 
Fernanda Cunha pauta o amor pelo 
teatro com a própria vida. Atriz e 
dramaturga, a jovem interpreta a si 
mesma em narrativas que só podem 
fazer parte do destino de quem nasceu 
para respirar cultura.   

Fernanda cursou teatro na UFRN 
e, aos 24 anos, é mestre em artes 
cênicas. Ela realizou uma pesquisa 
sobre a possibilidade da existência 
feminina na tragédia a partir das obras 
de Shakespeare. “O estudo mostrou 
que as personagens (Lavínia, de 
Tito Andrônico; Ofélia, de Hamlet; 
e Desdêmona, de Otelo) sofreram 
violências praticadas por homens”, 
relembrou. A análise foi então um 
ponto de partida para a primeira peça 
teatral escrita e protagonizada pela 
artista.  

“A Tragédia Mais Insigni� cante do 
Mundo” nasceu do desejo de abordar o 
feminicídio e outros tipos de agressões 
de uma forma implícita, para que os 
homens pudessem re� etir sobre os 
papéis que exercem de maneira – quase 
sempre – tóxica, sem ataques nítidos. 
Na encenação, Fernanda é uma perita 
criminal que investiga o assassinato de 
três cabras.  

“Elas representam � guras 
femininas e a investigação busca 
entender quais são os motivos que 
levam alguém a achar que tem o direito 
de violentar o outro. É um convite para 
entender a origem da violência, já que é 
angustiante pensar nas possibilidades 
de viver como mulher no mundo de 
hoje. Essa a� ição só mudará quando 
existir um diálogo construtivo”, 
a� rmou.   

A peça estreou no � m do ano 
passado e foi apresentada na Casa 
da Ribeira e no Espaço A3. Durante 
o processo, Fernanda criou o Teatro 
das Cabras em parceria com Heloísa 
Sousa. A companhia é voltada para 
a formação de mulheres produtoras. 
“Passamos muito tempo acreditando 
que éramos o segundo sexo. Isso 
mudou porque agora ocupamos os 
espaços que queremos. No entanto, 
ainda precisamos de reconhecimento 
no teatro: representatividade importa, 
tanto em cima dos palcos quanto nos 
bastidores”.  

Com a pandemia da Covid-19, 

A VIDA IMITA 
A ARTE  

CEDIDA

o espetáculo foi pausado. “Teatro 
pressupõe presença. Isso me ensinou 
a gostar de trabalhar com pessoas 
porque elas trazem novas perspectivas 
e diferentes realidades”. Desde então, 
Fernanda se dedica a criar conteúdo 
para postar nas redes sociais (@
roubarameunome). Ela publica com 
frequência vídeos declamando poemas 
para gerar engajamento e identi� cação 
entre os seguidores.  

Neste período de 
distanciamento social, 
Fernanda continua estudando a 
dramaturgia e estruturas textuais 
contemporâneas para adaptar 
ao teatro, além de experimentar 
a linguagem da fotoperformance 
–  em que histórias e conceitos 
são contados através de ensaios 
fotográ� cos. Também pretende 
gravar curtas em breve, ao lado de 
colegas da cena local. “Vejo que 
Natal tem artistas incríveis em 
diversas áreas, mas temos pouco 
acesso a divulgação. Estamos 
nadando contra a maré e é 
essencial que ofereçam boias para 
auxílio”, salientou.  

Para ela, as produções 
culturais são indispensáveis para 
a evolução coletiva. “A arte não 
constrói pontes, mas é essencial 
para validar nossas existências. 
Sem ela, somos menos humanos. 
Continuo seguindo este caminho e 
espero escrever uma peça que seja 
apresentada em grandes festivais. 
Não com o objetivo de ganhar 
fama, apenas movida pelo sonho 
de tocar e transformar a vida das 
pessoas com o meu trabalho”.  

A TRAGÉDIA MAIS 
INSIGNIFICANTE
DO MUNDO
Atriz Fernanda Cunha
fala sobre peça e também
sobre momento do teatro

ARTE NECESSÁRIA
NO ISOLAMENTO
SOCIAL
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ELOGIO... 
“Temos um presidente que se 

importa com seu povo e trabalha 
para o bem do Paí s”. Foi assim que 
o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria comentou o 
discurso de Jair Bolsonaro na 
75ª Assembleia Geral da ONU, 
nesta terça-feira, realizada de 
forma virtual em função da crise 
sanitária. 

APESAR DE... 
O elogio às palavras do 

presidente veio apesar de elas 
terem tido o tom acusatório 
de sempre contra a imprensa 
brasileira, além de outros 
defeitos, incluindo a tentativa de 
incriminar os governos estaduais 
para justi� car a pandemia 
descontrolada de coronavírus por 
aqui.

CRÍTICAS... 
Na mídia nacional, os principais 

articulistas do País � zeram críticas 
severas à fala de Bolsonaro. 
Kennedy Alencar, por exemplo, 
a� rmou que Bolsonaro mentiu 
na ONU “ao atribuir queimadas 
a índios e caboclos” - aliás, uma 
inverdade constrangedora, diga-se 
de passagem.  

COMPREENSÍVEIS... 
Josias de Souza foi além ao 

analisar que o presidente “posou 
de estadista injustiçado na ONU”, 
uma vez que ele se fez de vítima em 
seu discurso tanto com relação ao 
desastre provocado pela má gestão 
contra o coronavírus no Brasil, 
quanto sobre as queimadas na 
Amazônia e Pantanal.  

SE FEZ DE VÍTIMA 
Como disse Igor Gielow, “ciente 

da péssima imagem, Bolsonaro 
resolveu acusar os outros”. No que 
foi reforçado por Léo Sakamoto: 
“Pária e irrelevante, Bolsonaro 
tenta excitar fã e cutucar jornalista”.  

RECRIANDO 
E falando em Fábio Faria, 

ele comemorou a aprovação, na 
segunda-feira 21, na Câmara dos 
Deputados, da Medida Provisória 
980/2020, que recriou o Ministério 
das Comunicações a partir de 
desmembramento do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações.  

DIVISÃO 
De acordo com a 

Agência Senado, pela MP, o 
organograma do Ministério das 
Comunicações conta com três 
secretarias subordinadas, entre 
elas a Secretaria Especial de 
Comunicação Social (Secom), 
que passou da Presidência da 
República para o novo ministério. 
As outras duas secretarias 
são de Radiodifusão e de 
Telecomunicações. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Numa ‘indireta’ a discursos 

como os de Trump e Bolsonaro, o 
secretário-geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
António Guterres, afirmou nesta 
terça-feira que o “populismo e o 
nacionalismo étnico fracassaram” 
no combate à pandemia do novo 
coronavírus. O português foi 
quem abriu a sessão de debates 
da 75ª Assembleia-Geral da ONU. 

parcelas, dariam aproximadamente 
1 mil dólares. 

>>Na verdade, quem está no 
programa desde o início receberá, 
ao todo, R$ 4,2 mil (cinco parcelas 
de R$ 600 e quatro de R$ 300). Na 
moeda americana, isso equivale a 
US$ 771, na cotação desta terça-
feira.  Ao menos 12 inverdades na 
fala de Bolsonaro foram reveladas 
pelo jornal. 

>>O Estadão resolveu checar as 
informações ditas pelo presidente 
do BR na ONU. E como não poderia 
deixar de ser, encontrou um monte 
de mentiras, que foram ditas de 
forma descarada por ele, como a 
de que seu governo concedeu a 
65 milhões de pessoas um auxílio 
emergencial que, somadas as 

Candidato a prefeito de Natal pelo PRTB, Corone Hélio Oliveira 
ganhou o apoio da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito 
Federal. Apoio fechado pelo General Girão, em Brasília, com a 
presença do candidato e do seu vice, Getúlio Batista, do  PTB

Para auxiliar os empresários que se propõem a recorrer à 
recuperação judicial, para que não cometam nenhum crime 
falimentar (que decorrem de atividade fraudulenta), os advogados 
potiguares Gleuce Clarena, Flaviano Gama e Risomar Lima, 
conhecidos do cenário jurídico potiguar pela atuação na seara 
criminal, agora ampliam seu portfólio para a área empresarial

Ministro das Comunicações Fábio Faria (em 
pé) presente à transmissão do discurso do 
presidente Bolsonaro na 75ª Assembleia 
Geral da ONU. O potiguar fez parte de 
um grupo restrito, que acompanhou o 
momento, formado por alguns outros 
ministros e líderes do governo
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 PROPAGANDA 
A MP, será enviada ao Senado, 

também prevê que a Secom será 
responsável por comandar a 
propaganda o� cial do governo 
Bolsonaro e da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), que controla a 
TV Brasil e outros veículos. 

COMPETÊNCIAS 
Além da publicidade o� cial do 

governo, o novo ministério cuidará da 
política nacional de telecomunicações 
e de radiodifusão; dos serviços postais; 
do relacionamento do governo 
federal com a imprensa; e do sistema 
brasileiro de televisão pública. Será 
ainda responsável pela convocação 
de rede obrigatória de rádio e 
televisão para pronunciamentos de 
autoridades. 

POSIÇÃO  
Ao arquivar a representação 

apresentada pela reitora da 
Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (Ufersa), Ludmilla de 
Oliveira, contra aluna que se opôs 
publicamente a sua nomeação, o 
Ministério Público Federal (MPF) 
foi enfático ao a� rmar: a nomeação 
de Ludmilla por Bolsonaro é 
inconstitucional. 

CERTEZA 
Para os procuradores da 

República Emanuel Ferreira e Camões 
Boaventura, “há certeza jurídica 
quanto à inconstitucionalidade da 
respectiva nomeação” e por isso a 
“reconhecida tal ilicitude, tem-se um 
amplo espaço para crítica acadêmica 
a ser licitamente ocupado pela 
representada”.  

EXPOSTA 
Segundo eles, “quem aceita 

uma indicação nos termos em 
tela deve estar preparado para 
responder às duras críticas efetivadas, 
pois está ocupando indevida e 
inconstitucionalmente o cargo 
de reitor”. Em outras palavras, 
eles entendem que a conduta da 
estudante não ultrapassou os limites 
da liberdade de expressão e não teve 
a intenção de difamar ou caluniar a 
reitora. 

SITUAÇÃO REVERSA 
Na representação, a reitora 

acusou uma estudante de Direito 
pelos supostos crimes de calúnia, 
difamação, ameaça e associação 
criminosa. Mas os procuradores 
da República consideraram grave 
a tentativa de “criminalização da 
atividade estudantil engajada”. 

A reitora, agora, irá responder por 
denunciação caluniosa. 

BEM COLOCADO  
A nova reitora foi nomeada pelo 

presidente da República mesmo 
tendo � cado em terceiro lugar na 
eleição interna. O MPF ressaltou que 
a Constituição confere “autonomia” às 
universidades (Art. 207).
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

O desejo de sair da rotina e se arriscar um pouco mais 
pode animar as coisas nesta quarta. Além disso, a Lua vai 
se entender com Mercúrio, Vênus e Marte, sinal de que 
os astros devem jogar no seu time hoje! Deixe o egoísmo 
de lado e juntar forças com os colegas.

Nesta quarta, a Lua troca likes com Mercúrio, Vênus e 
Marte, enviando ótimas energias para você se aproximar 
de pessoas novas, fazer amizades e agitar a vida social. 
Aproveite para colocar a conversa em dia com os 
amigos,  reforçar os laços com o pessoal mais próximo. 

A Lua segue fi rme em sua Casa 8 e tá toda amorzinho 
com Mercúrio, Vênus e Marte, sinal de que o astral 
continua favorável para fazer algumas mudanças ou 
ajustes em casa ou no trabalho. Se andava pensando em 
tentar um novo emprego, essa é a hora.

Seu foco nas fi nanças continua em alta e o bom aspecto 
entre Lua e Vênus reforça sua ambição, aumentando suas 
chances de se destacar na vida profi ssional. Tudo indica 
que o reconhecimento da sua competência pode render 
uma grana a mais, mesmo que seja um bônus. 

Em harmonia com Mercúrio, Vênus e Marte, a Lua avisa 
que você vai se sair melhor se investir em parcerias ou 
juntar forças com os colegas. É um bom momento para 
fi rmar sociedade, especialmente se já vinha conversando 
sobre os seus planos com alguém.

A Lua troca likes com Mercúrio, Vênus e Marte nesta 
quarta, reforçando seu lado aventureiro e o desejo de 
fazer algo diferente, inclusive no trabalho. Se não dá para 
conversar pessoalmente, a alternativa é encontrar outras 
formas de manter contato com alguém de fora.

O seu foco estará totalmente voltado para o trabalho 
nesta quarta e as responsabilidades podem pesar sobre 
os seus ombros, Câncer. Logo cedo, Lua e Netuno se 
desentendem e talvez seja preciso redobrar os esforços 
para dar conta das tarefas e não se distrair.

Com a Lua infernizando seu signo, a vontade de fi car 
na cama e curtir o seu cantinho pode falar mais alto. Se 
tiver a chance, aproveite para descansar, nem que seja 
só para diminuir um pouco o ritmo. Foque no trabalho, 
cuide primeiro das tarefas que podem ser feitas a sós. 

No que depender da Lua, criatividade e simpatia serão 
seus maiores trunfos no trabalho nesta quarta. Em 
harmonia com Vênus, Mercúrio e Marte, a Lua enviar as 
melhores energias para você se entender melhor com 
colegas, clientes e pessoas próximas. 

É verdade que a Lua começa o dia em sua Casa 11, 
destacando a sua habilidade para reunir pessoas 
diferentes em torno de um objetivo em comum. Mas 
como ela vai trocar farpas com Netuno e com o Sol, será 
preciso mais cautela para evitar prejuízos. 

Com a Lua em sua Casa 4, e em harmonia com Mercúrio 
e Marte, pode ser mais fácil resolver assuntos familiares 
depois do almoço. Mas as estrelas também mandam 
outro recado: confi e em sua intuição e concentre-se em 
tarefas práticas para dar conta de tudo o que precisa.

Nesta quarta, a Lua em sua Casa das Realizações vai te 
ajudar a concentrar esforços para dar conta do serviço. 
A Lua se entende com Mercúrio e avisa que será preciso 
ralar dobrado pra conseguir o que deseja, porém, seu 
esforço pode render um novo cargo ou elogios da chefi a.

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)

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
“Vai pra Onde?”, do Bruno De Luca, 

no Multishow, voltará ao ar no dia 
14 de outubro.Até para as próprias 

chefi as, está complicado administrar o 
clima de tensão entre os funcionários do 
SBT, diante da certeza de novos cortes 
agora em outubro.Esta promete ser 
mais uma quarta-feira daquelas...O 

SBT vai de futebol, Grenal para a rede, 
e Palmeiras, para São Paulo e Goiânia...
Globo com Corinthians, de novo, 

desta vez contra o Sport no Recife...E 
a Record, com a “Prova do Fazendeiro” 

na “Fazenda”.Toda a cobertura das 
eleições na CNN Brasil vai passar por 
Monalisa Perrone e Daniela Lima...
Por aí se entenda, debates, sabatinas 
e afi ns. Como uma das novidades 
da fase fi nal da novela, Eliane Giardini 
começa a gravar “Amor de Mãe” na 
semana que vem. Celso Freitas, 
âncora do “JR”, comemorando 50 

anos de carreira, chegou ao Instagram. 
Ontem, no encerramento de “Os 
Donos da Bola”, o comentarista 

Velloso, aniversariante, contou que 
havia renovado com a Band por mais 

dois anos.   

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

LUZ EM CIMA
A Globo vai apostar forte na estreia 
de Larissa Manoela em “Além da 
ilusão”, novela de época, escrita 
por Alessandra Poggi com direção 
de Pedro Vasconcellos.
Serão dois papéis importantes na 
mesma novela, fi la das 18h, mas 
que ainda não tem seu início de 
gravações defi nido.

Estreia da Mariana Godoy foi regulamentar e sem surpresas
Segunda-feira, na estreia da 

Mariana Godoy, o programa teve 
troca de beijos e abraços. Foi dito 
que todos � zeram teste da Covid, 
mas será que � zeram mesmo?

Só um detalhe: bom exemplo 
também conta.

A festinha num bar, organizada 
para comemorar e assistir à estreia, 
foi cancelada na última hora. Ainda 

bem. Até porque, depois das 22h, 
não é permitido o funcionamento 
de estabelecimentos do gênero.

Sobre o programa, o “Melhor 
Agora” é simplesinho, mais do 
mesmo, mas teve momentos 
interessantes. Bem sacada as 
presenças de um Dj, Gasparian, e 
da bartender, Bianca Perrilo, além 
da cantora Yasmin Santos. E uma 

matéria com Éric Jacquin, que em 
se tratando de qualquer programa 
da Band, não poderia faltar.

Sobre os convidados, tudo bem 
o Ronnie Von, mas Cátia Fonseca, 
na mesma segunda, já tinha feito, 
de manhã, a estreia do Edu Guedes 
e, à tarde, o programa dela.

Passou a impressão da lei do 
menor esforço. Deu 1,14.

VOLTA CERTA
A Globo já con� rma a volta do 

“Mais Você”, da Ana Maria Braga, no 
dia 5 de outubro. No ar, das 9h30 às 
10h15.

A PROPÓSITO
O “Roda Viva” da Cultura, na 

segunda feira, teve a Ana Maria Braga 
como convidada. Não foi a primeira 
vez dela no programa, mas várias 
perguntas se repetiram, algumas sobre 
temas já colocados em edições muito 
recentes.

CUIDADOS NECESSÁRIOS
“Gênesis”, próxima produção 

bíblica da Record, teve os seus 
150 capítulos escritos por Camilo 
Pellegrini, Ecila Pedroso, Marcos 
Ferraz e demais roteiristas. Agora, às 
vésperas de reiniciar as gravações, 
algumas adaptações serão necessárias 
para atender os protocolos de 
segurança.

E OUTRA
Está tudo sendo providenciado 

para esse reinício de gravações 
acontecer em 1º de outubro.“Gênesis” 
terá sete fases e um elenco bastante 
numeroso. 

 NOVELAS DA TARDE
A novela “O Que a Vida me 

Roubou” está com a sua exibição 
normal no SBT, diariamente, às 17h30. 
Não foi esticada na edição, como alguns 
chegaram a descon� ar.Quanto à sua 
substituta, ainda não há uma de� nição.

 ASSANHAMENTO
Desde o momento em que a não 

renovação de contrato de Roberto 
Cabrini com o SBT foi anunciada, a 
Band se mostrou interessada.Alguns 
dos seus diretores, como Antonio 
Zimmerle e Caio Carvalho, têm muita 
simpatia por ele. Cabrini, que já passou 
pela casa, também conta com a 
amizade do dono Johnny Saad.

SAÍDA ESTRATÉGICA
Para evitar cortes de autores 

conhecidos, fora do ar e com contrato 
no � m, uma solução na Globo foi 
colocar esse pessoal em supervisão 
de novelas e séries. Já são vários casos. 
Ficar parado, hoje, é um enorme risco.

 GATO NO TELHADO
Para a coluna, a Globo informou 

que Susana Vieira continua contratada.
Porém, fontes garantem que isso pode 
mudar já no início de 2021.
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A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) ganhou a 
aprovação do Ministério da 

Saúde para que as equipes da Série 
A do Campeonato Brasileiro voltem 
a receber torcedores nos estádios. 
As propostas de plano sanitário e de 
protocolo enviadas ao órgão federal 
ganharam o aval. O objetivo é liberar 
a presença de até 30% da capacidade 
de público em outubro, mas ainda 
sem data definida. Para prosseguir 
com o plano, porém, será necessário 

receber a permissão das autoridades 
sanitárias de Estados e Prefeituras.

Nas últimas semanas a CBF havia 
elaborado um rascunho da propos-
ta com informações preliminares. 
O conteúdo trazia principalmente 
a limitação para somente a torcida 
mandante frequentar os estádios e 
não contemplar as Séries B, C e D do 
Nacional. O que não beneficia aos 
clubes do Rio Grande do Norte. Amé-
rica, ABC, Globo e Potiguar estão na 
Série D.

O plano da entidade é criar proto-
colo mais rígido de conduta e de cui-
dados com o distanciamento social.

Alguns clubes incentivam o re-
torno da torcida principalmente para 
amenizar problemas com bilheteria. 
Como os jogos têm sido realizados 
com portões fechados desde o início 
da competição, as equipes têm acu-

mulado prejuízos com os custos ope-
racionais das partidas. 

A CBF avalia uma forma de em to-
dos os Estados ser possível ao mesmo 
tempo retomar a presença de torcida, 
para não gerar o desequilíbrio com-
petitivo de um time ter público em 
casa e o outro, não. Os últimos jogos 
com público no Brasil aconteceram 
em março.

Em Natal, a Arena das Dunas ela-
borou um protocolo sanitário para a 
retomada do público. O documento 
foi entregue para dirigentes do Amé-
rica - que utilizam o estádio para os 
jogos como mandante na Série D.

O documento prevê, entre outras 
coisas, a capacidade máxima de 30% 
de cada setor, com aplicação de todos 
os protocolos de segurança sanitária 
exigidos pelas autoridades de saúde 
pública. 

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Ministério da Saúde 
aprova retorno do 
público aos estádios
MEDIDA | Objetivo é liberar 
a presença de até 30% da 
capacidade de público em 
outubro, mas será necessária 
a permissão dos Estados e 
Prefeituras

Arena das Dunas elaborou protocolo próprio para a retomada das atividades com público

TEMOS TUDO 
PARA SUA 
CAMPANHA.
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ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL RENNÊ CARVALHO/ABC F.C.

Uma das provas de atletismo 
mais tradicionais do País, a 
Corrida Internacional de São 

Silvestre foi adiada para 11 de julho de 
2021, informaram os organizadores 
nesta terça-feira 22. A mudança na 
data se deve à pandemia do novo co-
ronavírus.

A disputa, que conta com milhares 
de atletas amadores e também profis-
sionais, costuma ser realizada no dia 31 
de dezembro. Assim, o próximo ano te-
rá duas edições da corrida. Trata-se do 
primeiro adiamento da história de 95 
anos da corrida. Criada em 1925, a pro-
va nunca havia falhado um ano sequer.

De acordo com a organização, a 

decisão foi tomada em comum acordo 
com a Secretaria Municipal da Casa 
Civil. “A decisão pela transferência 
leva em consideração a instabilidade 
do cenário atual, onde os decretos de 
quarentena estão sendo postergados, 
não havendo ainda uma definição de 
retorno das corridas de rua deste porte 
até o mês de dezembro.”

O adiamento segue decisões ante-
riores da Prefeitura de São Paulo, que 
já cancelou outros grandes eventos da 
capital, como a Parada LGBT deste ano 
e a Marcha Para Jesus. 

O carnaval de 2021 também já mu-
dou de data, possivelmente no meio do 
próximo ano.

O ABC finalizou nesta terça-feira 
22 a negociação do atacante 
Jordan, destaque das categorias 

de base do clube, com o Ceará (CE).
O jovem atacante vinha desper-

tando interesse de alguns clubes do 
futebol brasileiro e depois de muitas 
conversas, o negócio foi fechado com o 
alvinegro cearense.

 O ABC acertou a venda 60% dos 
direitos econômicos do atleta e perma-
neceu com um percentual para uma 
venda futura.

Jordan já viajou para a cidade de 
Fortaleza (CE), se apresentou ao novo 
clube, fez os exames médicos e já assi-
nou contrato.Corrida vai acontecer em julho de 2021 Atacante Jordan foi revelado pelo ABC

Corrida de São Silvestre é 
adiada para julho de 2021

ABC negocia 
atacante Jordan 
com o Ceará

PANDEMIA MUDANÇA


