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VIAGENS 
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ELEIÇÕES. 6 | Os candidatos 
que vão disputar a Prefeitura 
do Natal poderão gastar no 
máximo R$ 6,2 milhões no 

primeiro turno das eleições deste 
ano. Caso a disputa vá para o 
segundo turno, o limite sobe 
mais R$ 2,5 milhões. No caso 

dos vereadores, o gasto máximo 
permitido será de R$ 386 mil.
Os valores do teto de gastos 
foram divulgados pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), a 
quem cabe por lei definir os 
limites, tendo por base as 
eleições de 2016.

No pleito anterior, o limite em Natal 
era de R$ 5,4 milhões no primeiro 
turno, enquanto os vereadores 
podiam utilizar até R$ 339 mil.

Candidatos à Prefeitura do Natal 
poderão gastar até R$ 6,2 milhões

Auxílio emergencial vai 
para R$ 300; Congresso 
ainda precisa autorizar

Ação popular pede 
retorno de aulas nas 
escolas privadas

Banda potiguar Dasta & The 
Smokin’Snakes mostra o 
lado revolucionário

ASSISTÊNCIA. 2 | Benefício foi 
criado para durar três meses (abril, 
maio e junho), mas agora vai até 
dezembro, segundo o governo

EDUCAÇÃO. 7 | Medida solicita 
autorização para a retomada das 
aulas presenciais na rede privada, 
seguindo regras de biossegurança

MÚSICA. 13 | Banda Dasta & The 
Smokin’ Snakes é uma das poucas 
representantes do rockabilly na 
cena local

Fátima anuncia envio
de projeto de lei para a 
Assembleia que cria eleição 
direta para reitor da Uern

Em Mossoró, Câmara 
aprova aumento no número 
de vereadores de 21 para 23 
já a partir do ano que vem

Economia despenca quase 
10% de abril a junho, e 
ministro Paulo Guedes diz 
que o pior já passou

Anvisa volta a facilitar a 
venda de ivermectina e da 
nitazoxanida, mesmo sem 
efeito provado contra Covid

Mulher que abandonou 
bebê recém-nascido
na BR-101 , no RN, vai 
responder em liberdade

PROPOSTA. 3 | Hoje, a comunidade 
acadêmica vota para elaborar uma 
lista tríplice, que é encaminhada ao 
governador. Cabe ao chefe do Executivo 
escolher um nome entre os três, e não 
precisa ser exatamente o mais votado. 
Ideia é acabar com esse formato

LEGISLATIVO. 4 | Presidente da Casa 
Legislativa, Izabel Montenegro (MDB), 
defendeu aumento no número de 
assentos e disse que não haverá aumento 
de despesa. Ela afirma que o duodécimo 
será o mesmo. Motivo de aumentar 
assentos é o aumento populacional

RECUPERAÇÃO. 3 | Na opinião do 
ministro da Economia, o Brasil já está 
começando a crescer. Os dados mais 
recentes, ele aponta, mostram que 
a retomada da economia pode ser 
em “V”, em referência a uma possível 
recuperação rápida dos indicadores

MOBILIDADE. 10 | Para atender a decisão judicial, a partir desta quarta-
feira 2, superintendência da CBTU vai reduzir a carga horária de viagens 
na Grande Natal. Medida vai diminuir para apenas quatro o número de 
viagens diárias, contra as 20 vigentes que ocorrem normalmente

SOLTA. 9 | Prisão da mulher, que 
confessou o crime de infanticídio à 
Policia Civil, durou uma semana, visto 
que ela foi presa na terça-feira 25, no 
município de Goianinha, onde ela mora. 
Ao ser presa, ela revelou que abandonou 
o bebê ainda com vida, no dia 22

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

SAÚDE. 8 | Em reunião colegiada nesta 
terça-feira 1º, a diretoria colegiada da 
agência revisou a exigência de retenção 
de receita para os medicamentos. Ou 
seja, a venda desses vermífugos está 
totalmente liberada após o ato ser 
publicado no Diário Oficial

MARCOS CORRÊA / PR
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MARCOS CORRÊA / PR

O Governo Federal anunciou nes-
ta terça-feira 1º que o auxílio 
emergencial será reduzido para 

R$ 300, e que o novo valor será con-
cedido por quatro meses. A quantia 
representa metade da concedida nos 
primeiros cinco meses do programa.

O valor e o período de extensão do 
benefício foi de� nido na segunda-feira 
31, em reunião do presidente Jair Bol-
sonaro com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes. No encontro, o minis-
tro, que defendia novas parcelas de R$ 
200, cedeu ao apelo do presidente.

Nesta terça, o presidente se reuniu, 
no Palácio da Alvorada, com líderes 
partidários para defender que o valor 
não seja alterado pela Câmara. Para 
estabelecer o novo valor, o presidente 
enviará uma medida provisória ao 
Congresso Nacional.

Isso porque a lei que rege o auxílio 
emergencial permite a prorrogação 
por ato do Executivo sem a necessi-
dade de validação do Legislativo, mas 
desde que fosse mantido o valor origi-
nal de R$ 600.

A medida provisória tem força 
de lei imediata, embora o Congresso 
possa mudar o valor durante a trami-
tação. O presidente da Câmara Dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
porém, já sinalizou a Bolsonaro que o 
Congresso aceitaria o novo valor a ser 

proposto pelo governo.
“Nós [os congressistas] temos res-

ponsabilidade”, a� rmou Maia neste 
mês. Segundo ele, a análise deve consi-
derar o impacto da medida nas contas 
públicas.

A prorrogação do auxílio emergen-

cial ocorre em meio às di� culdades da 
equipe econômica de criar um novo 
programa social que represente uma 
expansão em relação ao Bolsa Família.

O auxílio emergencial foi criado 
originalmente para durar três meses 
(tendo como base os meses de abril, 
maio e junho). Depois, o governo pror-
rogou por duas parcelas (julho e agos-
to). O valor de R$ 600 foi mantido em 
todo esse período.

Inicialmente, Guedes propôs par-
celas de R$ 200 por bene� ciário. O 
Congresso pressionou por um aumen-
to para R$ 500, mas o valor acabou 
fechado em R$ 600 após aval do presi-
dente Jair Bolsonaro.

O auxílio emergencial é a medida 
mais cara do pacote anticrise, e já deman-
da R$ 254,4 bilhões em recursos conside-
rando as cinco primeiras parcelas.

O programa foi instituído após 
o agravamento da crise de saúde, 
com o objetivo de dar assistência a 
trabalhadores informais, fortemente 
impactados pelas políticas de isola-
mento social e restrições de circula-

ção nas cidades.
As discussões sobre os próximos 

passos do auxílio emergencial foram 
ligadas ao ritmo de abertura das ati-
vidades econômicas pelo País. Dife-
rentes estados e cidades relaxaram as 
medidas de isolamento, permitindo a 
volta ao trabalho.

O secretário do Tesouro Nacional, 
Bruno Funchal, já a� rmou que o ta-
manho do auxílio emergencial é me-
nor hoje. “Certamente a necessidade 
dessa dimensão é muito menor do que 
em março, no início [da pandemia], 
quando o Brasil praticamente parou”, 
disse Funchal recentemente.

Embora o Legislativo tenha libera-
do o governo para ampliar gastos rela-
cionados à pandemia do novo corona-
vírus neste ano, a equipe econômica 
busca evitar uma explosão de gastos e, 
por consequência, de endividamento 
público.

Com o cenário atual, técnicos já 
esperam que a dívida bruta do gover-
no vai � car perto de 100% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) ao � m do ano.

Auxílio emergencial passará a ser de 
R$ 300 até dezembro, diz Bolsonaro
ASSISTÊNCIA |  Benefício foi criado originalmente para durar três meses (tendo como base os meses de abril, maio e junho). Depois, o governo prorrogou por duas parcelas (julho e 
agosto). O valor de R$ 600 foi mantido em todo esse período. Presidente se reuniu, no Palácio da Alvorada, com líderes para defender que o valor não seja alterado pela Câmara

Ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Jair Bolsonaro durante reunião

REPRODUÇÃO

O Banco Central informou que 
entrará em circulação nesta quar-
ta-feira 2 a nova nota de R$ 200. A 

cédula tem a imagem do lobo-guará.
A imagem da foto, no entanto, per-

manece sob sigilo. O desenho, a cor e 
as informações de segurança só serão 
revelados na quarta-feira, quando a 
cédula entrará em circulação.

Essa será a sétima cédula da famí-
lia de notas do Real. O Banco Central 
encomendou à Casa da Moeda a pro-
dução, até dezembro, de 450 milhões 
de cédulas do novo valor.

Será a primeira cédula de um novo 
valor da família do real em 18 anos. A 
última cédula, a de R$ 20, tinha sido 
lançada em 2002.

Um ano antes, em 2001, surgiu a 
nota de R$ 2. No meio tempo, houve a 
aposentadoria da nota de R$ 1, em 2005.

Em comum, os lançamentos de 

cédulas têm um mesmo objetivo: dimi-
nuir as transações feitas com dinheiro 
vivo, economizando com impressão de 
papel moeda.

Outro motivo apontado é a neces-
sidade de fazer frente ao pagamento 
do auxílio emergencial – estimado em 
mais de R$ 160 bilhões considerando 
as cinco parcelas aprovadas.

Boa parte dos bene� ciários, so-
bretudo os de menor renda, preferiu 
sacar o benefício em espécie. Apenas 
segundo números da Caixa Econômica 
Federal, mais de 20 milhões de saques 
foram feitos até essa quarta-feira.

O lobo-guará foi escolhido em 
pesquisa realizada pelo BC em 2001 
para eleger quais espécies da fauna 
brasileira deveriam ser estampadas 
nas cédulas do país. No site do Banco 
Central, há mais informações sobre a 
nova cédula. Nota terá lobo-guará, espécie ameaçada

Nota de R$ 200 entra em circulação 
desta quarta, afirma Banco Central

DINHEIRO
PRIVATIZAÇÃO

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira 1º o tex-
to-base do novo marco legal do 
gás. Foram 351 votos a favor e 101 
contra. O projeto tem como obje-
tivo abrir a concorrência no setor, 
dominado pela Petrobras até ago-
ra, e baratear o preço do gás. 

O projeto é a aposta do gover-
no para destravar investimentos 
de até R$ 43 bilhões e reindus-
trializar o País. Os investimentos 
previstos irão assegurar projetos 
de expansão de infraestrutura de 
transporte, escoamento e arma-
zenamento do gás.

A derrubada do monopólio 
permite a grandes consumidores 
comprar gás dos fornecedores 
que oferecerem melhores preços.

CÂMARA APROVA 
TEXTO-BASE DE 
ABERTURA DO 
MERCADO DE GÁS

DECORO PARLAMENTAR

A Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados iniciou nesta 
terça-feira 1º o processo que 
pode levar à cassação da depu-
tada federal Flordelis (PSD-RJ), 
apontada pela Polícia Civil do Rio 
como a mandante do assassinato 
do marido, o pastor Anderson do 
Carmo, de 42 anos. Ao mesmo 
tempo, os deputados decidiram 
apresentar um projeto de reso-
lução para reativar o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, 
onde a abertura da ação contra 
Flordelis será analisada, e outras 
três comissões (Constituição e 
Justiça, Finanças e Tributação e 
Fiscalização Financeira e Contro-
le). Só depois da votação é que os 
colegiados serão retomados.

CÂMARA INICIA 
PROCESSO QUE PODE 
LEVAR À CASSAÇÃO
DE FLORDELIS
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EDUARDO MAIA / ALRN / ARQUIVO

Diante da desaceleração da pan-
demia do novo coronavírus 
no Estado, a Assembleia Le-

gislativa do Rio Grande do Norte deve 
retomar na próxima terça-feira (8) a 
realização das sessões plenárias pre-
senciais. Se confirmado o retorno, será 
a primeira vez em mais de cinco meses 
que os deputados estarão juntos no 
plenário da Casa.

Desde o início de abril, os parla-
mentares têm participado das sessões 
por um sistema remoto. Cada um em 
sua casa, os deputados discutem as 
proposições por videoconferência e 
votam através de um aplicativo para 
celular ou tablet.

A autorização para o retorno dos 
deputados ao plenário foi publicada 
nesta terça-feira (1º) no Diário Ofi-
cial, em ato assinado pelo presidente 
da Casa, Ezequiel Ferreira (PSDB). O 
documento estabelece um protocolo 
para que a retomada seja segura, espe-
cialmente para os servidores e deputa-
dos que são do grupo de risco para a 
Covid-19.

Deputados que quiserem perma-
necer em casa poderão continuar par-
ticipando das sessões por videoconfe-
rência. Será adotado, neste caso, um 
regime híbrido, com parte dos depu-
tados em plenário e parte no sistema 
remoto. Não há limite para ocupação 

do plenário. Ou seja, se quiserem, to-
dos os 24 deputados podem ir para a 
sessão presencial.

O ato publicado nesta terça-feira 
apenas autoriza e regulamenta o retor-
no. A volta definitiva ainda depende de 
um anúncio por parte da Mesa Direto-

ra, após acordo entre os deputados.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Com a retomada das sessões pre-

senciais, a expectativa é que os depu-
tados votem nas próximas semanas a 
Reforma da Previdência Estadual. O 

projeto, encaminhado para a Assem-
bleia pela governadora Fátima Bezer-
ra, prevê aumento na contribuição 
previdenciária dos servidores e endu-
rece regras de aposentadoria e pensão.

A proposta está na Casa desde fe-
vereiro e precisa ser discutida até 30 de 

setembro, sob o risco de o Rio Grande 
do Norte ser penalizado pelo Ministé-
rio da Economia – que obriga estados 
e municípios a se adequarem à Refor-
ma da Previdência Geral, promulgada 
no fim de 2019 pelo Congresso.

A oposição tem defendido que o 
projeto deve ser votado apenas quan-
do as sessões presenciais sejam reto-
madas, para que os servidores possam 
acompanhar melhor o comportamen-
to de cada deputado.

PROTOCOLO
Enquanto durar o estado de ca-

lamidade pública provocado pela 
pandemia da Covid-19, servidores e 
deputados deverão utilizar máscaras 
nas dependências da Assembleia.

Além disso, os parlamentares de-
verão ficar a 1,5 metro de distância um 
do outro e não poderão compartilhar 
o microfone da tribuna. Os pronuncia-
mentos deverão ser realizados apenas 
do lugar que eles ocupam no plenário.

Ainda segundo o protocolo defini-
do, o plenário deverá ser higienizado 
antes de todas as sessões. A Casa tam-
bém terá de disponibilizar álcool em 
gel e equipamentos de proteção indivi-
dual para deputados e servidores.

Por fim, além dos deputados, ape-
nas três servidores poderão transitar 
pelo plenário.

ALRN autoriza sessões presenciais, 
mas proíbe deputados de usar tribuna
COVID-19 | Deputados que quiserem permanecer em casa poderão continuar participando das sessões por videoconferência. Será adotado um regime híbrido, com parte em
plenário e parte no sistema remoto. Enquanto durar o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, servidores e deputados deverão utilizar máscaras

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira, durante sessão plenária da Casa no ano passado

EDU ANDRADE / MINISTÉRIO DA ECONOMIA

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou nesta terça-
-feira 1º que o resultado do Pro-

duto Interno Bruto (PIB) do segundo 
trimestre de 2020 reflete “o raio” que 
caiu sobre o País em abril, e que os 
números representam “um som do 
passado”.

Na opinião do ministro, o Brasil já 
está começando a crescer. Os dados 
mais recentes, ele aponta, mostram 
que a retomada da economia pode ser 
em “V”, em referência a uma possível 
recuperação rápida dos indicadores.

Nesta terça, o IBGE divulgou que 
o PIB do período de abril a junho teve 
uma retração recorde de 9,7%, a pior da 
série histórica, que começou em 1996. 
Foi o segundo recuo seguido, o que re-
presenta que o País está em recessão. 
O cálculo abrange também o período 
mais agudo da paralisação da econo-
mia e do distanciamento social.

“Mais importante do que o resulta-
do do PIB do 2º trimestre é observar que 

abril foi o piso e já há uma retomada em 
V”, disse o ministro da Economia.

Guedes também afirmou, em audi-
ência no Congresso, que as estimativas 

dos economistas para o PIB em 2020 
são de uma queda entre 4% e 5%, bem 
abaixo do que se previa no começo da 
crise, por volta de 10%.

Ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que País terá retomada econômica em “V”

PIB brasileiro despenca quase 10%; 
Guedes afirma que retomada vem aí

ECONOMIA
UERN

A governadora Fátima Bezer-
ra anunciou nesta terça-feira 1º 
que vai enviar para a Assembleia 
Legislativa um projeto de lei que 
institui eleição direta para reitor 
da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Norte (Uern).

Hoje, a comunidade aca-
dêmica vota para elaborar uma 
lista tríplice, que é encaminhada 
ao governador. Cabe ao chefe do 
Executivo escolher um nome en-
tre os três, e não precisa ser exata-
mente o mais votado.

“Vamos elaborar o projeto 
de lei para enviar à Assembleia 
Legislativa substituindo o pro-
cesso de eleição por lista tríplice 
e oficializando a eleição direta. E 
também vamos constituir grupo 
de trabalho para consolidar o 
processo da autonomia da uni-
versidade”, destacou Fátima.

GOVERNO VAI PROPOR 
PROJETO PARA 
INSTITUIR ELEIÇÃO 
DIRETA PARA REITOR

ADMINISTRAÇÃO 

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta terça-feira 1º um 
projeto de lei que dobra a pena 
para crimes de associação crimi-
nosa cometidos contra a admi-
nistração pública durante estado 
de calamidade pública —caso da 
atual pandemia de Covid-19.

O texto, de autoria da deputa-
da Adriana Ventura (Novo-SP), foi 
aprovado em votação simbólica. 
O projeto segue ao Senado.

Apesar da aprovação, se 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, a lei não poderia ser 
aplicada a casos como o do gover-
nador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel (PSC), afastado do cargo 
por suspeita de irregularidades.

Segundo o advogado Antonio 
Tovo, sócio do escritório Souto 
Correa, a norma não poderia ser 
aplicada aos crimes já cometidos.

CÂMARA APROVA LEI 
QUE DOBRA PENA 
PARA QUEM COMETER 
CRIMES NA PANDEMIA



REFORMA ‘NÃO MEXA NO MEU’ 
VAI GERAR FRUSTRAÇÕES

ÍNDIA PODE DOBRAR TOTAL 
MUNDIAL DE CASOS DE COVID

redacaoch@gmail.com
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TUTTI BUONA GENTE
Assessores da futura ex-

deputada Flordelis tentam manter 
os cargos junto ao suplente do 
suplente. É que o substituto 
imediato, Pedro Augusto, 
investigado na Furna da Onça, não 
deve esquentar a cadeira.

ASSUNTO ‘TÓXICO’
O deputado Arthur Lira (PP-AL), 

líder do centrão, acha prematuro 
tratar da eleição para a presidência 
da Câmara no início do ano. Lira é 
um dos favoritos, mas ele classi� ca 
o tema, neste momento, como 
“tóxico”.

SEM VOLTA
Seguindo a tendência de agosto, 

setembro começou com o número 
de curados da covid 50% maior que 
novos casos (40 mil infecções e 61 mil 
curas). Os casos ativos somam 669,2 
mil, menor total desde 23 de julho.

JULGOU, LIVROU
A Segunda Turma do Supremo 

Tribunal Federal, já de� nida como o 
“Jardim do Éden” para políticos com 
a reputação em chamas, continua 
obstinada na missão de neutralizar 
condenações e até investigações.

JE SUIS ‘CHARLIE HEBDO’
Fez bem o jornal parisiense 

Chalie Hebdo, ao republicar a charge 
usada como pretexto para o atentado 
terrorista cujos autores agora serão 
julgados. Lá, como aqui, nada pode 
intimidar a liberdade de expressão.

CHUTE NO VOTO
O Tribunal Superior Eleitoral 

proibiu lives nas eleições municipais, 
tanto quanto showmícios são ilegais. 
Cada vez mais perde sentido tanto 
dinheiro (R$2 bilhões) do fundão 
eleitoral para bancar campanhas.

O QUE É BOM, ESCONDE
Com o arrefecimento da 

pandemia, os jornais começaram 
a se voltar para a “Amazônia 
em chamas”, mas as manchetes 
duraram pouco. A redução de 5% 
nos focos de incêndio em agosto 
virou nota de rodapé.

PRIMEIRO MILHÃO
Primeiro país a anunciar 

o� cialmente vacina para o 
coronavírus, a Rússia atingiu 1 
milhão de casos con� rmados, nesta 
terça. A expectativa é que a Sputinik 
V seja testada em poucas semanas 
com 10 mil brasileiros.

A propagação da Covid-19 na Índia preocupa pelo ritmo acelerado 
da pandemia naquele país, aparentemente sem controle. A média de 
casos diários aumenta todos os dias, foi de 52 mil para 75 mil em agosto, 
e ultrapassará o Brasil no total de casos nos próximos dias. Com 1,38 
bilhão de habitantes, o país deve bater todos os recordes da pandemia 
e se a proporção de infecção observada nos maiores países se repetir, a 
Índia pode superar 26 milhões de casos. É o dobro do total mundial.

EM ACELERAÇÃO
Em agosto, a Índia registrou 

1,93 milhão de novos casos, 
número 34% maior que os EUA 
(1,44 milhão) e 60,8% mais que o 
Brasil (1,2 milhão).

PICO É MÉDIA
O maior número de casos 

em um dia no Brasil foi de 70,8 

mil. Nos EUA, apenas dois dias 
superaram 75 mil casos, que é a 
média atual da Índia. 

VACINA É A SALVAÇÃO
Infectologistas não escondem 

que a chegada da vacina e a 
imunização em massa são a única 
possibilidade de uma reviravolta 
no prognóstico.

Ficará desapontado quem espera grandes mudanças na reforma 
administrativa a ser enviada ao Congresso. Será a reforma “não mexa no 
meu”, prevendo mudanças apenas para quem ainda não entrou no serviço 

público, a ser contratado sob novo regime, sem estabilidade, submetido a 
avaliações periódicas, com metas a alcançar e inserido no mesmo regime de 
aposentadoria dos trabalhadores do setor privado. Será difícil acabar regalias 
e penduricalhos, “direitos” que multiplicam os salários dos que assessoram 
suas excelências nos Três Poderes. Essa gente se apropriou do setor público 
e não abre mão de nada: eles vão propor, discutir e também decidirão o 
que for judicializado no STF.  O mote foi de Bolsonaro, há quatro décadas no 
setor público: “direitos não serão afetados”. Aí cabem regalias, privilégios e 
penduricalhos. Como na reforma da Previdência, membros da equipe do ministro 
Paulo Guedes defendem propostas que contrariam seus próprios interesses.
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LEGISLATIVO | Presidente da Casa Legislativa, vereadora Izabel Montenegro (MDB), defendeu aumento no 
número de assentos e disse que não haverá aumento de despesa. Ela afirma que o duodécimo será o mesmo

A Câmara Municipal de Mosso-
ró aprovou nesta terça-feira 
1º, em primeiro turno, um 

projeto que amplia de 21 para 23 o 
número de vereadores da Casa. Por 
unanimidade, em sessão extraordi-
nária, o plenário votou favorável à 
mudança na Lei Orgânica do Muni-
cípio, que adequa a composição do 
Legislativo à nova faixa populacional 
de Mossoró.

O município, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geogra� a e Estatística 
(IBGE), atingiu 300.618 habitantes. 
Com isso, conquistou o direito a 23 
vagas na Câmara, conforme o artigo 
29 da Constituição Federal. As 21 va-
gas eram baseadas na população até 
2019: 297.378 habitantes.

A Constituição Federal estabe-
lece 21 vagas para municípios entre 
160 mil e 300 mil habitantes e 23 
cadeiras nas cidades de mais de 300 
mil até 450 mil habitantes – atual 
per� l de Mossoró. O IBGE divulgou 
o� cialmente a nova estimativa po-
pulacional de Mossoró na quinta-fei-
ra 27.

A segunda votação da emenda à 
Lei Orgânica está prevista para próxi-
mo dia 14. Entre os primeiro e segun-
do turnos de votação, há necessidade 
de dez dias de intervalo. Concluída 

até o prazo � nal para as convenções 
partidárias (dia 16), a mudança valerá 
para a eleição de 2020.

Ou seja, no pleito de 15 de no-
vembro, o eleitor mossoroense elege-
rá 23 parlamentares, que assumirão 
o mandato na Câmara em 1º de ja-
neiro de 2021. Após a segunda vota-
ção, a emenda será imediatamente 
enviada para publicação no Diário 
O� cial de Mossoró.

A presidente da Câmara, verea-
dora Izabel Montenegro (MDB), dis-
se não haverá aumento de despesa. 

Os parâmetros legais do duodécimo, 
segundo ela, continuarão os mes-
mos. A vereadora considera positivo 
o aumento de vagas. “Conferirá mais 
representatividade à população de 
Mossoró, é interessante para os par-
tidos políticos”, ela comentou.

Natal continua sendo a cidade do 
Estado com o maior número de vere-
adores (29), por ter 890 mil habitan-
tes. Parnamirim, na Grande Natal, já 
poderia ter 21, por ter 267 mil habi-
tantes. Contudo, a Casa segue com 
18 parlamentares.

Caso projeto seja aprovado em definitivo, mossoroense vai eleger mais dois parlamentares

Mossoró chega a 300 mil habitantes
e agora terá 23 vereadores na Câmara

O prefeito de Parnamirim, Rosano 
Taveira, anunciou, pelas redes so-
ciais, que a prefeitura deve pagar 

em outubro a primeira parcela do 13º 
salário deste ano dos servidores públicos 
municipais. Ele disse que a data exata se-
rá divulgada até o fim de setembro.

O pagamento acontecerá com 
quatro meses de atraso em relação ao 

De acordo com o prefeito de Parnamirim, a primeira parcela será de 40% do abono

Taveira diz que
13º dos servidores 
entra em outubro

DEMIS ROUSSOS / GOVERNO DO RN
PARNAMIRIM

que estava previsto inicialmente. No 
início do ano, a gestão municipal divul-
gou que a primeira parcela seria paga 
até o dia 19 de junho. Contudo, com a 
pandemia do novo coronavírus, o Mu-
nicípio decidiu adiar a despesa.

De acordo com o prefeito, a primei-
ra parcela será de 40% do abono.

Ele não informou quando serão 
depositados os 60% restantes. Mas, de 
acordo com o calendário divulgado no 
início do ano, a previsão é o dia 20 de 
dezembro.

Rosano Taveira disse também que 
o Município pagará ainda em setembro 
outro benefício: o sexto de férias dos 
professores.

EDILBERTO BARROS / CMM

SOB PRESSÃO

O procurador da Repúbli-
ca Deltan Dallagnol anunciou 
nesta terça-feira 1º sua saída da 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato no Paraná. Ele continuará 
atuando no Ministério Público 
Federal, mas em outros casos.

Em vídeo, o procurador 
a� rmou que o desligamento se 
deve a um problema de saúde 
de sua � lha de um ano.

Deltan, no entanto, enfren-
tava um processo de desgaste no 
cargo e se tornou alvo de ações 
internas no órgão, além de estar 
envolvido em um embate com o 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras. Ele se envolveu 
em conflito com Aras sobre o 
sigilo dos dados sob investigação 
na força-tarefa em Curitiba.

O procurador Alessandro 
José Fernandes de Oliveira vai 
assumir as funções de Deltan 
à frente da Lava Jato. Oliveira 
já atua na operação, no grupo 
mantido na PGR em Brasília.

DELTAN DALLAGNOL 
DEIXARÁ COMANDO
DA FORÇA-TAREFA
DA LAVA JATO
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MARCELO HOLLANDA

A conclusão da venda dos cam-
pos maduros explorados há 
quase 50 anos pela Petrobras 

no Rio Grande do Norte, se começar 
imediatamente, pode demorar ainda 
dois anos para se concretizar. A avalia-
ção foi feita nesta terça-feira, 1º, pelo 
diretor de Relacionamento Institucio-
nal da Petrobras, Roberto Ardenghy.

“Uma vez escolhida, antes de as-
sinar um contrato de compra com 
a Petrobras, a empresa precisará da 
aprovação da Agência Nacional do Pe-
tróleo, do órgão ambiental e enfrentar 
ainda um processo de transferência 
gradativo desse ativo, que pode durar 
até dois anos”, afirmou, em entrevista 
à 98 FM de Natal.

Ardenghy afirmou, ainda, que a 
companhia não está deixando o Rio 
Grande do Norte. “A empresa apenas 
está se desfazendo dos poços terres-
tres maduros para aplicar sua energia 
no pré-sal e em poços em alto mar do 
RN”, acrescentou, afirmando que a es-
tatal mudará o foco dos investimentos.

Ele lembrou que a Petrobras está 
fazendo esse movimento de venda de 
ativos no RN também em outros es-
tados, como o Ceará, Bahia e Espírito 
Santo, apenas por uma questão de 
gestão de portfólio.

Explicou que os projetos de pe-
tróleo e gás têm uma dinâmica idên-
tica em todo mundo, começando 
com uma produção pequena e depois 
aumentando até atingir o auge em três 
ou quatro anos antes de permanecer 
nesse patamar por mais 10, 15 e até 
25 anos, “quando começa inexoravel-

ANTÔNIO LIMA / A CRÍTICA

Diretor da Petrobras prevê que venda 
de ativos para iniciativa privada vai 
gerar mais recursos para o Estado
DESINVESTIMENTO | Segundo 
o diretor de Relacionamento 
Institucional da Petrobras, Roberto 
Ardenghy, novas empresas, 
menores, mais enxutas e mais 
ágeis, têm chances melhores de 
tirar muito mais petróleo e gás

Petrobras colocou à venda todos os seus ativos no Rio Grande do Norte, o que gerou críticas da governadora do RN, Fátima Bezerra

Diretor de Relação Institucional da Petrobras, Roberto Ardenghy, afirma que a expectativa é de mais produção de petróleo com saída da estatal
JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

mente a cair a produção”.  
Ao afirmar que foi exatamente 

isso que aconteceu no RN, Ardenghy 
disse que novas empresas, menores, 
mais enxutas e mais ágeis, têm chan-
ces melhores de tirar muito mais pe-
tróleo e gás dessas áreas, a exemplo 

do que já acontece em países como 
a Argentina e a Colômbia, onde a 
maior parte do petróleo extraído vem 
exatamente de empresas de pequeno 
e médio porte.

 “São campos bons, com boa 
produtividade, mas pequenos para 

o tamanho e o tipo de negócio da Pe-
trobras, mas com muito petróleo e gás 
para ser produzido por empresas de 
menor tamanho”, resumiu.

Citou dois exemplos recentes de 
campos no Riacho da Forquilha e no 
polo Macau, desinvestimentos feitos 

pela Petrobras no passado, que hoje 
produzem 30% mais mãos de um no-
vo operador. “No caso do polo Macau, 
a empresa compradora já anunciou 
investimentos de US$ 200 milhões”, 
lembrou Ardenghy.

O executivo voltou a negar tam-
bém que a decisão da Petrobras de 
vender os ativos no Estado não tenha 
sido comunicada ao governo estadual, 
como chegou a afirmar recentemente 
a governadora Fátima Bezerra.  

“A decisão de sair dos campos ter-
restres e águas rasas do RN foi anun-
ciada em janeiro deste ano. Apenas 
como a empresa é uma Sociedade 
Anônima, antes de anunciar oficial-
mente para o governo estadual, pre-
cisamos comunicá-la ao mercado, já 
que fazer o contrário configuraria uma 
quebra da lei das SA”, afirmou.

Sobre o destino dos 5,6 mil traba-
lhadores da empresa no Estado, entre 
funcionários e terceirizados, o executi-
vo disse que, para o primeiro caso, já 
foi aberta a adesão ao programa de de-
missão voluntária, com todo um leque 
de vantagens incluídas. E, no segundo 
caso, o dos terceirizados, a companhia 
cederá uma carta de apresentação pa-
ra que o trabalhador seja considerado 
pela nova empresa.

Nesta terça-feira 1º, ao site da 
Federação da Industria do RN, o 
vice-presidente executivo da Orga-
nização Nacional da Indústria do 
Petróleo (ONIP), Márcio Félix, disse 
acreditar que a entrada de novas 
empresas nos poços maduros do RN 
aumentará a produção de petróleo e 
gás no Estado.

Ele defendeu a criação de um 
grande fórum de discussão para pla-
nejar um ambiente favorável à entrada 
dessas empresas na produção local.

“Respeitamos a posição dos es-
tados e governantes, mas as ações da 
Petrobras estão sendo tomadas dentro 
do modelo de governança da compa-
nhia que dificilmente será alterada, 
pelo menos nos próximos três anos. 
Ou seja, a venda dos ativos vai aconte-
cer”, finalizou.
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TETO DE GASTOS  | No pleito anterior, o limite em Natal era de R$ 5,4 milhões no primeiro turno, enquanto os vereadores podiam utilizar até R$ 339 
mil em suas campanhas. Valores do teto de gastos foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a quem cabe por lei definir os limites

Os candidatos que vão disputar 
a Prefeitura do Natal poderão 
gastar no máximo R$ 6,2 mi-

lhões no primeiro turno das eleições 
deste ano. Caso a disputa vá para o 
segundo turno, o limite sobe mais R$ 
2,5 milhões. No caso dos vereadores, 
o gasto máximo permitido será de R$ 
386 mil.

Os valores do teto de gastos foram 
divulgados pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), a quem cabe por lei 
definir os limites, tendo por base as 
eleições de 2016.

No pleito anterior, o limite em Na-
tal era de R$ 5,4 milhões no primeiro 
turno, enquanto os vereadores po-
diam utilizar até R$ 339 mil em suas 
campanhas.

O TSE calculou os valores para 
2020 fazendo a atualização mone-
tária pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
apurado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Em 2016, o candidato que mais 
gastou foi Carlos Eduardo Alves 
(PDT), que foi reeleito no primeiro 
turno. Segundo a prestação de contas 
oficial, ele teve despesa de R$ 1,124 
milhão.

Maior colégio eleitoral do pa-
ís, São Paulo tem o limite mais 
alto de gastos para este ano. Um 
candidato a prefeito pode gastar 
até R$ 51,8 milhões no primeiro 

turno. Caso tenha segundo turno, 
há um acréscimo de R$ 20,7 mi-
lhões. Candidatos a vereadores 
podem investir até R$ 3,6 mi-
lhões cada.

Uma novidade para o pleito de 
2020 é que os candidatos só poderão 
aplicar em suas próprias campanhas 
até 10% do teto estabelecido pelo 
TSE. A medida foi aprovada pelo 
Congresso para tentar impedir que 
candidatos muito ricos tenham van-
tagem no pleito.

O limite de gastos abrange a con-
tratação de pessoal de forma direta ou 
indireta e devem ser detalhadas com a 
identificação integral dos prestadores 
de serviço, dos locais de trabalho, das 
horas trabalhadas, da especificação 
das atividades executadas e da justifi-
cativa do preço contratado.

Também entra no limite de gas-
tos a confecção de material impresso 
de qualquer natureza; propaganda 
e publicidade direta ou indireta por 
qualquer meio de divulgação; aluguel 
de locais para a promoção de atos 
de campanha eleitoral; e despesas 
com transporte ou deslocamento de 
candidato e de pessoal a serviço das 
candidaturas.

Conforme a legislação, em caso de 
descumprimento dos limites fixados, 
a campanha pode ser condenada ao 
pagamento de multa de 100% e a res-
ponder por abuso do poder econômi-
co nas eleições.

Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta terça-feira 1º limites de gastos para eleições 2020

Candidatos à Prefeitura do Natal poderão
gastar até R$ 6,2 milhões no primeiro turno

A defesa do governador afastado 
do Rio de Janeiro, Wilson Wit-
zel, pediu nesta terça-feira 1º ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) que 
suspenda o julgamento, pela Corte Es-
pecial do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), sobre o afastamento do cargo.

O julgamento no STJ está previsto 
para esta quarta-feira 2, mas os advo-
gados de Witzel também acionaram o 
STF e, agora, argumentam que não ha-
verá tempo hábil para que o STJ julgue 
o tema antes da análise do recurso pelo 
Supremo.

Isso porque, argumentam os 
advogados, a notificação para que o 
Superior Tribunal de Justiça e a Pro-
curadoria-Geral da República prestem 
informações sobre o tema foi enviada 
nesta terça.

A Corte Especial é formada pelos 
15 ministros mais antigos da Casa. Ao 
todo, o STJ tem 33 cadeiras. Na avalia-
ção de técnicos do STJ, são necessários 
10 dos 15 votos (quórum de 2/3) para 
que Witzel seja mantido afastado do 
cargo. O presidente do STJ só vota em 
caso de empate.

O afastamento de Witzel vale por 
180 dias e foi determinado a pedido 
da PGR na Operação Tris In Idem, que 

investiga irregularidades e desvios na 
saúde.

O governador nega ter cometido 

qualquer tipo de irregularidade e “de-
safiou” na sexta-feira que os investiga-
ções apresentem provas contra ele.

Governador Wilson Witzel foi afastado na semana passada duranta operação Tris In Idem

Defesa de Witzel pede ao STF
que suspenda julgamento no STJ

OPERAÇÃO TRIS IN IDEM

ELIANE CARVALHO / GOVERNO DO RJ O Senado aprovou nesta terça-
-feira 1º, por unanimidade,um 
projeto de lei que autoriza o 

uso de verbas federais destinadas a 
saúde para financiar ações preven-
tivas e de viabilização do retorno às 
aulas presenciais, no contexto da 
pandemia do novo coronavírus. A 
proposição segue agora para a Câ-
mara dos Deputados.

O texto aprovado prevê que os 
repasses federais poderão ser utiliza-
das para adequações de infraestrutu-
ra sanitária da escola, financiamento 
de internet para alunos que não 
puderem voltar a escola presencial-
mente, além da disponibilização de 
equipamentos de proteção individu-
al (EPI), incluindo máscaras, viseiras 
e materiais de higiene, como sabão, 
água sanitária e álcool em gel.

O projeto de lei também possibi-
lita o uso das verbas para treinamen-
to de profissionais para que se adap-
tem às novas condições sanitárias, a 
contratação de mão-de-obra extraor-
dinária para atender às necessidades 
de distanciamento social em salas 
de aula e outras ações preventivas 
para evitar o contágio da Covid-19, 
como realização obrigatória de testes 
moleculares e sorológicos em casos 

suspeitos da doença.
O relatório aprovado, elaborado 

por Fabiano Contarato (Rede-ES), 
aceitou seis emendas sugeridas por 
outros parlamentares e passou por 
modificações de escrita durante as 
discussões, para evitar eventuais 
questionamentos jurídicos. Um dos 
trechos alterados também deixou 
mais claro que será utilizada verba já 
enviada e não repasses extras.

Projeto agora segue para análise da Câmara

Senado libera uso de verbas 
da saúde para volta às aulas

EDUCAÇÃO

JUSTIÇA

O Tribunal Regional Federal 
da 1ª região (TRF-1), em Brasília, 
determinou nesta terça-feira 1º o 
trancamento de uma ação penal 
contra o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva.

Lula era acusado de fazer 
lobby em favor da Odebrecht 
por meio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) para obras em 
Angola.

A decisão, por três votos a 
zero, acolheu um habeas corpus 
da defesa do ex-presidente que 
pedia o trancamento total da 
ação penal contra ele.

Esta é a quinta ação rejeita-
da contra Lula. Ele foi condena-
do em duas ações penais, ambas 
julgadas em Curitiba. As demais 
que estão sendo arquivadas são 
julgadas em outros tribunais.

TRF-1 TRAVA AÇÃO 
PENAL QUE ACUSA 
LULA DE LOBBY EM 
ANGOLA

ROBERTO JAYME / ASCOM / TSE

MARLENE BERGAMO / FOLHAPRESS

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL
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Uma ação popular com pedido 
de liminar contra o Governo 
do Rio Grande do Norte para 

a retomada das aulas presenciais nas 
escolas particulares foi protocolada na 
segunda-feira 31 na 1ª Vara da Fazenda 
Pública de Natal.

O pedido é para autorizar o imedia-
to retorno às aulas presenciais da rede 
privada de ensino no Rio Grande do 
Norte, seguindo os Protocolos de Bios-
segurança necessários, tomando-se por 
analogia o Protocolo de Biossegurança 
para Retorno das Atividades nas Insti-
tuições Federais divulgado pelo MEC.

O pedido reforça que a retomada 
será feita em sistema de oferta híbrido 
de aulas telepresenciais e presenciais. 
Com isso, apontam os responsáveis 
pela ação, haveria a manutenção de 
até 50% dos alunos em sala de aula, uso 
obrigatório de máscaras por alunos, 
professores e colaboradores, forneci-
mento de álcool gel 70% (setenta por 
cento), além de distanciamento entre 
as mesas de cada aluno, dentre outras 
medidas de prevenção previstas no 
mencionado protocolo e recomenda-
das pela OMS.

O autor da ação é o economista 
Werner Jost. Ele alega, entre outros 
pontos, que os dados epidemiológicos 
da Covid-19 apresentam queda nas úl-
timas semanas em todo o Rio Grande 
do Norte.

“Conforme se depreende das reco-
mendações acima elencadas, é possível 
o retorno seguro às atividades normais 
com a adoção das medidas alhures, 
aliadas com a diminuição da Taxa de 
Transmissão e da Taxa de Ocupação de 
Leitos Clínicos e Críticos no RN. Nesse 
sentido, as escolas particulares, atentas 
e em consonância com as recomenda-
ções e orientações dos Órgãos de Saú-
de, já vêm elaborando os seus planos 
de retorno de atividades presenciais, 
de maneira a reabrir as suas portas tão 
logo seja autorizado”, diz a peça.

A ação também apresenta os proto-
colos de segurança que serão utilizados 
nas escolas privadas para a retomada 
segura das atividades. “Já houve prati-
camente o retorno presencial de todas 
as atividades econômicas e sociais, 
de modo que, certamente, os adultos 
que estão trabalhando fora de casa, 
frequentando bares e restaurantes, aca-
demias, praias e outros ambientes, po-
derão servir até mais como potenciais 
fontes de transmissão do que os alunos 
que passam parte do dia em um am-
biente escolar controlado”, diz a peça.

A ação popular caiu nas mãos da ju-
íza Patrícia Gondim Moreira Pereira, da 
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca 
de Natal. No entanto, nesta terça-feira 
1º, ela determinou que o processo seja 
redistribuído por sorteio.

PREFEITURA DE NATAL PRORROGA 

SUSPENSÃO DAS AULAS ATÉ 30 DE 
SETEMBRO

O prefeito Álvaro Dias prorrogou a 
suspensão das aulas na Rede Pública 
Municipal de Ensino de Natal até o dia 
30 de setembro de 2020. De acordo com 
a Prefeitura do Natal, este prazo poderá 
ser revisto a qualquer tempo, antecipa-
do ou prorrogado.

A necessidade de se manter a sus-
pensão das aulas acontece em razão da 
grave crise de saúde pública decorrente 
da pandemia da Covid-19. 

Segundo a portaria municipal, a 
manutenção do adiamento das aulas 
considerou os decretos de estado de 
calamidade pública no Município de 
Natal (de 20 de março de 2020) e o da 
suspensão das aulas (28 de maio).

Hoje, a rede municipal de ensino 
de Natal conta com 146 unidades de 
ensino, sendo 74 Centros Municipais de 
Educação Infantil e 72 Escolas de Ensi-
no Fundamental, atendendo no total 
58.478 estudantes matriculados.

Não há data pré definida para o 
retorno das atividades presenciais no 
âmbito municipal. No fim de julho, o 
prefeito da capital potiguar, Álvaro Dias 
(PSDB), decidiu suspender o retorno às 
aulas nas escolas particulares previsto 
para acontecer em 10 de agosto. A deci-
são também adiou a retomada da rede 
pública municipal, que aconteceria em 
14 de setembro.  

O parecer foi revisto após pressão 
de gestores instituições de ensino e de 
pais de alunos, que se posicionaram 
de forma contrária à medida. Agora, o 
comitê científico municipal de enfren-
tamento à Covid-19 deverá levar em 
consideração as análises do colegiado 
estadual, que fará uma nova reunião 
nesta quarta-feira 2 para discutir a reto-

mada das atividades.  

DECRETO ESTADUAL  
O decreto estadual de suspensão 

das aulas vale até o próximo dia 14. 
Nesta quarta 2, o comitê científico do 
RN vai analisar, agora, se a melhoria no 
quadro da pandemia no estado é efetiva 
e suficiente para uma retomada segura. 

Segundo a Secretaria Estadual 
de Saúde (Sesap), todas as regiões de 
saúde seguem apresentando queda na 
incidência de novos casos de infecção, 
assim como na taxa de mortalidade 
pela Covid-19. É esperado ainda para 
esta semana que o Comitê Setorial da 
Educação elabore os protocolos ne-
cessários para a retomada das aulas 
presenciais. As regras serão para as 
áreas pedagógica, normativa e de bios-
segurança. 

Levantamento realizado pela 
equipe técnica do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) identificou que 
cerca de um terço da escolas da re-
de pública de ensino do Rio Grande 
do Norte não se preparou para o re-
torno às aulas durante a pandemia 
do coronavírus. O estudo incluiu a 
rede estadual de ensino e de 12 mu-
nicípios potiguares.

Frente às constatações, a rela-
tora do processo, conselheira Maria 
Adélia Sales, votou pela expedição 
de diversas recomendações aos 
gestores da rede pública, no que foi 

acompanhada por unanimidade 
pelos demais membros do Pleno, 
durante a sessão desta terça-feira 
1º. 

Segundo o voto, 31% dos ges-
tores públicos relativos à amos-
tragem afirmam não ter iniciado 
qualquer preparação para retomar 
as aulas do período letivo de 2020.

Entre as recomendações, estão 
a elaboração de protocolos para 
quando do retorno às atividades 
presenciais, incluindo a realização 
de avaliação diagnóstica dos alu-
nos e a adoção de medidas sanitá-
rias e de higiene; a elaboração de 
planejamento para o cumprimento 
das 800 horas letivas obrigatórias; 
a elaboração de estratégias para 
oferecer aulas e conteúdos peda-
gógicos, on-line e off-line, durante 
o período de suspensão das ativida-
des presenciais, a todos os alunos; 
entre outras.

Além disso, os auditores identi-
ficaram que 85% das secretarias de 
educação dizem ter ofertado aulas 
ou conteúdos pedagógicos durante 
a pandemia e que 69% das secre-
tarias de educação não realizaram 
atividades de capacitação para os 
professores. Foram utilizadas fer-
ramentas on-line e off-line para a 
oferta de conteúdo pedagógico. “

“Aos estudantes que têm acesso 
à internet, são disponibilizadas au-
las via Google Classroom, aplicati-
vo ou vídeos e arquivos no formato 
PDF e em redes sociais, e para os 
que não têm acesso, a interação se 
faz por meio da entrega de conte-
údos impressos, apostilas e livros 
complementares”, diz o levanta-
mento.

Ação popular pede retorno de 
aulas nas escolas privadas
EDUCAÇÃO | Medida solicita autorização para a retomada das aulas presenciais na rede privada de ensino, seguindo as regras de biossegurança 
necessárias para proteção de alunos e  professores; Governo do RN pode definir data de retorno às atividades educacionais nesta quarta-feira 2

Nesta quarta 2, Comitê Científico do RN vai analisar se a melhoria no quadro da pandemia é efetiva para retomada segura das aulas presenciais

TCE APONTA QUE UM 
TERÇO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS AINDA NÃO 
PLANEJOU RETORNO

AUTORIZAÇÃO

Pelo menos 107 municípios 
paulistas já indicaram adesão ao 
plano de retomada das ativida-
des presenciais nas escolas em 
setembro, de acordo com a Secre-
taria de Estado da Educação. 

O balanço abrange tanto mu-
nicípios que decidiram pelo retor-
no de escolas públicas e privadas 
como aqueles que optaram pela 
retomada de atividades apenas 
em parte das escolas neste mês. A 
lista desses municípios não havia 
sido divulgada pelo Governo de 
São Paulo até esta terça-feira 1º.

As escolas no Estado de São 
Paulo estão fechadas desde mar-
ço para conter a disseminação do 
coronavírus. O governo estadual 
deu aval para que municípios 
há 28 dias na fase amarela do 
plano de reabertura econômica 
reabram colégios públicos e par-
ticulares em setembro para ativi-
dades de reforço escolar. 

Na prática, a decisão sobre 
abrir ou não em setembro ficou 
nas mãos das prefeituras, que 
vêm sofrendo pressão tanto das 
unidades privadas, que pedem a 
reabertura, quanto de professo-
res, que veem riscos de aumento 
na contaminação.

Nesta terça-feira, 1º, o gover-
no estadual publicou resolução 
em que detalha como será o 
retorno das atividades em se-
tembro para reforço escolar. A 
diretriz é priorizar os 1º, 2º, 5º e 9º 
anos do ensino fundamental e o 
3º do médio, etapas consideradas 
decisivas no processo de aprendi-
zagem. O retorno das atividades 
curriculares no Estado está pre-
visto para outubro.

Nos últimos dias, municípios 
que se enquadram na fase amare-
la do plano de reabertura publi-
caram decretos em que liberam 
parte das escolas a retomarem 
as atividades em setembro. Al-
gumas redes, como Sorocaba e 
Cotia, permitirão a abertura ape-
nas de colégios da rede privada e 
estadual. 

“Temos vários cenários: 
município que autorizou a rede 
municipal. Tem os que só autori-
zaram a rede estadual e privada. 
Lembrando que só vai voltar nos 
lugares em que o município está 
há mais de 28 dias na fase amare-
la”, diz o subsecretário de Articu-
lação da Secretaria do Estado de 
São Paulo, Henrique Pimentel.

O retorno, a partir do dia 8 de 
setembro, será permitido apenas 
para atividades não curriculares, 
em cidades que estejam há pelo 
menos 28 dias na fase amarela do 
Plano São Paulo (programa esta-
dual de flexibilização da quaren-
tena). A determinação é priorizar 
os 1º, 2º, 5º e 9º anos do ensino 
fundamental e o 3º do médio.

MUNICÍPIOS DE 
SP PRETENDEM 
ABRIR ESCOLAS EM 
SETEMBRO
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PERMISSÃO | Diretoria colegiada da agência revisou a exigência de retenção de receita para que a venda 
dos vermífugos está totalmente liberada; medicamentos não têm comprovação científica para tratar Covid-19

AAgência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) voltou a fa-
cilitar a venda de dois medica-

mentos que ele costuma receitar para 
o tratamento da Covid-19: a Ivermecti-
na e a Nitazoxanima.

Em reunião colegiada nesta ter-
ça-feira 1º, a diretoria colegiada da 
agência revisou a exigência de reten-
ção de receita para os medicamentos 
Ivermectina e Nitazoxanida. Ou seja, 
a venda desses vermífugos está total-
mente liberada.

Segundo a Anvida, a ação faz par-
te do monitoramento constante de 
substâncias sujeitas a controle em vir-
tude da emergência de saúde pública 
de importância internacional (ESPII) 
relacionada ao novo coronavírus (Sar-
s-CoV-2).

A agência ressalta que se verificou 
que os medicamentos Ivermectina e 
Nitazoxanida, no momento, não se 
encontram sob ameaça de desabaste-
cimento de mercado. Portanto, não há 
mais necessidade de se manter restri-
ções para acesso aos remédios.

“A alteração foi adotada visando 
garantir o acesso da população ao tra-

tamento de verminoses e parasitoses 
bastante conhecidas e bem significati-
vas. A decisão considera ainda que os 
dois medicamentos já são de prescri-
ção médica e não vêm sendo utilizados 
em doenças e pacientes crônicos”.

A Anvisa ressalta, ainda “o mo-
nitoramento da lista de substâncias 
sujeitas a controle em virtude da ci-

tada emergência de saúde pública de 
importância internacional relacionada 
ao novo coronavírus permanece sendo 
feito e tem como objetivo garantir o 
acesso da população aos tratamento 
de saúde necessários”.

De acordo com a agência, a deci-
são vale a partir da publicação no Diá-
rio Oficial da União.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária voltou a facilitar a venda dos medicamentos

Anvisa volta a facilitar 
a venda de ivermectina 
e da nitazoxanida

ASCOM

A Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) alertou nesta 
segunda-feira 1º que a taxa de 

transmissibilidade da Covid-19 (Rt) 
em três regiões potiguares está acima 
de 1. Os municípios da região do Mato 
Grande têm taxa de 1,04. No Alto Oeste, 
a taxa é de 1,13. E o Oeste, com o pior 
resultado, apresentou Rt de 1,29.

Segundo epidemiologistas, a taxa 
de transmissão acima de 1 indica des-
controle no contágio da Covid-19. No 
caso da região Oeste, por exemplo, com 
a taxa de 1,29, isso significa que 100 
pessoas contaminadas com o novo co-
ronavírus podem infectar outras 129.

Os dados são do mapa do Labo-
ratório de Inovação Tecnológica em 
Saúde (Lais) com a plataforma “Coro-
navírus RN”, sistema que monitora os 
casos da Covid-19 no Rio Grande do 
Norte.

Segundo a Sesap,  a taxa geral de 
ocupação de leitos críticos da rede SUS 
é de 39%. Por região, essa taxa é de 36% 

no Oeste, 100% no Mato Grande, 33,7% 
na Região Metropolitana de Natal, 60% 
no Seridó e 90% Alto Oeste. Os leitos 
estão desocupados nas regiões Agreste 
e Potengi-Trairi.

No Estado, os casos confirmados 
somam 61.989. Há 26.212 casos sus-
peitos, 116.078 descartados, os óbitos 
somam 2.263 e há 218 em mortes em 
investigação (aguardando resultado de 

exames laboratorial). Outros 495 casos 
foram descartados.

De acordo com o secretário de 
Saúde do Estado, Cipriano Maia, a taxa 
de ocupação dos leitos é considerada 
satisfatória. “Esperamos que continue 
caindo para isso chamamos a atenção 
da população. A pandemia não aca-
bou. Estamos vendo situações no coti-
diano que não condiz com o momento 
que vivemos, ainda há necessidade de 
proteção e distanciamento físico entre 
as pessoas para evitar aglomerações”, 
disse.

Dentre as medidas adotadas pela 
Sesap está a contratação de apoiadores 
técnicos atuando diretamente nas Re-
gionais de Saúde para apoiar tanto na 
atenção primária quanto em vigilân-
cia em saúde, buscando a integração 
e a reorganização dos processos de 
trabalho. “A ação foi pactuada com as 
secretarias municipais de saúde e deve 
começar nos primeiros dias de setem-
bro”, afirmou o secretário.

Cipriano Maia: “A pandemia não acabou”

RN volta a apresentar aumento nas 
taxas de transmissão da Covid-19

PANDEMIA

EDUARDO VALENTE/ISHOOT
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PECULATO | Investigação evidências de venda de combustível pela prefeitura municipa para  particulares e 
de abastecimento de carros particulares de agentes públicos às custas dos recursos da administração

Uma vereadora de Angicos foi 
presa em flagrante na manhã 
desta terça-feira 1º durante o 

cumprimento dos mandados de busca 
e apreensão da operação Combustão 
II, deflagrada nas primeiras horas do 
dia pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN).

A vereadora Nataly Felipe (PSDB), 
que já ocupou o cargo de secretária 
de Saúde do município, foi presa por 
peculato e por armazenar gasolina em 
desacordo com as exigências estabele-
cidas em lei. Ela foi conduzida à cadeia 
feminina de Mossoró, onde aguardará 
decisão judicial. O crime de peculato se 
configurou pelo fato de a vereadora ter 
se apossado de veículos e de combus-
tível da Prefeitura, mesmo não sendo 
mais secretária municipal. Na casa de-
la, foram apreendidos dois galões de 20 
litros cada, contendo gasolina.

O MPRN deflagrou a operação 
Combustão II com o objetivo de 
combater um esquema de desvios de 
combustíveis no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Angicos. Há evidências 
de venda de combustível pela Prefeitu-
ra a particulares e de abastecimento de 
carros particulares de agentes públicos 
às custas do Município. A operação te-

ve o apoio da Polícia Militar.
A investigação que resultou na 

operação Combustão II foi iniciada em 
2018. Paralelamente à instauração do 
procedimento, surgiu notícia anônima 
de esquema já conhecido na cidade de 
Angicos, de desvio de combustíveis, 
por frentistas e agentes públicos.

Esse mesmo esquema fraudulento 
foi alvo da operação Combustão, defla-
grada pelo MPRN em outubro de 2018. 

A suspeita à época era que um posto 
de combustíveis era palco de crimes 
cometidos por agentes públicos locais 
no que se refere ao fornecimento de 
combustível por parte Prefeitura de 
Angicos. 

Além da prisão em flagrante, a 
operação Combustão II cumpriu cinco 
mandados de busca e apreensão, sen-
do dois deles em Secretarias da Prefei-
tura de Angicos. 

Investigação do MPRN que resultou na operação Combustão II foi iniciada em 2018

Vereadora é presa por 
suspeita de desviar 
combustível em Angicos

REPRODUÇÃO

A mãe do bebê encontrado morto 
dentro de uma bolsa às mar-
gens da BR-101, na Grande Na-

tal, no último dia 22, vai responder pelo 
crime infanticídio em liberdade. Ela foi 
obteva soltura da prisão temporária 
nesta terça-feira 1º.

A prisão da mulher, que confessou 
o crime à Policia Civil, durou uma se-
mana, visto que ela foi presa na terça-
-feira 25, no município de Goianinha, 
onde ela mora. Ao ser presa, ela revelou 
que abandonou o bebê ainda com vida, 
no dia 22, às margens da BR-101, em 
São José de Mipibu. O recém-nascido, 
no entanto, foi encontrado morto três 
dias depois.

“De acordo com a mulher, que pos-
sui duas filhas, a criança seria fruto de 
um relacionamento ocasional e, por 
ela não ter condições financeiras, não 
poderia ficar com o filho. Segundo a 
suspeita, ela teria abandonado o bebê 

em local de passagem, para que ele fos-
se encontrado por alguém. A mulher 
afirmou ainda estar arrependida de ter 

abandonado o filho e provocado sua 
morte”, relatou o delegado Cidórgeton 
Pinheiro.

Mulher confessou que deixou a criança às margens da rodovia BR-101 no dia 22 de agosto

Mulher que abandonou bebê na
BR-101  vai responder em liberdade

INFANTICÍDIO

REPRODUÇÃO
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F BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

F BATISTA DE ARAUJO JUNIOR, CNPJ: 19.345.056/0001-06 torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a Li-
cença de Operação (LO) para a atividade de POSTO DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS 
LÍQUIDOS, localizado na AV. MOÉSIO HOLANDA, 757 MISSÕES CEP: 59.700-000 no Município de 
APODI/RN.

FRANCISCO BATISTA DE ARAUJO JUNIOR
Titular

Licença de Instalação (LI)

O empreendimento HOLANDA & REGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 
34.440.324/0001-62, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de Instalação (LI) para um posto de combus-
tível, localizado na Rua Rota do Sol Dr. Nilton Figueiredo, nº 64, Bairro Chico Cajá, Pau dos Ferros/RN.

Arthur Lima Moreno 

 
CONCESSÃO DELICENÇA SIMPLIFICADA 

 
AQUALIMA FABRICAÇÁO DE ÁGUAS EIRELI, CNPJ: 
32.053.568/0001-67 torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a Licença Simplificada com validade até 29 de 
junho de 2026 para a Fabricação de águas envasadas 
localizadas Sítio Alto Alegre, nº 60, Zona Rural, Município de Rafael 
Godeiro/RN. 

 
MARIA MAURENI NUNES LEITE 

EMRESÁRIO 
 

 

 

CONCRETO REDIMIX POTYGUAR LTDA.
CNPJ (MF) 04.354.602/0001-06 - NIRE nº 24 2 0033543 0

Reunião de Sócios Cotistas - Edital de Convocação
Ficam os senhores cotistas da Concreto Redimix do Brasil Ltda., convocados para se 
reunirem no dia 17 de setembro de 2020, às 08:00 horas, em chamada única, na Aveni-
da Lauro Monte, 1301, Sala de Reunião, Abolição, Mossoró - RN, CEP. 59.619-000, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: tomar conhecimento, discutir e aprovar 
os balanços sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 
2019. São Paulo, 24 de agosto de 2020. Eunice Melo Cruz - Administradora.

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

                                      
A Comissão Provisória Municipal do PSL – Parti do Social Liberal, do Município de Natal/RN, por 

seu presidente, abaixo assinado, vem, nos termos do Estatuto do PSL, convocar os convencionais para a Convenção 
Municipal a realizar-se em 04/09/2020, com início à s 09 horas e término à s 14 horas, sito a Avenida Senador 
Salgado Filho, 1803, Lagoa Nova, nesta cidade de Natal, para deliberar sobre a seguinte   ORDEM DO DIA:  

- Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; 
- Formação de coligação partidária às eleições majoritárias de 2020; 
- Sorteio dos números dos candidatos a Vereador; 
- Outros assuntos de interesse parti dá rio e eleitoral. 

Natal, 01 de setembro de 2020. 
 

SÉRGIO FERNANDO LEOCÁDIO TEIXEIRA 
Presidente da Comissão Provisória Municipal   

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2020 

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO – NOVA DOCUMENTAÇÃO 
  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna público 
que após análise da nova documentação de Habilitação, conforme preceitua o § 3º, do artigo 48, da Lei Federal nº 
8.666/93, com suas alterações, referente a licitação: Tomada de Preços n° 006/2020, onde objetiva a Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia, para realizar os serviços de manutenção da UBS de 
Zumbi (Lote 01) e da cidade de Rio do Fogo (Lote 02), teve o seguinte resultado : Empresas consideradas 
Habilitadas : JOSÉ ASSUÉRIO COSTA VIEIRA – ME – CNPJ 24.542.255/0001-44 e IM ENGENHARIA LTDA – 
CNPJ: 07.188.930/0001-60. Como ambas as empresas apresentaram junto aos seus envelopes de habilitação 
termo de renúncia a impetrar recurso administrativo na fase de habilitação, fica desde já aprazada a abertura 
dos envelopes de proposta de preços para o próximo dia 04 de setembro de 2020, às 09:00 horas. 

Rio do Fogo/RN, 01 de setembro de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão de Licitação  

 
 
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

      A Doutora Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva, Juíza de Direito da 2a Vara, na forma da lei e no uso de 
suas atribuições, etc. 
     FAZ SABER, para conhecimento pú'blico, que tramita por esta e sua Secretaria a Ação de Procedimento Ordinário, 
Processo de no 0003354-85.2012.8.20.0129, proposta por Gianfranco Dalla Pozza contra MCC Incorporação de 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, tendo sido determinada a CITAÇÃO de MCC Incorporação de Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda, Rua Praia de Santa Rita, 2122, Loja 01 e 02, Ponta Negra - CEP 59094-020, Natal-RN, CNPJ 
07.353.049/0001-77, seus representantes atualmente residindo em lugar incerto e não sabido, para que conteste a 
referida açàQ no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão, ocasião em que será nomeado curador 
especiál, nos termos do art. 257, incisos III e IV NCPC, 
     ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo legal, serão presunfidas verdadeiras as alegações contidas 
na peliçào inicial. Eu. Jair Gustavo de Araújo Dantas, Chefe de Secretaria, fiz digitar. conferi e assino. 

São Gonçalo do AmaranteiRN, 19 de agosto de 2019. 
Ana Karina de Carvalho Costa Carlos da Silva 

Juíza de Direito 
  

2x6 

TRANSPORTE  | Medida decorre de sentença judicial publicada nesta terça-feira 2 pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região. Por conta da decisão, CBTU vai suspender a operação da linha Natal/Parnamirim

A Superintendência de Trens Ur-
banos de Natal (CBTU) informa que vai 
reduzir a carga horária de viagens na 
Região Metropolitana de Natal a partir 
desta quarta-feira 2. A medida vai dimi-
nuir para apenas quatro o número de 
viagens diárias, contra as 20 vigentes 
que ocorrem normalmente.

A redução decorre de sentença do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região. A decisão foi motivada por 
ação interposta pelo Sindicato dos Tra-
balhadores em Empresas Ferroviárias 
e de Transporte sobre Trilhos do Rio 
Grande do Norte.

A Companhia disse que discorda 
de decisão e já está adotando as medi-
das legais cabíveis para a retomada de 
sua grade habitual, para o pleno aten-
dimento e prestação dos serviços de 
transporte de passageiros sobre trilhos 
na Grande Natal.

Com a redução das viagens, a li-
nha Natal/Parnamirim fica suspensa. 
Apenas a linha Natal/Ceará-Mirim vai 
operar a partir desta quarta-feira.

“Ressaltamos que, desde o iní-
cio da Pandemia, a CBTU Natal vem 
adotando os protocolos de segurança 
para a proteção tanto de seus colabo-
radores, quanto de seus usuários e que 
mesmo nos momentos mais críticos 
manteve o sistema em operação para 
garantir a mobilidade dos trabalhado-
res dos serviços essenciais, e que no 
momento estava mantendo diálogo 

com a Administração Central da Com-
panhia, sediada no Rio de Janeiro, para 
a retomada de 100% de sua grade horá-
ria, perfazendo um total de 34 viagens 
diárias, visando atender o aumento do 
fluxo de usuários, ocasionado pela re-
tomada das atividades comerciais no 
RN”, explicou o órgão.

A CBTU ressalta que não está me-
dindo esforços para a revisão dessa 
decisão, a fim de que sua grade horária 
regular seja retomada com a maior 
brevidade possível. As viagens foram 
distribuídas no ramal e horários de 
maior fluxo, para melhor atender à 
população.

Medida diminui de 20 para apenas quatro o número de viagens diárias dos trens urbanos

Decisão da Justiça reduz número de 
viagens dos trens urbanos em Natal

A Ordem dos Advogados do Brasil 
no Rio Grande do Norte encaminhou 
ofício nesta segunda-feira 31 ao pre-
sidente do Tribunal de Justiça do RN, 
desembargador João Batista Rebouças, 
requisitando o imediato retorno das 
atividades presenciais em todas as es-
feras do Poder Judiciário do Rio Grande 
do Norte.

O motivo da solicitação ocorre 
pelo fim da validade de uma portaria 
conjunta do TJRN (38/2020), que trata 
do Plano de Reabertura Gradual das 
Atividades Presenciais no âmbito do 
Poder Judiciário potiguar. 

A referida portaria estabelecia que 
a suspensão dos prazos processuais de 
processos físicos se encerraria nessa 
segunda-feira 31 de agosto.

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

Diante do atual cenário da pan-

demia no Estado, o qual aponta um 
melhor controle da disseminação da 
Covid-19, bem como incremento dos 
sistemas de atendimentos básico e crí-
tico aos cidadãos, a OAB entende que 
é possível o pleno retorno às atividades 
presenciais.

“É o momento da volta em todas as 

esferas e atividades. E acreditamos que 
respeitados os protocolos de seguran-
ça e saúde, as atividades presenciais 
impulsionadoras da economia devem 
ser e estão sendo retomadas. E não é 
diferente com as atividades do Poder 
Judiciário”, destaca o presidente da 
seccional potiguar, Aldo Medeiros.

Presidente da Seccional da OAB potiguar, Aldo Medeiros: “É o momento da volta”

OAB cobra retorno das atividades 
presenciais do Judiciário no RN

SOLICITAÇÃO

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

MIPIBU COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS DOMINGOS LTDA, CNPJ: 38.086.050/0001-06, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Gran-
de do Norte – IDEMA, a  Licença Prévia - LP, para Revenda de combustíveis líquidos, com capacidade 
de 60m3, Localizado na Rodovia RN316, S/N, Lote Novo Paraiso, Lotes: 148, 149, 151, 152 e 153, 
Quadra G, Zona de expansão, São José de Mipibu/RN.

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
SÓCIO-ADMINISTRADOR

PEDIDO DA LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO

PAULO SERGIO DE MORAIS CONVENIÊNCIA, 06.859.848/0001-57, torna público que está re-
querendo Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMUR a Licença de 
Regularização e Operação, para um uma panificadora, localizada na Rua Elis Regina, nº 888, Passagem 
de Areia, Parnamirim/RN.

PAULO SERGIO DE MORAIS
PROPRIETÁRIO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

POSTO TABAJARA LTDA, CNPJ: 28.446.336/0001-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, as seguintes licenças:

Licença de Operação (LO) para Revenda Varejista de combustíveis líquidos, com capacidade total 
de armazenamento de 75m3,  com Validade: 01/09/2026, Localizado na Rod. BR 304, Km 608, 2510, 
Zona Rural, Macaiba/RN;

e
Licença de Alteração (LA)  para Instalação de 2 tanque de 30m3 cada,  com Validade: 21/10/2020, 

Localizado na Rod. BR 304, Km 608, 2510, Zona Rural, Macaiba/RN;

MARCOS DOMINGOS DA SILVA FILHO
PROPRIETARIO

VOTO | Decisão dos ministros seguiu parecer da assessoria técnica da Justiça Eleitoral, segundo o qual o 
adiamento das eleições não pode barrar a candidatura de políticos enquadrados na Lei da Ficha Limpa

Uma decisão tomada pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
nesta terça-feira permitirá que 

candidatos enquadrados na Lei da Fi-
cha Limpa impedidos de concorrer às 
eleições municipais de 4 de outubro 
disputem o pleito em 15 de novembro.

Com as votações adiadas, o perí-
odo de inelegibilidade de quem não 
poderia figurar nas urnas em outubro 
já terá esgotado no mês seguinte. As 
eleições foram adiadas neste ano por 
emenda constitucional devido à pan-
demia do coronavírus. 

A decisão foi tomada em uma con-
sulta proposta ao TSE deputado federal 
Célio Studart (PV-CE). Ele questionou 
se os candidatos ficha suja considera-
dos inelegíveis para as eleições 2020, 
pelo calendário original, continuam 
impedidos de disputar cargos, mes-
mo com o adiamento do pleito para 
novembro. A resposta foi negativa. O 
placar foi de cinco votos a dois.

O entendimento do TSE, deve im-
plicar em aumento no número de can-
didatos a prefeito e a vereador aptos 
a concorrer neste ano. A decisão dos 
ministros seguiu parecer da assessoria 
técnica do tribunal, segundo o qual 
o adiamento das eleições não pode 
barrar a candidatura de políticos en-
quadrados na Lei da Ficha Limpa até 
outubro deste ano.

A Lei da Ficha Limpa estabelece 
que condenados por um tribunal de 
segunda instância devem ficar inele-
gíveis por um período de oito anos a 
partir do crime cometido. Portanto, 
condenados por ilegalidades nas elei-
ções de 2012 estariam barrados das 
urnas até outubro desde ano.

"Eu diria que sorte é sorte. No caso 
aqui, de alguns possíveis candidatos 
que seriam inelegíveis, não dependeu 
deles a ocorrência da alteração da data 
da eleição", disse o ministro Alexandre 
de Moraes. 

Vale lembrar que no último 7 de 
julho, a Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) aprovada pelo Congresso 
adiando o primeiro turno para 15 de 
novembro, e o segundo, para 29 de no-
vembro.

Segundo Moraes, a Lei da Ficha 
Limpa é uma lei importantíssima, que 
protege a moralidade, mas tem suas 
limitações.

"É uma restrição de um direito fun-
damental, do exercício pleno dos direi-
tos políticos. Se essa restrição termina 
no igual dia do oitavo ano seguinte, e a 
eleição se deslocou, entendo que, salvo 
uma expressa menção que poderia 
ter vindo pela emenda constitucional, 
não podemos interpretar de maneira 
extensiva, ampliar essa restrição", con-
cluiu o ministro.

Votaram no mesmo sentido Mau-
ro Campbell, Tarcísio Vieira, Sérgio 
Banhos e o presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso.

"A inelegibilidade se conta dia a dia. 
Se alguns têm sorte, outros tiveram 
em outros momentos azar", declarou 

Banhos.
"Já começado o processo eleitoral, 

eu teria muita dificuldade de mexer 
nesse estado de coisas, ainda que eu 
não ache que ele seja o melhor. Em 
certos casos, o ideal de Justiça deve 
ceder à segurança jurídica, e penso que 
estejamos diante de um desses casos", 
ponderou Barroso.

Os ministros Edson Fachin e Luís 
Felipe Salomão votaram pela extensão 
da inelegibilidade dos políticos até no-
vembro. Eles concordaram com o pa-
recer do vice-procurador-geral eleito-
ral, Renato Brill de Góes, que defendeu 
a interpretação mais ampla da lei. Para 
o procurador, a inelegibilidade deve ser 
estendida até 31 de dezembro, porque 
todo ano a eleição cai em dia diferente, 
e uma interpretação literal do prazo 
poderia dar margem a casuísmos. 

"O prazo de oito anos tem que tem 
como termo final o final do ano, 31 de 
dezembro, que é uma data fixa, e não 
uma data variável que vai trazer casu-
ísmo, como está trazendo este ano", 
disse o procurador antes da votação.

Em parecer ao tribunal, o vice-pro-
curador-geral eleitoral Renato Brill de 
Góes defendeu que o prazo de inelegi-

bilidade deveria valer até o fim do oita-
vo ano da punição – e não apenas até a 
data da eleição. A tese não foi acatada 
pelos ministros.

Na análise, os membros do TSE 
ressaltaram a importância da Lei da 
Ficha Limpa para a moralidade no 
cenário eleitoral, mas ressaltaram que 
a aplicação da inelegibilidade deve ser 
feita de forma estrita, porque atinge 
diretamente direitos fundamentais – 
entre eles, a participação nas eleições.

Os ministros ponderaram ainda 
que o Congresso não analisou o tema 
na emenda que alterou a data da elei-
ção. Por isso, na avaliação do TSE, a 
regra não poderia ser definida apenas 
em um entendimento da corte.

A decisão pode repercutir nos ce-
nários políticos do Rio Grande do Nor-
te. O posicionamento do TSE  favorece 
a ex-prefeita de Mossoró, Cláudia Regi-
na (DEM), que teve 11 das 13 cassações 
mantidas pelo TSE e estaria inelegível 
até 7 de outubro. Ela foi condenada 
pelos crimes de abuso de poder ecôno-
mico e poder político, uso indevido de 
meio de comunicação social, captação 
ou gasto ilícito de recursos financeiros 
e conduta vedada a agentes públicos.

TSE decide que adiamento de eleições libera candidatura de ficha-suja para as eleições

TSE libera a candidatura de fichas 
sujas para disputar eleições em 2020

A Federação do Comércio do Rio 
Grande do Norte (Fecomércio) anun-
ciou nesta terça-feira 1º a demissão 
de 120 colaboradores. Os desliga-
mentos também abrangem o Sesc e o 
Senac, que são entidades vinculadas 
ao sistema Fecomércio potiguar.

Em nota oficial, a Fecomércio 
diz que, em razão do cenário de 
incertezas e de lenta recuperação 
econômica, precisou fazer as de-
missões para “a preservação do 
equilíbrio financeiro” das institui-
ções que compõem o sistema no 
Rio Grande do Norte.

“O Sistema Fecomércio RN 
agradece a todos os colaboradores 
desligados pelo profissionalismo 
e comprometimento, ao mesmo 
tempo em que reforça que tais me-
didas precisam ser tomadas para a 
continuidade do trabalho desenvol-
vido em prol da qualidade de vida do 

povo potiguar”, traz a nota, que foi 
enviada a todos os colaboradores da 
entidade.

Ainda de acordo com a Fecomér-
cio, o desligamento dos profissionais 
aconteceu nesta terça-feira 1º. A en-
tidade detalhou, ainda, que permitiu 
ao grupo de demitidos a manuten-
ção, por um período de até dois anos, 
alguns benefícios, como o plano de 
saúde e cartão do Sesc. Também foi 
permitida a manutenção da bolsa 
dos cursos do Senac RN, desde que 
estejam em andamento.

“Também serão concedidos des-
contos diferenciados nos cursos do 
Senac, como suporte ao retorno ao 
mercado de trabalho e uma carta 
de recomendação, por entendermos 
que o desligamento não foi motivado 
pela incapacidade técnica, má con-
duta ou outro motivo que desabone 
o colaborador”, detalhou a nota.

Sistema Fecomércio explica que demissões preservarão equilíbrio financeiro da entidade

Sistema Fecomércio demite 
120 colaboradores no RN

DESLIGAMENTO

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO ME, CNPJ: 08.078.469/0001-55, torna 
público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, com validade: 04/05/2020, para Armazenamento 
e revenda de GLP Classe III, com capacidade máxima de 6240kg, localizado na Rua Antônio Henrique 
Pereira, 304, Seridó, Cerro Corá/RN.

MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO
PROPRIETARIA

CARLOS MOURA/ASCOM  

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN
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JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

A jovem Vanessa Gabriely Alves 
da Silva nunca conseguiu levar 
uma vida normal. A potiguar 

de 19 anos sofre, desde pequena, com 
problemas de intestino que a impe-
diram até mesmo de estudar. “Ela 
sempre teve fortes dores na barriga e 
a rotina foi bastante afetada. Passava 
uma semana em crise, depois ficava 
bem por um mês. O ciclo se repetia 
frequentemente”, contou a tia de Va-
nessa, Antônia Maria, ao Agora RN.

Natural de Santana do Matos, na 
região Central potiguar, Vanessa lida 
com dores constantes na barriga ao 
longo dos últimos anos. Ela já teve 
várias consultas com médicos da rede 
de saúde pública, que não chegaram 
a um diagnóstico preciso acerca do 
problema. “Eles diziam que era um 
problema de intestino, mas não infor-
maram o nome exato da doença”, disse 
Antônia.

Há cerca de dois anos, a jovem foi 
internada para fazer uma cirurgia de 
urgência e precisou retirar o intestino 
grosso para sobreviver. “O cirurgião 

disse que, se tivesse demorado só mais 
um dia, o caso teria sido pior porque 
ela estava com um excesso de fezes 
acumuladas”, relembrou a tia. Após 
o procedimento, Vanessa começou a 
usar uma bolsa coletora.

“O responsável pela cirurgia afir-

mou à família que o uso da bolsa seria 
apenas por um ano. O dobro do tempo 
se passou e ela ainda não teve melhora 
significativa do quadro de saúde. Dois 
meses atrás, tudo piorou”. 

Antônia foi a responsável por arre-
cadar, através de uma campanha nas 

redes sociais, R$ 1.250 para uma con-
sulta particular e novos exames, que já 
foram feitos.

Ana Eduarda, irmã de Vanessa, 
gravou um depoimento na semana 
passada para relatar a história e pedir 
ajuda para a continuação do trata-
mento. O vídeo, que circula nas redes 
sociais, chamou a atenção dos poti-
guares e a família conseguiu uma con-
sulta em Natal nesta segunda-feira 31. 

“A consulta foi positiva e Vanessa 
deve ser internada no Hospital Univer-
sitário Onofre Lopes nesta quarta para 
avaliações. Ela provavelmente terá que 
passar por uma nova cirurgia”.

Agora, a campanha segue para que 
evitar dificuldades financeiras caso 
outras necessidades apareçam. As aju-
das podem ser feitas por depósitos e 
transferências para a conta de Antônia 
Maria da Silva, Banco do Brasil, agên-
cia 1132-0, conta corrente 10384-5. 

“Esperamos que a qualidade de 
vida de Vanessa melhore, que ela saia 
das camas dos hospitais e possa ter 
um cotidiano saudável e feliz”.

Potiguar abre campanha para 
conseguir cirurgia gástrica
AJUDA | Vanessa Gabriely Alves da Silva, de 19 anos, natural de Santana do Matos, na região Central potiguar, sofre com um grave problema no 
intestino que a impede de ter uma vida nornal. Familiares iniciaram ação nas redes sociais para todos o custear tratamento médico e a cirurgia

Consultas médicas não chegaram a um diagnóstico preciso acerca do problema de Vanessa

Público-alvo é de 1,5 milhão de pessoas

O Ministério da Saúde estendeu 
o prazo para a realização da 
estratégia de vacinação indis-

criminada contra o sarampo para pes-
soas na faixa etária de 20 a 49 anos até 
o dia 31 de outubro de 2020 em todo o 
País. A Coordenação do Programa de 
Imunizações do Estado do Rio Gran-
de do Norte, reiterando a necessidade 
de continuar fortalecendo as ações de 
prevenção por meio da vacinação con-
tra o sarampo, estende esta estratégia 

na forma indiscriminada para todos os 
municípios.

O vírus do sarampo voltou a circu-
lar no Brasil desde fevereiro de 2018. 
E até março de 2020, o País registrou 
29.233 casos confirmados, com 30 
óbitos pela doença, que ainda ameaça 
a população brasileira com surtos que 
permanecem ativos em dez estados.

Com isso, até a data o dia 31 de ou-
tubro, a vacina tríplice viral deverá ser 
administrada em todos os adultos da 

faixa etária preconizada, independen-
temente da situação vacinal apresen-
tada, isto é, mesmo que esses adultos 
tenham esquema completo de vaci-
nação contra o sarampo devidamente 
comprovado no cartão de vacinação, 
deverão receber outra dose da vacina 
tríplice viral.

No Estado do Rio Grande do Norte 
existe uma população de 1.509.564 pes-
soas que se encontram dentro dessa 
faixa etária para esta campanha.

Vacinação contra o sarampo segue 
até 31 de outubro em todo o Estado

IMUNIZAÇÃO

OPINIÃO

O presidente da Câmara, de-
putado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse, nesta terça-feira 1º que 
espera que o governo revogue a 
portaria publicada nesta sexta-
-feira 28 pelo Ministério da Saúde 
que obriga médicos e profissio-
nais da saúde a avisarem a polícia 
quando atenderem mulheres que 
solicitem a realização de aborto 
por causa de estupro.

A medida estabelece novas 
regras para que o procedimento 
seja feito nos casos previstos em 
lei. Deputados do PSOL, PT, PSB e 
PCdoB apresentam uma queixa à 
cúpula da ONU, fazendo um “ape-
lo urgente” diante dos “ataques e 
retrocessos para aborto legal”. 

Segundo Rodrigo Maia, já são 
discutidos no Congresso projetos 
de decretos para sustar a  por-
taria, mas para Maia a melhor 
solução seria o governo rever a 
decisão.  “Estou analisando com 
os deputados e tentando ampliar 
o apoio ao decreto legislativo, à 
proposta. Do meu ponto de vista 
ela é ilegal, absurda, não é o Minis-
tério da Saúde que pode tomar a 
decisão como tomou. Na verdade 
uma interferência em uma lei. Do 
meu ponto de vista o melhor ca-
minho era que o governo pudesse 
recuar nessa decisão, mas se isso 
não ocorrer vamos trabalhar para 
ter voto ou que algum partido ou 
a própria Câmara decida ir ao 
STF para sustar esse decreto que 
é claramente ilegal e incostitucio-
nal”, detalhou Rodrigo Maia.

Para o presidente da Câmara, 
não se pode criar uma norma que 
constranja a decisão da mulher 
de abortar nos casos permitidos 
pela lei brasileira. 

“É a minha opinião pessoal. 
O marco legal é claro e não deve-
mos criar decreto ou portaria que 
constranja a decisão da mulher. 
Portaria que não respeita as nor-
mas legais. Minha opinião pes-
soal, acho que o governo deveria 
recuar ou até debater. E até uma 
interferência a outro Poder”.

“ESPERO QUE 
GOVERNO RECUE DA 
DECISÃO”, DIZ MAIA 
SOBRE ABORTO LEGAL
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ROCK 
É REVOLUCIONÁRIO

NATHALLYA MACEDO

Quando era criança, o 
pequeno Dasta Gomes 
estava passeando com o 

pai pelo comércio de Natal e pediu 
um brinquedo de presente. O pai, 
no entanto, acabou comprando 
uma coletânea de discos de vinil 
de Elvis Presley. “Lembro que 
� quei super frustrado, mas quando 
chegamos em casa e ouvimos as 
canções, eu pensei: ‘esses discos são 
meus agora’. Foi o começo do meu 
interesse pela música”, contou ao 
Agora RN.

Dasta nasceu em Campina 
Grande, na Paraíba, e mora na 
capital potiguar desde os 3 anos. Ele 
é funcionário público e estudante 
de jornalismo, mas encontra no 
rock uma maneira de passar uma 
mensagem inovadora. 

Ele, que já participou de bandas 
como a Rebelviz e a � e Bop Hounds, 
criou em 2016 a Dasta & � e Smokin’ 
Snakes, formada com a participação 
de Renata Soares (rabecão), Felipe 
Viana (bateria), Ramis Al Bud 
(guitarra e composição) e Bruno 
Oliveira (guitarra).

Aliás, foi com a � e Bop 
Hounds que o artista viajou para 
apresentações nos Estados Unidos. 
“Tocamos em um festival de Las 
Vegas e chamamos a atenção 

dos produtores de lá. Um deles 
nos convidou para fazer parte da 
Wild Records. Depois, com a nova 
banda, consegui lançar o primeiro 
álbum do grupo pelo selo norte-
americano”, relembra.

Com 14 faixas, o disco Get 
Wild or Get Gone – lançado em 
outubro de 2019 – é autoral e foi 
composto por Dasta em inglês. “As 
letras que canto aparentemente 
são sobre relacionamentos. Se você 
prestar atenção, vai perceber que 
na verdade são re� exões subjetivas 
acerca dos movimentos políticos da 
nossa realidade”.

A produção também é marcada 
pelo rockabilly, gênero que surgiu 
na década de 1950 a partir de uma 
mistura entre rhythm and blues, 
rock and roll e country music 
(antigamente, conhecida como 
hillbilly). “É um estilo vintage, mas 
não falamos apenas sobre diversão 
e cultura estadunidense. Trazemos 
uma representação nordestina”, 
a� rmou. Em agosto, uma coletânea 
com 30 bandas do mundo todo 
estreou nas plataformas digitais com 
a participação do grupo de Dasta. “O 
tema do trabalho é a luta contra o 
fascismo em nossa sociedade”.

PLANOS
Para divulgar o álbum Get Wild 

or Get Gone, a banda tinha uma 
turnê pela Europa marcada para 
acontecer ainda em 2020 – que 
foi adiada para o ano que vem por 
causa da Covid-19. O objetivo do 
cantor e compositor é propiciar a 
valorização do rockabilly na cidade. 
“Gostaria de ver novos artistas 
produzindo músicas inéditas para 
projetos interessantes. O rock é 
revolucionário e necessário nesse 
contexto atual”.

QR CODE
Aproxime a câmera do

seu celular e siga para o canal
da banda no YouTube

MÚSICA  | Banda Dasta & 
The Smokin’ Snakes é uma 
das poucas representantes 
do rockabilly na cena local. 
Dasta Gomes, vocalista e 
compositor, conta como foi 
tocar nos EUA e fala sobre a 
paixão pela música

ROCKABILLY
Dasta Gomes comanda a banda 
Dasta & The Smokin’Snakes
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SABIA OU NÃO SABIA? 
Em entrevista a uma emissora 

de rádio local, o diretor de 
Relacionamento Institucional da 
Petrobras, Roberto Ardenghy, a� rmou 
nesta terça 1º que a governadora 
Fátima Bezerra sabia desde janeiro 
que a empresa “deixaria o RN”. Ela 
disse que foi pega de surpresa e que 
� cou “perplexa” com a decisão. 

ENREDO 
Realmente, em 2019 foi noticiado 

que a estatal estava intensi� cando 
o seu programa de venda de ativos, 
incluindo os que � cam em território 
potiguar, mas o que não se sabia era a 
exata extensão desse desinvestimento. 

OFICIAL 
É preciso lembrar que só no 

último dia 25 de agosto a venda 
da totalidade de ativos terrestres 
e de águas rasas foi noticiada pela 
imprensa. O portal UOL publicou: “A 
Petrobras anunciou ontem a venda do 
Polo Potiguar, que reúne todas as suas 
operações no Rio Grande do Norte”.  

MUDANÇA DE RUMO 
O objetivo da petroleira é se 

concentrar em águas profundas e 
ultraprofundas, sobretudo no pré-sal. 
Em 2019 a empresa já tinha a meta de 
aumentar a participação das águas 
profundas e ultraprofundas de 55% 
para 88%. 

EXPLICANDO 
Em entrevista ontem, o secretário 

estadual de Planejamento e Finanças, 
Aldemir Freire, con� rmou: “Fomos 
pegos de surpresa”. E explicou: em 
reuniões na presidência da Petrobras 
o governo do RN ouviu “textualmente” 
que seriam vendidos alguns ativos, 
mas a empresa manteria “algo entre 
50% e 60% da produção”. 

DISCURSO POLÍTICO 
Na Assembleia Legislativa, o 

deputado estadual Getúlio Rêgo 
lamentou que o assunto “venda de 
ativos da Petrobras” tenha se tornado 
pauta política por parte do Governo 
do Estado. Para ele, o “discurso da 
esquerda” tenta associar a saída da 
Petrobras do RN ao presidente Jair 
Bolsonaro. 

AFASTAMENTO 
O parlamentar reforçou que a 

politização do tema traz prejuízos 
para o Estado, pois provoca um 
afastamento do RN com o Governo 
Federal. “Não podemos continuar 
nesse debate, nesse con� ito, em querer 
desagradar o Governo Federal”.  

ARGUMENTO 
Getúlio também garantiu que 

conversou com proprietários de terras 
que recebem royalties da exploração 
de petróleo e que a expectativa “é 
de um aumento três vezes maior de 
ganho com a privatização dos poços”. 
“Só isso já derruba o argumento da 
governadora”, a� rmou. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Nesta terça-feira, o IBGE 

divulgou retração histórica de 9,7% 
na economia brasileira. Bolsonaro 
não comentou a queda histórica 
do PIB, mas chorou durante 
cerimônia no Palácio do Planalto 
em homenagem ao músico 
paraibano Pinto do Acordeon, 
autor do jingle de sua campanha, 
falecido em julho. 

>>Deu no Intercept Brasil: “O 

República”. 
>>Com uma queda nas 

importações devido à pandemia 
da covid-19, a balança comercial 
brasileira registrou um superávit 
recorde em agosto. As exportações 
superaram as importações em US$ 
6,609 bilhões, o maior resultado 
para o mês na série iniciada em 
1989. No ano, o superávit já soma 
US$ 36,594 bilhões.

MPF anunciou que Deltan está 
deixando o comando da Lava Jato 
após seis anos. Oficialmente, está 
de saída para cuidar da saúde da 
filha. Mas não é só isso. A saída 
dele é vista nos bastidores como 
uma tentativa da Lava Jato de 
Curitiba para reduzir os atritos 
com a Procuradoria-geral da 

Com a família como 
testemunha, o 
desembargador Cláudio 
Santos tomou posse na 
segunda-feira como vice-
presidente e corregedor da 
Corte do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio Grande 
do Norte (TRE-RN) para o 
novo biênio. Ao seu lado, a 
esposa Regina Alvarenga e 
os filhos Cláudia, Danusa 
e Eduardo

Prefeito de Natal, Álvaro Dias, levou parte da sua equipe 
de auxiliares a Assembleia Legislativa para mostrar o 
apoio à campanha contra a violência doméstica lançada 
em agosto pelo Legislativo estadual. “Recebemos o 
amigo e prefeito de Natal, que atravessou a Ulysses 
Caldas e aqui veio elogiar a campanha de conscientização 
e combate à violência doméstica”, disse o presidente da 
Casa, deputado Ezequiel Ferreira
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POSIÇÃO 
Em sua fala, o deputado 

foi enfático ao a� rmar que, 
com a privatização dos 
poços, o Estado vai registrar 
aumento na arrecadação de 
royalties como acontece com 
os proprietários de terra.  

PRECISA SER APROVADO 
O presidente Jair 

Bolsonaro anunciou ontem 
que o auxílio emergencial será 
reduzido por R$ 300 e será 
depositado por quatro meses. 
Mas é preciso que se diga: o 
Congresso Nacional ainda 
precisa aprovar a medida. 

REFRESCANDO A MEMÓRIA 
Vale lembrar que essa 

não seria a primeira vez 
que o Congresso alteraria 
o benefício. No início da 
pandemia, o governo 
Bolsonaro pretendia 
pagar apenas R$ 200, mas 
o Legislativo ampliou o 
benefício para R$ 600. 

FORA DA CAIXA 
À medida que o tempo 

avança, surgem novas 
pro� ssões. Nesta quinta-feira 
(3), às 15h, mais uma edição 
do “Pense Fora da Caixa” se 
dedicará ao tema, só que 
dessa vez pelo YouTube. 
Participam André Aguiar, 
CEO da Inspira, Maria Luísa 
Fontes, vice-presidente da 
CDL, e Paulo Gallindo Filho, 
que responde pela Burgercue. 
Na mediação, o jornalista 
Octávio Santiago. 
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Hoje, o trígono formado por Mercúrio e Saturno envia 
boas energias para o trabalho. Pode ser que você sinta 
a pressão para aumentar sua produtividade, mas tudo 
indica que dará conta da cobrança - e isso pode ser 
reconhecido pela chefi a! Mas nada de exagero, ok? 

Boa parte da sua atenção continua concentrada no 
trabalho e você poderá conquistar o reconhecimento 
que merece. Amém que fala? O bom aspecto entre Lua e 
Vênus ajuda você a assumir novas responsabilidades e dar 
conta das suas obrigações.

Quintou com Q, de quase sexta! E hoje Vênus troca 
likes com a Lua, favorecendo o diálogo com pessoas 
alinhadas aos seus ideais. O trabalho pode render mais 
se apostar em reuniões ou conversas com os colegas e 
procurar ouvir planos diferentes também. 

Com a Lua em harmonia com Vênus e Saturno, tudo 
deve fl uir com mais tranquilidade ao longo desta quinta. 
Sua habilidade para se comunicar e expressar ideias e 
pensamentos pode ser fundamental para cativar clientes, 
conquistar a confi ança de alguém ou convencer.

Será mais fácil realizar algumas mudanças em casa hoje 
- o trígono entre Mercúrio e Saturno garante disposição 
e boas ideias para reformular os ambientes e deixar tudo 
do seu jeito. No trabalho, pode ser um bom momento 
para negociar uma comissão.

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

Seu lado curioso e disposto a aprender ganha destaque 
nesta quinta. A Lua, em sextil com Saturno e Plutão, 
favorece o contato com pessoas que moram longe ou 
que são de fora. Porém, a oposição entre Lua e Mercúrio 
faz com que seja necessário uma atenção extra.

A Lua continua estimulando a comunicação e você pode se 
benefi ciar dessas boas energias para manter contato com 
colegas, vizinhos ou irmãos. Porém, com o aspecto tenso 
entre Lua e Mercúrio na parte da manhã, vale a pena ter 
cautela e escolher bem o que resolve compartilhar.

A Lua tá toda amorzinho com Saturno e Plutão e 
favorece a concentração em assuntos fi nanceiros na 
parte da manhã. É um bom momento para organizar 
tarefas que estavam pendentes ou fazer mudanças que 
exigem dedicação e força de vontade. 

A Lua está de rolê em sua Casa das Finanças e você 
poderá aproveitar as boas energias para organizar as 
contas. Nossa fada sensata faz bom aspecto com Saturno 
e Plutão, destacando sua intuição e fazendo com que 
não acredite em promessas mirabolantes.

Virgem, quintou com Q, de quase sexta! Hoje Mercúrio 
e Saturno, em aspecto de trígono, favorecem a 
convivência com os fi lhos ou com pessoas queridas. 
Você estará mais confi ante e saberá se expressar de 
maneira diplomática.

Vale a pena se concentrar nos seus objetivos e cuidar 
de assuntos que dependem do seu empenho pessoal 
para dar certo. A Lua segue o rolê em Peixes e reforça os 
pontos positivos do seu signo - em parceria com Saturno 
e Plutão, vai ressaltar seu lado mais sociável.

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)

Nas mudanças na Band, Renata Fan deve perder uma hora

Na Band sempre tem uma 
história... Agora é o sinal amarelo 
na produção do “Jogo Aberto”, 
que deve perder uma das suas 
duas horas de duração.

Com o novo programa da 
Mariana Godoy, que um dia 
vai estrear, e a chegada do Edu 
Guedes, a ser anunciada até o 
� nal do mês, não vai existir uma 
outra maneira de acomodar todo 
mundo.

Mariana, Edu, Renata Fan e 
Neto, pela ordem, é o que deve 
prevalecer.

Ao encontro de tudo, nesses 
últimos tempos, o programa da 
Renata começou a ter números 
inferiores de audiência aos de 
“Os Donos da Bola”, que mesmo 
batendo de frente com o “Globo 
Esporte”, tem se saído bem. Isso 
nunca havia acontecido.

Na semana passada, ganhou 

quatro e perdeu em apenas um 
dia para o “Jogo Aberto” e ainda 
pesa o fato de ser um programa 
com custos menores tanto no 
casting como em produção. Para 
complicar, tanto em repercussão 
como em faturamento comercial, 
o Neto vem crescendo e 
ampliando oportunidades. Haja 
vista o acordo comercial para 
explorar as suas redes sociais 
com a Vibra. 

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Está tudo tão quieto no SBT...
Não sei dizer se isso é ou não um 
bom sinal.O músico Dilsinho será 

a atração do “Música na Band”, 
sexta-feira, às 22h45.A 2ª edição 
da UEFA Nations League começa 
com o confronto entre Alemanha e 
Espanha, quinta, a partir das 15h15, 

pela TNT...Narração de André 
Henning, com comentários de 

Mauro Beting e Péricles Bassols...
Serão 16 partidas na TNT; 14, 

no Space; 30, no EI Plus, além do 
YouTube do Esporte Interativo.
No jornalismo da Band, a postura 

do diretor Rodolfo Schneider é 
elogiada...Bem diferente do 

que foi no passado. É do diálogo.
Monica Monteiro é outra 

executiva do Grupo Bandeirantes 
em alta. Tem bom trato e sabe 

conduzir seu trabalho.No 
próximo domingo, Marcelo Bratke, 

considerado um dos melhores 
pianistas brasileiros da atualidade e 
apresentador do “Alma Brasileira – 
o DNA da nossa música”, da rádio 

Cultura FM, completa 60 anos.

MICROFONE
A informação é que Mariana 

Godoy poderia fazer um pit 
stop no jornal “Gente”, da rádio 
Bandeirantes, enquanto o programa 
da TV não vem. 

Que ela irá para a rádio, é certo, 
mas ainda não existe con� rmação 
sobre horário.    

DEPOIS TEM OUTRA
Ninguém pode sair por aí 

dizendo que a Band não produz 
novela. Produz sim senhor. Esse 
novo programa da Mariana é quase 
um “Direito de Nascer”. Aliás, não 
queriam? Olhaí o título.

TEM ISSO
Vem por aí a “Dança dos 

Famosos”, do “Domingão”, juntando-
se também à outra, como “dança das 
cadeiras”, usual em diversos setores 
e, de vez em quando, até mesmo na 
televisão. As trocas inesperadas de 
apresentadores, por exemplo.

MAS ESSA É NOVA
Pelo menos por aqui, nunca se 

ouviu nada parecido: “pensando em 

DIA CERTO
A segunda temporada da série “A 
Divisão”, com Silvio Guindane, Erom 
Cordeiro e Vanessa Gerbelli (foto) 
chega no próximo dia 10 à Globoplay. 
Integrantes da equipe chegaram a 
postar uma outra data, mas já houve 
a correção.  

ISABELA KASSOW

adaptar a nova rotina de trabalho 
remoto (home o�  ce)”, o SBT decidiu 
emprestar cadeiras para seus 
funcionários durante esse período 
da pandemia. Mas, completa o aviso: 
“depois, tem que devolver”.  

RECHEADA
A expectativa de grande 

audiência da “Fazenda” está 
exercendo uma in� uência bem 
positiva na parte comercial. O 
programa já tem quatro cotas 
vendidas, mais merchandisings e 
campanhas publicitárias avulsas.

ESTREIA DO LACOMBE
Como a Band mudou o dela para 

1º de outubro, desta vez será a Rede 
TV! quem irá abrir os debates com 
os candidatos à Prefeitura de São 
Paulo no dia 25. 

Outra novidade é que Luís 
Ernesto Lacombe, em seu primeiro 
trabalho na casa, vai compor 
com Amanda Klein a dupla de 
mediadores.

A PROPÓSITO
Ontem foi o primeiro dia de 

trabalho do Lacombe na Rede TV!, 
dando início aos preparativos do 
novo programa que vai estrear na 
faixa da manhã. E este de agora não 
terá quase semelhança ao que ele 
apresentou na Band. Só jornalismo, 
do começo ao � m.
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A quarta fase da Copa do Brasil, 
a última antes das oitavas de 
final - quando entram os times 

da Copa Libertadores e os campeões 
da Série B do Campeonato Brasileiro, 
da Copa do Nordeste e da Copa Verde 
-, terá um clássico carioca. Nesta ter-
ça-feira, a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) realizou o sorteio dos 

cinco confrontos desta etapa e nele fi-
cou definido que o Botafogo terá pela 
frente o Vasco.

De acordo com o sorteio dos man-
dos de campo, o Botafogo será man-
dante na rodada de ida, no estádio do 
Engenhão, no Rio de Janeiro. A volta 
acontecerá no estádio de São Januário. 
As datas de todos os confrontos serão 

confirmadas em breve pela diretoria de 
competições da CBF. A quarta fase da 
Copa do Brasil terá outro duelo entre 
clubes da Série A. O Fluminense jogará 
contra o Atlético Goianiense e terá que 
disputar a classificação às oitavas de fi-
nal fora de casa, em Goiânia. Por coin-
cidência, os dois times se enfrentarão 
nesta quarta-feira.

Botafogo e Vasco vão se enfrentar 
na quarta fase da Copa do Brasil

SORTEIO

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

A atuação do VAR chamou aten-
ção na partida entre Santos e 
Flamengo, válida pela sexta 

rodada do Campeonato Brasileiro, no 
último domingo. Em duas ocasiões, 
o árbitro goiano Wilton Pereira Sam-
paio, que apitou o duelo no estádio da 
Vila Belmiro, precisou do auxílio do 
vídeo para a checagem de dois gols ir-
regulares do Santos. Somadas as duas 
intervenções, a bola ficou parada por 
cerca de 10 minutos.

De acordo com Leonardo Gaciba, 
chefe de arbitragem da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), o tempo 
de análise elevado não se enquadra 
na média das últimas cinco rodadas 
do campeonato, que, até o momento, 
é pequena.

“Aconteceram dois lances de altís-
simo grau de dificuldade. Acredito que 
possamos evoluir em relação ao tem-
po de análise da jogada até chegarmos 
a uma conclusão. Foram lances muito 
ajustados. Apenas com uma ferramen-
ta muito precisa poderíamos chegar a 
essa marcação. Durante as cinco pri-
meiras rodadas do Campeonato Bra-
sileiro, o tempo do VAR não foi muito 
levado em conta e esse é seu grande 

sentido. Um jogo com uma demora 
maior acaba passando essa sensação 
de que a ferramenta é demorada. No 
entanto, no bojo do campeonato, as 
análises estão sendo feitas em um 
tempo adequado, dentro de uma mé-
dia internacional”, disse Gaciba em 
entrevista ao Estadão.

O lance gerou comentários contrá-
rios à utilização da ferramenta. Cuca, 

técnico do Santos, chegou a afirmar 
que o árbitro de vídeo “brincou” no 
jogo. Dirigentes santistas entraram no 
gramado da Vila Belmiro no intervalo 
para cobrar Wilton Pereira Sampaio. 
Gaciba, por sua vez, afirma que os 
técnicos da CBF seguem diretrizes in-
ternacionais.

“O VAR não afere a distância de 
impedimento. Ele passa uma linha 

precisa para dizer se o jogador está ou 
não adiantado. Uma interpretação de 
pouco impedido ou não é uma ques-
tão de regra do jogo. A CBF segue as 
normas internacionais. Esse é o pa-
drão da Fifa e da Conmebol para dizer 
se o jogador está impedido ou não”, 
explicou o chefe de arbitragem.

Gaciba comparou ainda o VAR a 
uma ambulância. Ele diz que o árbitro 
de vídeo é uma ferramenta que só deve 
ser chamada em situações de emer-
gência e que precisa trazer resultados 
eficazes, prioritariamente rápidos. 
“Ninguém está discutindo acertos e 
erros. Isso é muito bom. A partir do 
momento que temos de evoluir em 
tempo, isso é espetacular. As decisões 
estão sendo corretas e para isso o VAR 
foi criado. Se conseguir ser rápido e 
preciso, ótimo. O VAR é uma espécie 
de ambulância, ele só chamado em 
caso de emergência. Se ele conseguir 
atender essa emergência rapidamente 
e conseguir salvar o socorrido, mara-
vilhoso. Agora, se ele demorar para 
socorrer e mesmo assim salvar a víti-
ma, também é válido. O que não pode 
acontecer é ser rápido e errar ou ser 
demorado e errar”, completou.

CBF estuda reduzir tempo de 
análise do VAR no Brasileiro
POLÊMICA NO APITO | Chefe do setor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol aponta que o tempo de análise elevado na última 
rodada do Brasileirão, com análises que passaram dos 10 minutos, não se enquadra na média das partidas desde o início do campeonato

 Atuação do VAR chamou atenção na partida entre Santos e Flamengo do último sábado

SUA IDEIA, NOSSA MELHOR IMPRESSÃO.
MATERIAIS GRÁFICOS PARA SUA EMPRESA. 
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Confira a rodada de ida da 4.ª fase:
Ponte Preta x América-MG

Brusque x Ceará

Botafogo x Vasco

Fluminense x Atlético Goianiense

Juventude x CRB

Confira a rodada de volta da 4.ª fase:

América-MG x Ponte Preta

Ceará x Brusque

Vasco x Botafogo

Atlético Goianiense x Fluminense

CRB x Juventude

PROTOCOLO

O Flamengo terá mais um 
desfalque para a partida contra 
o Bahia, nesta quarta-feira 2, no 
estádio de Pituaçu, em Salvador, 
pela sétima rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Nesta terça, após 
adotar protocolo de saúde con-
tra o novo coronavírus e realizar 
exames rotineiros em seus atle-
tas, o clube comunicou que um 
jogador do elenco deu positivo 
para a doença e está afastado. O 
caso é do goleiro César. 

“Em testes realizados para 
o jogo desta quarta-feira (02.09), 
um atleta testou positivo, foi 
prontamente afastado e coloca-
do em quarentena. #CRF”, infor-
mou o Flamengo em um breve 
comunicado oficial através das 
redes sociais.

O técnico espanhol Domè-
nec Torrent já contava com ou-
tros dois desfalques para o duelo 
desta quarta-feira. O goleiro Die-
go Alves, com uma lesão parcial 
no tendão do ombro esquerdo, e 
o atacante Bruno Henrique, com 
edema ósseo no joelho direito, 
não jogarão contra o Bahia. Este 
último, além da contusão, já se-
ria ausência por ter recebido o 
terceiro cartão amarelo contra o 
Santos, no último domingo.

O centroavante Gabriel Bar-
bosa, por outro lado, havia sido 
substituído no jogo em Santos 
com suspeita de ter sofrido en-
torse no tornozelo, mas na rea-
presentação do time, na segun-
da-feira, não apresentou dores e 
deve ser titular contra o Bahia.

Assim como outros clubes 
do futebol brasileiro, o Flamengo 
sofreu os impactos da covid-19 
desde o início da pandemia. Em 
maio, o clube perdeu o massagista 
Jorginho, aos 68 anos. Nos exames 
do início do mesmo mês, foram 38 
testes positivos, sendo três de jo-
gadores. Após longo período sem 
novas manifestações, mais um 
atleta, o lateral-direito João Lucas, 
foi afastado antes do segundo tur-
no do Campeonato Carioca.

GOLEIRO CÉSAR 
TESTA POSITIVO 
PARA A COVID-19 E 
DESFALCA FLAMENGO


