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É LEGÍTIMO QUE CARLOS 
EDUARDO INDIQUE O 
VICE DE ÁLVARO, AVALIA 
PAULINHO FREIRE

METADE DOS BRASILEIROS 
QUEREM 
JAIR BOLSONARO FORA DA 
PRESIDÊNCIA

EUGÊNIO PACELLI TEM 
69% DAS INTENÇÕES DE 
VOTO PARA PREFEITO EM 
SÃO PAULO DO POTENGI

VEREADOR E PRÉ-
CANDIDATO ESTÃO NA MIRA 
DO MPRN POR ENTREGA DE 
CESTAS BÁSICAS

NEM VACINA CONTRA A 
COVID-19 GARANTE VOLTA 
À NORMALIDADE, AVALIA 
A OMS

ENTREVISTA. 2 | Presidente do Poder 
Legislativo Municipal, Paulinho Freire 
(PDT) avalia cenário pré-eleitoral sobre 
candidaturas, discordando de colegas 
que defendem que o vice na chapa do 
prefeito Álvaro Dias (PSDB) deva sair, 
necessariamente, da Câmara Municipal

ANÁLISE. 6 | Pesquisa feita pelo instituto 
PoderData  mostra que 48% dos 
brasileiros desejariam ver o presidente 
da República, Jair Bolsonaro (sem 
partido) fora do comando do País. 
Cientista político potiguar analisa 
números do levantamento

ELEIÇÕES. 6 | Pesquisa do Instituto 
Exatus, encomendada pelo Jornal Agora 
RN, mostra vantagem Eugênio Pacelli na 
percepção da população sobre quem 
vai vencer a eleição este ano. Para 
60,7%, o engenheiro será o novo prefeito 
do município. 

INQUÉRITO. 6 | MP Eleitoral abriu 
investigação para apurar possíveis 
irregularidades na distribuição de cestas 
básicas por integrantes do Programa 
Amigos da Família (Proamfa), que presta 
assistência a pessoas em situação de 
vulnerabilidade social em Parnamirim

SAÚDE. 9 | Diretor-geral, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, afirmou que a vacina 
pode não se tornar realidade, a despeito 
de vários testes estarem sendo feitos 
em uma velocidade sem precedentes 
e alguns já apresentarem até mesmo 
resultados promissores.

NATAL. 7 | Ministério Público de 
Rio Grande do Norte instaurou 
um inquérito civil para apurar 
superlotação do transporte 

público de Natal. O procedimento 
investigaivo foi aberto após 
denúncias de ônibus circulando 
pela capital acima da capacidade 

máxima de pessoas.
O promotor público Marconi Antas 
Falcone Neto cobra informações 
sobre a administração da frota 

urbana de ônibus à Secretaria 
Municipal de Transporte Urbano 
(STTU).  
Apesar de o plano de reabertura 

das atividades econômicas da 
capital ter se iniciado em julho, os 
ônibus circulam com 54% da frota 
pelas vias da capital potiguar.

MPRN INVESTIGA SUPERLOTAÇÃO 
DOS ÔNIBUS DURANTE PANDEMIA 

Nas últimas semanas, as cenas de ônibus superlotados se tornaram comuns nas principais vias de Natal. Os horários de pico também têm causado aglomerações em paradas do transporte do público
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PF - Estamos esperando, vai 
ser votado, já foram eleitos os de-
legados, agora falta ser votado na 
Conferência Final para que possa 
ser enviado para a Câmara. A ten-
dência é que chegue no � nal de 
agosto. Estamos na expectativa 
que chegue para ver como vai ser 
apresentado para que posamos 
começar a analisar.

AGORA RN - A vereadora Diva-
neide Basílio disse que o processo 
de debate virtual feito pela prefei-
tura é maquiado, confere?

PF – Esse modelo de discus-
sões e votações virtuais tem sido 
usado pelo Congresso Nacional, 
pelas câmaras, pelas assembleias, 
o projeto não deixa de ser legíti-
mo. Claro que o presencial seria 
bem melhor, mas vamos ter opor-
tunidade de apreciar na Câmara 
com paciência, com calma, nada 
açodado. E vamos debater com 
as entidades que têm interesse no 

Plano Diretor, com a sociedade e 
o Ministério Público, para que en-
contremos um plano equilibrado, 
que trate bem da preservação, mas 
que traga desenvolvimento para a 
cidade do Natal.

AGORA RN – A licitação dos 
transportes, ainda é possível?

PF - A licitação dos transportes 
cabe à prefeitura. Eu, como presi-
dente da Câmara, não aceito que a 
licitação chegue à Casa porque isso 
é prerrogativa do executivo. Se não, 
por analogia, todas as licitações 
tinham que passar pela Câmara. 
Na nossa gestão não vamos votar a 
licitação, porque é prerrogativa do 
Executivo e não do Legislativo.

AGORA RN - Como avalia a ges-
tão Álvaro?

PF - Acho que o prefeito vem 
fazendo uma boa administração. 
Sobressaiu-se bem na questão 
da pandemia, foi rápido nas suas 
ações, deu resultados. Fora isso, já 
vinha fazendo uma boa adminis-
tração. Acho que ele tem corres-
pondido aos anseios da população 
de Natal.

AGORA RN - Em relação ao vi-

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Natal, vereador 
Paulinho Freire (PDT) dis-

corda de colegas que defendem 
que o vice na chapa do prefeito 
Álvaro Dias (PSDB) deva sair, ne-
cessariamente, dos quadros da 
Câmara Municipal. Nessa semana, 
em entrevista ao Agora RN, o ve-
reador Raniere Barbosa (Avante) 
revelou existir articulação na Casa 
para que o vice seja um vereador. 
Para Paulinho Freire, porém, como 
presidente do PDT, o ex-prefeito de 
Natal Carlos Eduardo Alves tem 
“todas as prerrogativas” para fazer 
a indicação de “qualquer nome”, 
desde que seja dos quadros do par-
tido. “Cabe a Carlos e a Álvaro ava-
liarem o nome, e verem se é bom 
para integrar a chapa”, disse.

AGORA RN - Como avalia a ges-
tão da Câmara até agora?

PAULINHO FREIRE - Tem si-
do tranquila. Apesar da pandemia, 
nós estamos conseguindo realizar 
as sessões, mesmo que virtuais. Os 
projetos mais importantes estão 
andando e os trabalhos ainda não 
estão normais por conta da pande-
mia. Mas a Câmara está trabalhan-
do, mesmo na pandemia.

AGORA RN - Que matérias de-
vem ser apreciadas ainda nesse 
ano?

PF - A reforma da previdência, 
e estamos esperando a chegada 
do Plano Diretor, que di� cilmente 
será votado antes da eleição. Mas 
vamos dar andamento para que 
possa tramitar normalmente nas 
comissões e que tenhamos tem-
po para debater já que se trata de 
pauta muito importante. São esses 
dois principais projetos para o se-
gundo semestre.

AGORA RN - Em relação ao Pla-
no Diretor, qual o quadro?

É LEGÍTIMO QUE CARLOS 
EDUARDO INDIQUE O VICE DE 
ÁLVARO, AVALIA PAULINHO FREIRE

ce de Álvaro, defende que saia da 
CMN?

PF - Não propriamente da Câ-
mara. Acho que o PDT é o maior 
partido dessa possível aliança do 
prefeito Álvaro e caberia ao PDT 
essa indicação.

AGORA RN - Que achou do no-
me de Aíla Ramalho, suscitado por 
Carlos como vice?

PF - Acho que o ex-prefeito 
Carlos Eduardo é um grande elei-
tor de Natal, presidente estadual do 
PDT, e tem todas as prerrogativas 
para fazer a indicação de qualquer 
nome, desde que seja dos quadros 
do partido. Cabe a ele e ao prefeito 
atual avaliarem o nome, e verem 
se é bom para integrar a chapa. É 
legitimo o prefeito Carlos Eduardo 
indicar o vice.

AGORA RN – Em entrevista nessa 
semana, o vereador Raniere Barbosa 
disse que a advogada Aíla Ramalho 
não tinha experiência administrati-
va para ocupara a função...

PF - Respeito a opinião do ve-
reador Raniere, mas discordo por-
que acho que Carlos Eduardo, por 
já ter sido prefeito, jamais indicaria 
uma pessoa que não seria para so-
mar. Acho que a discussão deverá 
acontecer em boa hora no PDT, e o 
PDT sairá com um nome, seja ele 
qual for.

AGORA RN – Haveria uma cor-
rente em prol da indicação da vere-
adora Nina Souza (PDT), ela seria 
um bom nome?

PF - Não vi essa corrente, 
confesso que ninguém conversou 
comigo. Eu vi uma entrevista do ve-
reador (Raniere) achando legítimo 
que a Câmara indique, mas não vi 
nenhuma indicação especí� ca pa-
ra qualquer vereador. 

AGORA RN – O prefeito Álvaro 
está distante de Carlos Eduardo?

PF - Confesso que não sei, por-
que não temos conversado sobre 
essa questão. Mas acho que na 
hora certa eles vão se entender pe-
lo bem de Natal, já que se trata do 
ex-prefeito e do prefeito atual que 
gostam da cidade.

Acho que Carlos Eduardo, 
por já ter sido prefeito, jamais 
indicaria uma pessoa que 
não seria para somar. Acho 
que a discussão deverá 
acontecer em boa hora no 
PDT, e o PDT sairá com um 
nome, seja ele qual for”

“
PAULINHO FREIRE - PSDB
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ENTREVISTA | Presidente do Poder Legislativo Municipal, Paulinho Freire 
(PDT), avalia cenário pré-eleitoral sobre candidaturas, discordando de 
colegas que defendem que o vice na chapa do prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
deva sair, necessariamente, dos quadros da Câmara Municipal
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Pesquisa realizada pelo instituto 
PoderData, publicada nesse do-
mingo (9), mostra que metade 

dos brasileiros - quase 50% dos entre-
vistados - desejariam ver o presidente 
da República, Jair Bolsonaro (sem par-
tido) fora do comando do maior país 
da América Latina, o Brasil. Segundo 
o instituto, 48% dos brasileiros acham 
que o presidente deve deixar o coman-
do do país.

O percentual da pesquisa Poder-
Data divulgada nesse domingo se 
manteve estável em relação ao último 
levantamento, feito pelo mesmo insti-
tuto, de 20 a 22 de julho. Passou de 47% 
para 48% em duas semanas.

O apoio para que Bolsonaro � que 
no cargo, no entanto, cresceu no perí-
odo. Foi de 43% para 47%. De acordo 
com o PoderData, 32% aprovam o pre-
sidente e 41% o rejeitam.

Entre os que acham o presidente 
deve continuar no Planalto, 97% o 
avaliam seu trabalho como “ótimo” 
ou “bom”. Os que avaliam como seu 
desempenho como “ruim ou péssimo” 
são só 6%.

Já entre os que acham que Bol-
sonaro deve deixar o governo, 92% 
rejeitam sua gestão. Só 2% aprovam o 
trabalho do presidente.

A alta de 4 pontos percentuais da 
taxa de percepção de que Bolsonaro 

deve permanecer no governo vem no 
mesmo momento em que o presiden-
te passou a evitar atritos com a mídia, 
adversários e integrantes dos outros 
Poderes da República.

A pesquisa foi realizada de 20 a 22 
de julho de 2020 pelo DataPoder360, 
divisão de estudos estatísticos do Po-
der360, por meio de ligações para celu-
lares e telefones � xos. 

Foram 2.500 entrevistas em 560 
municípios nas 27 unidades da Fede-
ração. A margem de erro é de 2 pontos 
percentuais.

O PoderData também mostra a 
percepção dos entrevistados por sexo, 
idade, escolaridade, região e renda.

Metade dos brasileiros querem 
Jair Bolsonaro fora da Presidência
LEVANTAMENTO | Pesquisa feita pelo instituto PoderData  mostra que 48% dos brasileiros desejariam ver o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) fora do comando do 
maior país da América Latina, o Brasil. Percentual do levantamento PoderData divulgada no domingo se manteve estável em relação ao último levantamento feito de 20 a 22 de julho

 Apoio para que Jair Bolsonaro fique no cargo de presidente da República, no entanto, cresceu no período. Foi de 43% para 47%. De acordo com o PoderData, 32% aprovam o presidente e 41% o rejeitam

Cientista político Bruno Oliveira

OS QUE MAIS DEFENDEM 
QUE BOLSONARO DEIXE O 
GOVERNO SÃO:

Mulheres: 57%;

Pessoas 60 anos ou mais: 55%;

Pessoas com ensino superior: 56%;

Moradores do Norte: 56%;

Quem recebe mais de 10 salários 
mínimos: 65%.

A PERMANÊNCIA DE 
BOLSONARO NO PLANALTO 
É MAIS DEFENDIDA POR:

Homens: 59%;

Pessoas de 16 a 24 anos e de 25 a 44 
anos: 50% cada;

Pessoas com ensino médio: 54%;

 Moradores do Sul: 57%;

Desempregados e sem renda fixa: 
54%.

Cientista político pela Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) e especialista em marketing 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Bruno Oliveira avalia os dados da 
pesquisa Poder360 como a consta-
tação de que o presidente não soube 
conduzir o país da melhor maneira, 
sobretudo na pandemia, aos olhos da 
população.

“A divisão do país é muito forte, 
com metade opinando que o presi-
dente não vem conduzindo a coisa 
da melhor forma.A condução da 
crise sanitária por Bolsonaro acabou 
in� uenciando a visão que as pessoas 
têm dele”, diz ele.

Bruno Oliveira recorda que, com-
parada ao mesmo período de manda-
to, a aprovação de Bolsonaro é pior 
que a dos seus antecessores FHC, Lula 

e Dilma, o que se deve à forma como 
administra o governo. “O presidente 
que no meio de uma pandemia não 
consegue manter um ministro da 
saúde e até agora está com ministro 
interino não passa incólume a um 
julgamento severo, sobretudo diante 
dos números gritantes da pandemia 
no país o no festival de barbeiragens 
e declarações estapafúrdias que deu 
durante o percurso até aqui. Claro que 
isso acaba re� etindo nas pessoas”.

IMPROVISO
É como se as pessoas tivessem a 

impressão de que o presidente go-
verna de improviso, e há exemplos 
disso, quando Bolsonaro cria uma 
distância entre o discurso e a prática 
de governo.

“O presidente é muito bom de 

METADE DOS BRASILEIROS PERCEBE QUE 
A CONDUÇÃO DO PAÍS É RUIM, DIZ ESPECIALISTA

bravatas e frases polêmicas, sobrevive 
politicamente disso, administra nesse 
viés. E quando vai para a prática go-
vernamental, se complica. Para gerir 
um país como o Brasil, ou o presiden-
te se cerca de pessoas técnicas que te-
nham condições de ajudá-lo em áreas 
sensíveis como a saúde, ou acontece 
o que estamos vendo: 100 mil mortes 
por Covid e o maior telejornal do país 
fazendo editorial chocante mostran-
do a nossa dura realidade”.

ELEIÇÕES 2020
Para Bruno Oliveira, engana-se 

quem acha que o presidente será um 
grande cabo eleitoral nas eleições des-
te ano. “Começo a achar que ele não 
será um grande eleitor, porque me 
parece que há nessa aproximação de-
le com partidos do chamado centrão, 
um acordo tácito, um sentimento de 
que ele não se envolva com as elei-
ções municipais, onde os partidos 
do centro conseguem ter maior êxito 

eleitoral na maio parte dos municí-
pios, e esses partidos não irão querer 
ter in� uência do presidente em suas 
campanhas”.

Apesar disso, segundo Bruno 
Oliveira, deverão surgir muitas can-
didaturas surfando na onda bolsona-
rista. “Mas como ele mesmo já andou 
declarando, sua participação vai ser 
pequena. Até porque nas eleições mu-
nicipais a discussão é local e não cabe 
ao presidente se envolver em assuntos 
como melhor proposta para tapar 
buraco de rua, remédio em posto de 
saúde, merenda escolar, etc. E não se-
rá porque o candidato está com ban-
deira de Bolsonaro que vai conseguir 
convencer o eleitor que é a melhor 
opção para sua cidade”.

Para o cientista político, nem o 
ex-presidente Lula, em seus tempos 
áureos, teve tamanha in� uência elei-
toral nas eleições municipais, “imagi-
ne Bolsonaro que não tem essa apro-
vação toda”, frisou.
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MAIA NÃO MEXE NOS JUROS 
CRIMINOSOS DOS CARTÕES

ONGS PRESSIONAM STF 
A ALTERAR CASO QUE JÁ JULGOU

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

ADESÃO AGUARDADA
O presidente do Tribunal de 

Contas da União (TCU), José Múcio 
Monteiro, espera para os próximos 
dias a adesão do Ministério Público 
Federal ao “balcão único de acordo 
de leniência”.

SAIA JUSTA PAULISTA
Secretários do governo de 

São Paulo estão incomodados 
com a permanência do secretário 
de Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy. Acham que o 
colega deveria se demitir para 
fazer sua defesa.

E CONTRA BANDIDO, NADA?
Após o STF prender a polícia 

do Rio de Janeiro nos quartéis, 
impedindo-a de agir contra os 
tra� cantes que controlam as 
quase 1.600 favelas, os cariocas 
continuam à espera de atitude da 
Corte contra os bandidos.

TUCANO NÃO DÁ TROCO
Há seis anos, o piloto do 

tucano Zezé Perrela (MG) foi 
preso carregando cocaína e o PT 
fez de tudo para colocar Aécio 
Neves na cena do crime. Há uma 

semana, a polícia prendeu o piloto 
tra� cante Nelio Oliveira, parceiro 
de pescarias de Lula, no Pantanal, 
mas os tucanos silenciaram.

PREGAÇÃO NO DESERTO
O presidente Juan Guaidó 

pediu que o Alto Comissariado 
para Direitos Humanos da ONU, 
che� ado pela esquerdista Michelle 
Bachelet, vá à Venezuela ver o 
“estado” dos presos políticos. 
Convém esperar sentado.

BRASÍLIA DO BEM
O projeto Guardiões das 

Nascentes, do Instituto Oca do 
Sol, de Brasília, foi premiado 
como uma das dez soluções 
mais inovadoras em 2020, no 
II Seminário de Soluções de 
Inovadoras, de olho na Agenda 
2030 da ONU.

OBESIDADE PREJUDICA
O Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC), 
principal órgão de saúde 
pública dos EUA, emitiu alerta: a 
obesidade pode prejudicar não só 
infectados, mas também a e� cácia 
da vacina contra o coronavírus.

O Supremo Tribunal Federal (STF) ameaça outra vez a segurança jurídica 
ao rediscutir algo já decidido. Trata-se de ação movida por ONGs de origens 
e intenções duvidosas, suspensa desde maio, que altera o marco temporal 
para demarcação de terras indígenas. O próprio STF decidiu, durante o caso 
da reserva Raposa Serra Sol, que são dos índios as terras por eles ocupadas 
antes da Constituição de 1988. Depois, prevalecem as regras de propriedade. 
O relator é Edson Fachin.

FINANCIAMENTO
As ONGs autoras da ação 

são � nanciadas por empresas 
estrangeiras, diz o procurador 
gaúcho Rodinei Candeia, ex-
assessor da CPI da Funai.

RIQUEZA COBIÇADA
Há uma campanha, 

coordenada por ONGs, que 

pretendem “pôr a mão em 
recursos naturais” das terras 
indígenas, alerta o procurador.

VERSÃO DE ONG
Essas ONGs chamam o 

marco temporal de “perverso” 
e defendem o que de� nem 
como “direito originário, 
anterior ao Estado”.

Os juros criminosos das administradoras dos cartões de crédito chegam até 
a 600% ao ano, mas ninguém é enquadrado em crime de usura e a prática 
extorsiva ainda ganhou a proteção do presidente da Câmara, Rodrigo 

Maia. De acordo com o deputado Luiz Lima (PSL-RJ), Maia não vai colocar em 
votação o projeto aprovado no Senado, limitando em 30% os juros de cartões e 
do cheque especial, apenas durante a pandemia. Na prática, o presidente da 
Câmara nem sequer respeita a deliberação dos senadores e parece não confiar 
no discernimento dos deputados. No Senado, o projeto de Álvaro Dias (Pode-PR), 
relatado por Lasier Martins (Pode-RS), foi aprovado por esmagadora maioria: 
56x14 votos. Solidário ao mercado e se lixando para os cidadãos explorados, 
Maia diz que limitar juros durante a crise da pandemia, é “intervenção indevida”. 
O presidente da Câmara tem dito que planeja atuar no mercado financeiro, após 
abandonar a política. Talvez isso explique sua atitude.

RETOMADA | Plano para a reinício das atividades presenciais foi dividida por faixa etária, sendo que a primeira 
etapa contempla servidores com até 50 anos. No dia 31, será a vez dos servidores acima dos 50 anos

As atividades presenciais nos 
órgãos da administração di-
reta e indireta do Governo 

do Rio Grande do Norte serão reto-
madas a partir do dia 17. O plano de 
ampliação da jornada de trabalho 
Presencial do Poder Executivo Esta-
dual foi publicado no Diário O� cial 
do Estado (DOE) do sábado (8). O 
documento estabelece os protocolos 
e o cronograma de retorno às repar-
tições de servidores e empregados 
públicos, bolsistas e estagiários.

De acordo com o plano, os servi-
dores terão duas datas de retorno. A 
retomada será feita por faixa etária. A 
partir do dia 17, voltam os servidores 
com até 50 anos. A expectativa é de 
que 16 mil pessoas retornem às fun-
ções nesta etapa. Já no dia 31 de agos-
to, é a vez dos servidores com idades 
entre 51 e 59 anos. Os servidores co-
missionados, por sua vez, já voltaram 
ao trabalho presencial desde o dia 03 
de agosto.

O plano de� nido pelas Secreta-
rias de Estado da Saúde Pública (Se-
sap) e da Administração (Sead) leva 
em consideração a essencialidade 
dos serviços oferecidos pelo Estado. 
A secretária da Administração, Virgí-
nia Ferreira, ressalta que os serviços 
de Saúde, Segurança e da própria Se-
cretaria da Administração não foram 
paralisados em função da pandemia 
e que os serviços da Educação obede-
cerão cronograma próprio da Secre-
taria de Estado da Educação, da Cul-
tura, do Esporte e do Lazer (SEEC).

“O principal objetivo do Plano de 
Ampliação é fazer com que o Executi-
vo, de forma paulatina e segura, volte 
a atender às demandas da popula-
ção. Nesse sentido, enviamos ofício 
circular para todas as secretarias e 
órgãos solicitando que fossem lista-
dos os serviços essenciais oferecidos 
pelo Estado aos cidadãos, de modo 
que pudemos planejar uma retoma-

da responsável”, destaca a titular da 
Sead.

A elaboração do Plano contou 
também com a participação do Co-
mitê Cientí� co do RN - criado espe-
cialmente para lidar com a pandemia 
da Covid-19. Também contribuíram 
representantes da UFRN, da UERN e 
da Rede Estadual de Gestão de Pes-
soas (Regesp).

O Plano será executado em três 
dimensões, ou seja por etapas. “A 
primeira dimensão trata do plane-
jamento da ampliação do trabalho 
presencial, das aquisições dos equi-
pamentos, insumos e materiais ne-
cessários à estruturação dos órgãos, 
bem como da organização dos espa-
ços físicos internos”, explica Virgínia 
Ferreira. 

Nesta etapa inicial, é criado o 
Comitê Estadual de Retomada, são 
formadas comissões de acompanha-
mento e controle interno e também 
a formação da força-tarefa com 
pro� ssionais da saúde. O Comitê Es-
tadual de Retomada terá o papel de 
coordenar as ações de planejamento 
e gestão, � cando as comissões de 

acompanhamento e a força-tarefa 
alinhadas às suas decisões.

A de� nição das medidas de con-
trole que deverão ser observadas 
pelos gestores e servidores para a en-
trada e permanência nos órgãos faz 
parte da segunda dimensão do Plano 
de Ampliação. Essa etapa traz, por 
exemplo, os protocolos de higiene, o 
uso dos equipamentos de proteção 
individual e orientações comporta-
mentais (como manter o distancia-
mento, higienizar-se constantemen-
te), além de orientações sobre como 
proceder em casos de surgimento de 
sintomas gripais nos servidores. As 
duas primeiras fases serão realizadas 
até 14 de agosto.

Por � m, a terceira dimensão, 
que trata da ampliação dos serviços 
essenciais presenciais, de� ne os cri-
térios para a seleção dos grupos dos 
servidores que retornarão às ativida-
des de modo presencial, bem como 
estabelece o cronograma de retorno 
gradual dos trabalhadores.

CONDIÇÕES DO RETORNO
Além dos critérios de essenciali-

dade dos serviços, o Plano estabelece 
que servidores com idade igual ou 
superior a 60 anos e/ou com comor-
bidades não deverão retornar às ati-
vidades presenciais, permanecendo 
em regime de teletrabalho. Os ser-
vidores e demais colaboradores que 
residirem com pessoas do grupo de 
risco também não deverão retornar.

Estima-se que mais de 16 mil ser-
vidores públicos estaduais das áreas 
administrativas voltarão à jornada 
de trabalho presencial. O retorno 
também está condicionado à obser-
vação de alguns indicadores como a 
taxa de ocupação dos leitos abaixo 
de 80%; a taxa de transmissão R(t) 
abaixo de 2,0; a redução diária do nú-
mero de óbitos; e a redução de casos 
con� rmados diariamente.

Vírgínia Ferreira, Secretária de Administração

Servidores efetivos do Estado voltam 
ao trabalho presencial no dia 17

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

Nas palavras do presidente Jair 
Bolsonaro, a doença trazida pe-
lo coronavírus não passaria de 

uma “gripezinha”. Mas, como já dava 
para imaginar na época de sua troça, 
há cinco meses, o estrago causado pela 
pandemia no País não tem qualquer 
semelhança com o de um surto de gri-
pe comum, tratada com vitamina C e 
cama – ou cloroquina, como prefere 
Bolsonaro.

Além das 100 mil vidas levadas pe-
lo vírus e dos 3 milhões de brasileiros 
infectados até agora, incluindo o pró-

prio presidente o volume de recursos 
usado para combater a pandemia e ali-
viar seus efeitos econômicos e sociais 
teve um efeito devastador nas � nanças 
públicas. Não por acaso, a medida que 
abriu os cofres públicos para o governo 
enfrentar a Covid, articulada pelo pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi 
batizada de “orçamento de guerra”.

Segundo um levantamento re-
alizado pelo Estadão, com base em 
estimativas do governo e dos bancos, 
a pandemia deverá custar só em 2020 
cerca de R$ 700 bilhões, o equivalente 

a quase 10% do PIB (Produto Interno 
Bruto) e a R$ 3,3 mil para cada brasi-
leiro. Daria para pagar o Bolsa Família, 
já considerando o aumento de bene� -
ciários ocorrido durante a crise, por 21 
anos. Do ponto de vista das contas pú-
blicas, isso representa quase seis vezes 
o dé� cit previsto para este ano antes da 
pandemia, de R$ 124,1 bilhões.

“É um custo bem alto”, diz o secre-
tário do Tesouro, Bruno Funchal, que 
assumiu o cargo no � m de julho, com 
a fatura do coronavírus já emitida e o 
desa� o de administrar o problema. 

Pandemia deve gerar custo de 
R$ 700 bilhões em 2020 ao Brasil 

DESPESAS



A defesa do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-
-RJ) anunciou que vai entrar 

com uma representação nos órgãos 
de correição do Ministério Público 
Federal (MPF) pelo vazamento de 
informações de procedimentos judi-
ciais em que o parlamentar é parte.

Em nota divulgada à imprensa, a 
defesa do senador disse ter “recebido 
com perplexidade” as notícias de va-
zamento das peças e áudios de um 
procedimento que tramita sob sigilo. 
Além da representação, a defesa de 
Flávio diz que não vai mais permitir 
registros audiovisuais durante as 
manifestações do parlamentar du-
rante os procedimentos judiciais.

Detalhes de investigações rela-
cionadas ao senador foram destaque 
na imprensa durante a semana. Nes-
te domingo, 9, o jornal O Globo mos-
trou que o senador pagou R$ 86,7 mil 
em dinheiro vivo por parte da com-
pra de 12 salas comerciais no Rio de 
Janeiro. A reportagem do jornal teve 
acesso a depoimentos gravados de 
Flávio e de empreiteiros envolvidos 
na negociação.

Na sexta-feira, 7, foram revelados 

extratos bancários do ex-assessor 
de Flávio na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, 
que comprovaram o depósito de 21 
cheques, com valor somado de R$ 72 
mil, na conta de Michelle Bolsonaro. 
“A defesa do senador Flávio Bolsona-
ro tem recebido com perplexidade as 
notícias de vazamento das peças e 
áudios do procedimento que tramita 
sob sigilo, o qual é reforçado e afian-
çado às partes, pelos próprios mem-
bros do Ministério Público, ao início 
de cada ato processual”, pontuou a 
defesa do senador.
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DIPLOMACIA | Convite a Temer foi feito neste domingo pelo presidente Jair Bolsonaro, durante conferência 
com outros chefes de Estado para coordenar a ajuda a Beirute. O ex-presidente é filho de libaneses

O ex-presidente Michel Temer 
afirmou estar honrado com o 
convite feito pelo presidente Jair 

Bolsonaro para capitanear a missão 
humanitária do Brasil no Líbano. 

“Quando o ato for publicado no Di-
ário Oficial da União serão tomadas as 
medidas necessárias para viabilizar a 
tarefa”, disse, em nota à imprensa

O convite a Temer foi feito na ma-
nhã deste domingo por Bolsonaro, du-
rante conferência com outros chefes de 
Estado para coordenar a ajuda a Beiru-
te. O ex-presidente é filho de libaneses.

“Neste momento difícil, o Brasil 
não foge à sua responsabilidade”, afir-
mou Bolsonaro durante a teleconfe-
rência, organizada pelo presidente da 
França, Emmanuel Mácron.

Na última quinta-feira, dia 06, 
Temer postou mensagem de apoio 
ao Líbano, em sua conta no Twitter. 
“Consternado com o gravíssimo in-
cidente ocorrido em Beirute, trago 
a minha palavra de condolências às 
famílias das vítimas. Que o espírito de 
luta e superação dos libaneses, mais 

uma vez estejam presentes. Força, meu 
Líbano!”, escreveu.

A explosão aconteceu no dia 4 de 
agosto, após incêndio que atingiu um 
armazém no porto de Beirute con-
tendo 2.750 toneladas de nitrato de 
amônio. Ela devastou bairros inteiros, 
deixando mais de 300.000 pessoas de-

sabrigadas. De acordo com o primei-
ro-ministro libanês, Hassan Diab, o 
nitrato de amônio estava estocado há 
seis anos “sem medidas preventivas”. 
O presidente do Líbano, Michel Aoun, 
afirmou que uma investigação vai ser 
feita para determinar se a explosão no 
armazém foi causada por negligência.

Explosão aconteceu no dia 4, após incêndio que atingiu um armazém no porto de Beirute

Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos)

Temer se diz honrado por convite 
para chefiar missão no Líbano

REUTERS

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

Defesa de Flávio vai entrar 
com representação no MPF

VAZAMENTOS
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O Ministério Público Eleitoral do 
Rio Grande do Norte abriu uma 
investigação na semana passa-

da para apurar possíveis irregularida-
des na distribuição de cestas básicas 
por integrantes do Programa Amigos 
da Família (Proamfa), que presta assis-
tência a pessoas em situação de vulne-
rabilidade social em Parnamirim.

Segundo a promotora de Justiça 
Luciana Maria Maciel de Melo, o obje-
tivo é colher elementos para concluir 
se o vereador Pastor Alex, pré-candi-
dato à reeleição, e o pré-candidato a 
vereador Pastor Danilo incorreram em 
abuso de poder político ou econômico 
pelo envolvimento na entrega de kits 
alimentares para moradores da cidade 
no período pré-eleitoral. Os dois são 
filiados ao Solidariedade.

Na portaria que abriu o “procedi-
mento preparatório eleitoral” – inves-
tigação que antecede um inquérito 
propriamente dito ou uma ação judi-

cial –, a promotora diz ter tido acesso 
a mensagens publicadas em um grupo 
de WhatsApp no qual a síndica do con-
domínio Vida Nova (do programa Mi-

nha Casa Minha Vida) informa que os 
moradores do prédio seriam cadastra-
dos no Proamfa para receberem cestas 
básicas de Pastor Alex e Pastor Danilo.

Segundo as mensagens obtidas 
pelo MP Eleitoral, atribuídas à síndica 
– que não teve o nome divulgado –, a 
entrega dos kits alimentares para as fa-
mílias ocorreria todas as sextas-feiras 
no próprio condomínio. A promotora 
de Justiça afirma que declarações de 
Pastor Alex, Pastor Danilo e da síndica 
confirmaram os fatos, o que justificou 
a abertura da investigação.

A promotora Luciana Maria Maciel 
de Melo escreve que o intuito do Minis-
tério Público Eleitoral é “impedir que 
aqueles que têm acesso ao poder polí-
tico ou a melhores recursos financeiros 
se destaquem nas eleições, garantindo, 
assim, a concorrência de todos em 
igualdade de condições e em observân-
cia às normas eleitorais”.

A investigação deve durar inicial-
mente 60 dias, podendo ser prorro-
gada caso haja necessidade da coleta 
de mais informações para subsidiar a 
ação do Ministério Público.

REPRODUÇÃO  / WALTER ALVES

Faltando pouco mais de três 
meses para a eleição, o enge-
nheiro Eugênio Pacelli lidera 

com folga a preferência dos eleitores 
de São Paulo do Potengi na disputa 
pela prefeitura municipal em 2020. É 
o que mostra a mais recente pesqui-
sa do Instituto Exatus, encomendada 
pelo Jornal Agora RN para avaliar o 
cenário de pré-campanha no municí-
pio que fica a 70 Km de Natal e tem 17 
mil habitantes.

Segundo o levantamento, Eugê-
nio Pacelli tem 55,5% das intenções 
de voto na pesquisa estimulada. 

Ele está à frente do empresário 
Alex do Supermercado, que soma 
21,8% das citações, e do vereador 
João Cabral de Lira, que tem 2,3%.

De acordo com o Instituto Exa-
tus, 13,8% não souberam ou não qui-
seram responder à pergunta e 6,5% 
disseram que pretendem votar em 
branco ou nulo.

Considerando apenas os votos 
válidos, Pacelli tem 69,8% das inten-
ções de voto, contra 27,4% de Alex do 
Supermercado e 2,8% de João Cabral, 
diz o levantamento.

A vantagem de Eugênio Pacelli 
na pesquisa se reflete na percepção 
da população sobre quem vai vencer 
a eleição este ano. Para 60,7%, o en-

genheiro será o novo prefeito de São 
Paulo do Potengi, a partir de 2021. 
Para 20%, Alex do Supermercado é 
quem deve vencer o pleito. E apenas 
1% acredita que o vencedor será João 

Cabral.
Nesta pergunta, segundo a pes-

quisa do Instituto Exatus em São 
Paulo do Potengi, 16,8% não sou-
beram ou não quiseram responder 

e 1,5% disseram que vão votar em 
branco ou nulo.

A pesquisa Exatus/Agora RN 
também mediu a avaliação das ges-
tões municipal, estadual e federal.

Em relação à prefeitura, 52,3% 
disseram reprovar a gestão do pre-
feito José Leonardo Cassimiro, mais 
conhecido como Naldinho. 

Outros 33,5% disseram aprovar 
a administração do atual prefeito e 
14,2% não quiseram ou não soube-
ram responder à avaliação.

Sobre a administração estadual, 
houve empate técnico. De acordo 
com a pesquisa, 46,8% disseram 
reprovar a gestão da governadora 
Fátima Bezerra, enquanto 43,5% 
aprovam. 9,8% não souberam ou não 
quiseram responder ao levantamen-
to.

A gestão federal é a única que tem 
mais aprovação que reprovação dos 
eleitores de São Paulo do Potengi. Se-
gundo o Instituto Exatus, 51,5% apro-
vam a administração do presidente 
Jair Bolsonaro, enquanto 43% repro-
vam. Outros 5,5 não souberam ou 
não quiseram responder à pergunta.

O Instituto Exatus ouviu 400 elei-
tores de São Paulo do Potengi no dia 
29 de julho. A pesquisa tem margem 
de erro de 4,5%, para mais ou para 
menos, e índice de confiança de 95%. 

A sondagem está registrada no 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio 
Grande do Norte sob o código RN-
09127/2020.

Pacelli tem 69% das intenções de voto 
para prefeito em São Paulo do Potengi
ELEIÇÕES | Pesquisa do Instituto Exatus, encomendada pelo Jornal Agora RN, mostra vantagem de Eugênio Pacelli na percepção da população sobre quem vai vencer a eleição este 
ano. Para 60,7%, o engenheiro será o novo prefeito do município. Em relação à prefeitura, 52,3% disseram reprovar a gestão do prefeito José Leonardo Cassimiro, o Naldinho

Considerando apenas os votos válidos, o engenheiro Eugênio Pacelli (ao lado do deputado federal Walter Alves) tem 69,8% das intenções 
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Pastor Alex é vereador em Parnamim Pastor Danilo tentará uma vaga na Câmara

Vereador e pré-candidato entram na mira 
do MPRN por entrega de cestas básicas 

PARNAMIRIM

O Comitê de Servidores para 
Prevenção e Combate à Covid-19 
da Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Norte concluiu o do-
cumento de orientações para a re-
tomada dos trabalhos presenciais 
na Casa. Nesta segunda-feira (10), 
às 9h30, a equipe irá se reunir, via 
plataforma Zoom pela Escola da 
Assembleia, a convite das Direto-
rias Financeira e Administrativa 
e a de Políticas Complementares 
para detalhar as ações. O objeti-
vo é estipular as medidas para a 
primeira fase da retomada dos 
trabalhos do legislativo, que está 
prevista para o dia 17 deste mês. 

“Vamos fazer a apresentação 
do plano de retomada e mostrar 
como ocorrerá essa abertura gra-
dual, esclarecendo os questiona-
mentos”, explica o diretor de Po-
líticas Complementares, Ricardo 
Fonseca.

RETORNO

COMITÊ DISCUTE 
A RETOMADA 
DAS ATIVIDADES 
PRESENCIAIS DA ALRN



O Ministério Público de Rio 
Grande do Norte instaurou 
um inquérito civil para apu-

rar suposta superlotação do trans-
porte público de Natal. O inquérito 
foi instaurado após denúncias de 
ônibus circulando pela capital acima 
da capacidade máxima de lotação.

O promotor público Marconi An-
tas Falconi Neto, que é o responsável 
pelo inquérito, cobra informações 
sobre a administração da frota de 
ônibus à Secretaria Municipal de 
Transporte Urbano (STTU).

De acordo com a pasta, o sistema 
de ônibus está atuando com 54% da 
frota. Apesar de o plano de reaber-
tura das atividades econômicas da 
capital ter sido feira no início de ju-
lho, o transporte público não acom-
panhou o aumento de pessoas circu-
lando pela cidade. O temor é de que 
a lotação nos veículos do transporte 
urbano pode ampliar o número de 
contágios da Covid-19 na capital. 
Hoje, a cidade soma 20.647 pessoas 
infetcadas.  

Nas últimas semanas, as cenas 
de ônibus superlotados se tornaram 
comuns nas principais vias de Natal. 
Os horários de pico também têm 
causado aglomerações em paradas 
do transporte. Segundo a STTU, a 

superlotação está sendo monitora-
da e que, nos próximos dias, estuda 
ampliar oferta para reduzir lotação 
nos locais de espera e nos próprios 
veículos.

Em março, a prefeitura munici-
pal reduziu a oferta de ônibus para 
30% da capacidade. A medida foi 
tomada para reduzir a circulação de 
pessoas, mas também permitir a ida 
dos profissionais da área de saúde 
aos locais de trabalho.

A partir de julho, com a retoma-

da das atividades econômicas, a fro-
ta circulando subiu para pouco mais 
de 40%, mas o sistema não acom-
panhou o aumento de pessoas que 
saem às ruas diariamente. Para me-
lhorar o serviço, a STTU retomou os 
serviços das linhas do “Corujão”.  De 
acordo com o Sindicato das Empre-
sas de Transporte Urbanos de Pas-
sageiros (Seturn), os ônibus sairão 
dos terminais para suas respectivas 
rotas entre 21h e 23h, todos os dias, 
inclusive finais de semana. 
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TRANSPARÊNCIA |  Prefeitura desembolsou até o início do mês agosto R$ 32,2 milhões dos R$ 128,1 milhões 
arrecadados para o enfrentamento da Covid-19; Secretaria de Saúde acumula R$ 26 milhões em despesas

A Prefeitura do Natal desembol-
sou até o início de agosto R$ 
32,2 milhões para financiar as 

ações de combate ao novo coronaví-
rus. O valor corresponde a 25,1% das 
receitas autorizadas para os gastos 

Os valores das despesas foram 
obtidos ao analisar o portal da trans-
parência da Prefeitura do Natal. A 
ferramenta permite acompanhar a 
execução orçamentária acerca das 
despesas para enfrentamento à Co-
vid-19.

Ainda de acordo com os dados, a 
Prefeitura do Natal registrou R$ 128,1 
milhões em receitas disponíveis para 
as ações relacionadas para o controle 
específico da pandemia. Entre os re-
cursos, estão as transferências federais 
para as ações emergenciais contra 
a doença. O Município já recebeu as 
parcelas de junho e julho do auxílio 
federal – que já contabilizam R$ 36 
milhões.

Segundo o portal da transparên-
cia, Natal acumula R$ 81 milhões em 
despesas empenhadas, que é o valor 
reservado para o gasto público. Contu-
do, apenas R$ 32 milhões foram efeti-
vamente pagos até este domingo (9). A 
maior parte dos custos pagos foi feita 

pela Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), com um total de R$ 26 milhões.

O maior valor pago pela Prefeitura 
do Natal foi o de R$ 3,7 milhões para 
a compra de testes rápidos para detec-
ção da Covid-19. Também foram gas-
tos R$ 2,1 milhões para aquisição de 
respiradores pulmonares. Para o orça-
mento geral de 2020, ainda de acordo 
com o portal da transparência, a SMS 
registrou R$ 1,05 bilhão em valores 

empenhados, mas só foram pagos R$ 
326,5 milhões.

A capital potiguar concentra 37,6% 
dos registros da Covid-19 no Rio Gran-
de do Norte. Dos 54.881 casos confir-
mados da doença no Estado, 20.647 
são de moradores de Natal. A cidade 
também registra 853 dos 1.971 óbitos 
de todo o Estado. A incidência para a 
Covid-19 de 1.891,3 casos por 100 mil 
habitantes. 

Prefeitura do Natal adquiriu R$ 3,7 milhões em testes rápidos para detecção da Covid-19

Temor é que a aglomeração nos ônibus possa ampliar número de contágios da Covid-19

Prefeitura do Natal gastou 25,1% das 
verbas para combater a pandemia

NEY DOUGLAS / AGORA RN

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

MPRN abre inquérito para apurar 
superlotação de ônibus em Natal

PANDEMIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020

OBJETO: Registro de preços para Aquisição de kits de higienização e proteção contra o covid 19, para 
serem distribuídos com as crianças cadastradas no programa criança feliz, Conforme as especificações 
contidas no Anexo I – Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO/RN, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 002/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público para o 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO”, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, visando a execução do objeto acima em epígrafe, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos. Devendo ser observadas as seguintes disposições: RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: De 10/08/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 20/08/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 20/04/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h10min do dia 20/08/2020. LOCAL/SITE: www.portaldecompraspublicas.com.br. REFERÊNCIA DE 
TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). DATA, HORA E 
LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: O Edital estará disponível para consulta 
e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, na sede da Prefeitura Municipal de 
Campo Redondo, situada à Rua José Francisco de Souza, nº 04, Centro, Campo Redondo/RN, no horário 
de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 
setordelicitacaopmcr@hotmail.com.

Campo Redondo/RN, 07 de agosto de 2020
José Jailson Pereira - Pregoeiro

CONCORRÊNCIA PÚBLICA MGI Nº. 02/2020 - A MGI – MINAS GERAIS PARITICIPAÇÕES S.A. – CNPJ/MF: 
19.296.342/0001-29 - torna público que realizará licitação, na modalidade de Concorrência, para a alienação de Bens 
Imóveis. O objeto desta Concorrência está descrito detalhadamente no Edital de Concorrência Pública MGI - RETIFICADO 
nº. 02/2020, disponível para os interessados na sede da MGI, conforme endereço citado abaixo, onde poderá ser adquirido 
ao preço de custo de R$ 20,00 (vinte reais) ou obtido, gratuitamente, no seguinte endereço eletrônico: 
www.mgipart.com.br. Serão licitados 17 imóveis situados nos seguintes municípios: ARAGUARI/MG (1),BELO 
HORIZONTE/MG (2),BOA ESPERANÇA/MG (2), CARANGOLA/MG (1), NATAL/RN (1), OLIVEIRA/MG (1), RIO DE 
JANEIRO/RJ (2), SABARÁ/MG (2), SANTA LUZIA/MG (2), SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG (1), SÃO SEBASTIÃO DO 
PARAÍSO/MG (1), TRES CORAÇÕES/MG (1). As propostas poderão ser enviadas a partir das 09:00 h (nove horas) do dia 
16 de julho de 2020, até às 17:00 h (dezessete horas) do dia 14 (quatorze) de setembro de 2020 para o seguinte endereço: 
MGI – Minas Gerais Participações S. A. – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Prédio Gerais – 4º andar – bairro Serra 
Verde – Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630-901. A Sessão de Abertura 
ocorrerá no dia 16 (dezesseis) de setembro de 2020, às 10:00 h (dez horas), no endereço supracitado. Informações: na 
sede da MGI, através dos telefones (31) 3915-4859, 3915-4862 ou Whatsapp (031) 99990-1127, no horário das 09:00 
(nove horas) às 18:00 h (dezoito horas). 
 
 

 
SIPCERN - SINDICATO PATRONAL DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, MISTOS E EMPRESAS DE 

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SIPCERN. 
Rua Sérgio Severo, n.° 1161, Lagoa Nova, CEP 59063-580 – Natal/RN 

EDITAL 
Para os fins previstos nos estatutos sociais, ficam cientificados os associados que foi registrada a chapa adiante mencionada, 
para concorrer às eleições que serão realizadas no próximo dia 20 de agosto do corrente, no endereço acima citado. 
IMPORTANTE: Em virtude das recomendações de combate à pandemia do corona vírus, a assembleia será realizada 
virtualmente, conforme Lei 14.010 de 10Jun2020, utilizando o aplicativo ZOOM, e mensagens por e-mail para votação. 
CHAPA ÚNICA - PRESIDENTE: LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO, ADMINISTRATIVO: BRUNO EDUARDO PIGNATARO DO 
NASCIMENTO, FINANCEIRO: MARCO AURÉLIO MURAD - CONSELHO FISCAL - MEMBROS EFETIVOS: 01. JOÃO 
MARIA CÂMARA DOS SANTOS LIMA, 02. KETLLEN MARTINS SOUTO DE MELLO, 03. CARLOS ANTONIO GOMES DA 
CUNHA - MEMBROS SUPLENTES: 01. DANIEL ANTONIO DE LEMOS CORDEIRO, 02. LUIZ FLORÊNCIO JÁCOME 
JÚNIOR, 03. ALBA EMÍLIA CANALES LAZO DAVIM - DELEGADOS REPRESENTANTES:  LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO E 
MARCO AURÉLIO MURAD. 

NATAL (RN), 07 DE AGOSTO DE 2020. 
LUIZ VALÉRIO DUTRA FILHO - PRESIDENTE 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

CASA GRANDE MINERAÇÃO LDTA, CNPJ: 04.473.008/0001-26, torna público que está requerendo ao o 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a  LICENÇA PRÉVIA 
– LP, para a extração de Feldspato e Filito (argila), localizado na Fazenda Caieiras, Zona Rural do Município de 
Santana do Seridó – RN. A área do empreendimento encontra-se inserida no processo ANM: 848.126/2005.

Kaio Cezzar Camêlo Leal Eulálio
Diretor

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA  DE OPERAÇÃO

M ELIANA DE SOUZA COMBUSTÍVEIS ME  inscrito sobre CNPJ: 03.601.442/0001-81 torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), 
a Concessão da Renovação da Licença de Operação de nº 2020-150989/TEC/RLO-0421, com validade de 
23/09/2026 para uma Revenda varejista de Combustíveis Líquidos  com capacidade total de armazenamento de 
358,80 M2, Localizado na Avenida Ozano Venâncio de Mesquita sn Alto da Ema – Antônio Martins - RN

Maria Eliana de Souza
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MENDES E MENDONÇA COMBUSTÍVEIS LTDA  inscrito sobre CNPJ 12.527.052/0003-61  torna público 
que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Renovação da Licença de Operação para um Posto de Revenda Varejista de combustíveis Líquidos  com 
capacidade total de armazenamento de 60m3 , localizado na Avenida Cunha da Mota 177 – Centro - Mossoró  - RN

JOSÉ Mendes Filho
Sócio Proprietário.

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARINAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, 22.620.076/0001-52, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a LS para a operação de indústria, 
localizado na RUA BELIZA DE JESUS, 980. Santa Júlia. Mossoró/RN. 

Francisco Diniz Dantas
Sócio-Diretor 



O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) abriu 
inquérito civil público para 

apurar possíveis irregularidades no 
pagamento de salários de servidor da 
prefeitura de Mossoró. A investigação 
analisa as remunerações pagas ao en-
genheiro Yuri Tasso Duarte Queiroz 
Pinto, que atua na Secretaria de Infra-
estrutura, Meio Ambiente, Urbanismo 
e Serviços Urbanos da cidade da região 
Oeste potiguar.

O promotor responsável pelo caso, 
Fábio De Weimar Thé, da 7° Promoto-
ria de Justiça da Comarca de Mossoró, 
solicitou informações da Prefeitura de 
Mossoró sobre como é feita a inclusão 
das horas extras dos servidores no 
sistema de ponto eletrônico do Muni-
cípio, desde como a informação chega 
para a inclusão até a autorização final 
para pagamento.

Segundo o promotor público, a 
prefeitura de Mossoró tem 10 dias 
para responder aos questionamentos 
relacionados com os pagamento feitos 
para Yuri Tasso Duarte Queiroz Pinto.

No início de 2017, quando Rosalba 
Ciarlini assumiu a prefeitura de Mosso-
ró, após vencer as eleições do ano ante-
rior, a remuneração fixa de Yuri Tasso 
era de R$ 1.941,85. Além disso, ele rece-
bia R$ 6.322,98, referente a vantagens 
de natureza Pessoal. Nesta época ele 

estava no cargo de secretário executivo 
de Infraestrutura.

Em maio deste ano, agora ocupan-
do o cargo de engenheiro, o servidor 
recebeu R$ 8.993,40 de remuneração 
fixa e outros R$ 13.527,42 de vantagens.

Não é primeira vez que Yuri Tasso 
é citado em apuração do Ministério 
Público Estadual. Em março de 2017, 
ele foi exonerado do cargo de secretá-
rio executivo de Infraestrutura, após 
recomendação ministerial. À época, 
o servidor se reportava diretamente à 
titular da pasta de Infraestrutura, Kátia 
Pinto, que é casada com ele. O MPRN 
analisou a situação como suposto ne-
potismo.

Yuri Tasso é engenheiro estatutário 
da Prefeitura de Mossoró desde 1988. 
Ele sempre ocupou cargos de confian-
ça em gestões de Rosalba Ciarlini, tan-
to na prefeitura municipal quanto no 
período em que ela foi governadora do 
Estado – entre 2014 e 2018. Ele, inclu-
sive, presidiu a Companhia de Águas 
e Esgotos do Rio Grande do Norte 
(Caern).
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MARCELO HOLLANDA

O prefeito Álvaro Dias (PSDB) 
decidiu liberar para funcio-
namento os quiosques nas 

praias da capital. O decreto 12.017 foi 
publicado neste sábado (8) no Diário 
Oficial do Município.

O texto alega como fato primor-
dial para a liberação “a não diminui-
ção da disponibilidade de leitos de 
estado crítico e de UTI na rede Mu-
nicipal de Saúde, bem como a dimi-
nuição do número de atendimentos 
de casos com Covid-19 nas unidades 
de saúde deste Município”.

Para Ponta Negra, que na semana 
passado registrou aglomerações na 
orla, a prefeitura determinou uma sé-
rie de medidas para o funcionamento 
dos quiosques de praia.  

Os donos dos pontos, por exem-
plo, terão de manter suas áreas lim-
pas e acondicionar o lixo em locais 
definidos pela Urbana.

Os comerciantes de praia pode-
rão ter apenas 10 jogos de mesas e 
cadeiras, assegurando o número má-
ximo de 40 cadeiras, 10 guarda-sóis e 
seis espreguiçadeiras, sem contar os 
usados como suporte para os servi-
ços, que deverão ter, no máximo, um 

guarda-sol, duas mesas, duas cadei-
ras e duas caixas de isopor ou dois 
coolers de até 100 litros cada.

O decreto estabelece, ainda, a 

obrigatoriedade de distância mínima 
de dois metros entre as mesas e o uso 
de máscaras para todos, tanto clien-
tes como para quem estiver servido. 

E proíbe clientes que chegarem ao 
local sem máscaras de serem atendi-
dos. Só poderão retirar a máscara da 
hora de beber e comer.

As demais medidas são as de pra-
xe: manter a higienização de mesas e 
cadeiras, repetindo o procedimento 
para cada mesa encerrada e antes 
de receber novos clientes; higienizar 
a máquina de pagamento em cartão, 
que deverá estar envolvida em plásti-
co filme, após uso do cliente; adaptar 
o cardápio para a nova situação de 
controle sanitário, devendo plastifi-
cá-lo ou tornar sua higienização mais 
prática e simples possível.

Mais, higienizar as mesas e cadei-
ras dos clientes após cada refeição; 
levar pratos e talheres somente na 
hora de servir o cliente e orientar que 
os pagamentos sejam feitos preferen-
cialmente com cartão de débito ban-
cário.  Caso o pagamento seja feito 
em dinheiro, tanto o cliente quanto o 
atendente devem higienizar as mãos 
com álcool em gel. Todos os quios-
ques, vendedores ambulantes, servi-
ços de locação de mesas, cadeiras e 
guarda-sóis podem funcionar das 8 
às 18 horas, todos os dias da semana, 
ao longo de toda a orla do município.

A capital potiguar concentra 37,6% 
dos registros da Covid-19 no Rio Gran-
de do Norte. Dos 54.881 casos confir-
mados da doença no Estado, 20.647 
são de moradores de Natal. 

Álvaro Dias libera funcionamento 
de quiosques nas praias de Natal
RETOMADA | Decreto municipal  alega como fato primordial para a liberação “a não diminuição da disponibilidade de leitos de estado crítico e de UTI na rede Municipal de Saúde, bem 
como a diminuição do número de atendimentos de casos”; Capital potiguar concentra 37,6% dos registros da Covid-19 no Rio Grande do Norte, com  20.647 casos da doença 

Comerciantes poderão ter apenas 10 jogos de mesas, assegurando o número máximo de 40 cadeiras, 10 guarda-sóis e seis espreguiçadeiras

REPRODUÇÃO

Yuri Tasso Duarte já presidiu a Caern

Inquérito apura irregularidades no 
pagamento de salário em Mossoró

MPRN

As máscaras se provaram uma 
das principais ferramentas de 
proteção contra o novo coro-

navírus, podendo reduzir o risco de 
infecção em até 25%, de acordo com 
um estudo do Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças dos Estados 
Unidos.

Segundo Monica Gandhi, espe-
cialista em doenças infecciosas da 
Universidade da Califórnia em São 
Francisco, é provável que as másca-
ras, ao bloquear algumas das gotícu-
las portadoras de vírus, reduzem o 
risco de adoecer gravemente.

Gandhi e seus colegas usaram in-
formações epidemiológicas de vários 
países para escrever um artigo, publi-
cado no Journal of General Internal 
Medicine, no qual eles propõem que 
as máscaras podem levar a infecções 
mais leves ou assintomáticas, redu-
zindo a dose do vírus que as pessoas 
inalam.

“Quanto mais vírus entra em seu 
corpo, mais doente você fica. Um 
pequeno número de partículas vi-
rais tem maior probabilidade de ser 

reprimido pelo sistema imunológico 
antes de proliferar”, disse Gandhi.

Na última onda de infecções nos 
EUA, o uso amplo de máscaras pode 
ser um fator para as taxas de mor-
talidade mais baixas – junto com 
mais testes, pacientes mais jovens 
e melhores tratamentos – aponta a 
especialista. 

Uma proporção maior desses no-
vos casos foi leve ou assintomática, 
embora mais dados sejam necessá-
rios para se verificar se eles são ras-
treados geograficamente com taxas 
mais altas de uso de máscara.

Em todo o mundo, os padrões 
epidemiológicos parecem fornecer 
uma pista. Em países onde o uso de 
máscaras já era comum, como Japão 
e demais países asiáticos, as taxas de 
mortalidade e gravidade da Covid-19 
permaneceram comparativamente 
baixas.

“As máscaras podem prevenir 
muitas infecções por completo, 
como foi visto em profissionais de 
saúde quando mudamos para o mas-
caramento universal”, disse Gandhi. 

Máscara reduz gravidade 
de infecção por Covid-19

SAÚDE



Não vai ser aquela celebração 
com a qual muitos sonhavam. 
Mesmo que não haja absoluta-

mente nenhum contratempo no teste 
e na aprovação de uma vacina eficaz 
contra a covid, que esteja liberada para 
uso no início de 2021, ainda vai levar 
um bom tempo para a vida voltar ao 
normal. E essa volta à normalidade 
pré-pandêmica será muito lenta e gra-
dual, de acordo com especialistas. 

O freio no otimismo generalizado 
veio da própria Organização Mundial 
de Saúde (OMS). O diretor-geral, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a 
vacina pode não se tornar realidade, 
a despeito de vários testes estarem 
sendo feitos em uma velocidade sem 
precedentes e alguns já apresentarem 
até mesmo resultados promissores. 
São 164 substâncias candidatas em de-
senvolvimento, sendo que 25 em fase 
clínica, seis delas já no último estágio.

“Não existe bala de prata no mo-
mento e talvez nunca exista”, alertou o 

diretor-geral. “Há uma preocupação de 
que talvez não tenhamos uma vacina 
que funcione. Ou que a proteção ofere-
cida possa durar apenas alguns meses, 
nada mais”, disse.

Para especialistas, o alerta faz todo 
o sentido, sobretudo diante do rela-
xamento das medidas de isolamento 
social e uso de máscaras, com a pan-
demia estacionada em um patamar 
muito alto, de aproximadamente mil 
novos casos por dia no Brasil. “Alguns 
gestores já estão achando que a vacina 
vai resolver tudo, que a vida vai voltar 
ao normal, que não é preciso mais fazer 
distanciamento”, enumera Cristiana 
Toscano, representante da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm) em 
Goiás e membro do Grupo Consultivo 
Estratégico de Especialistas em Imu-
nização da OMS. “Isso é muito preocu-
pante porque o Sars-Cov2 claramente 
não vai desaparecer rapidamente, ele 
vai ficar entre nós.”

Segundo a pesquisadora, o otimis-

mo existe, mas precisa ser realista. “É 
ótimo termos um número recorde de 
vacinas sendo desenvolvidas, achamos 
que mais cedo ou mais tarde uma delas 
vai dar certo. Mas, de fato, não temos 
nenhuma pronta, nem garantias, e não 
sabemos quando teremos.”

Apesar de o novo coronavírus per-
tencer a uma família viral já bastante 
conhecida e de ser um vírus estável 
(diferente do HIV, por exemplo, que so-
fre muitas mutações), historicamente, 
apenas uma em cada dez substâncias 
que chegam à fase final dos testes se 
transforma, de fato, em vacina.

“A fase 3 é, justamente, a mais com-
plexa, é ela que avalia a eficácia do pro-
duto, que diz se ele consegue prevenir 
ou não a infecção”, explica o virologista 
Flávio Guimarães da Fonseca, pes-
quisador do Centro de Tecnologia de 
Vacinas da UFMG. “A taxa de sucesso 
nesta fase clínica é de 10%, e é preciso 
lembrar que nunca se gerou uma nova 
vacina numa velocidade tão alta”, disse.
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amar 
também é 
cuidar.

(84) 3206.6622 
(84)9 9853.4003 | 9 9995.1733
milanomaximo@hotmail.com

agende uma consulta

dr. milano máximo
CRMV-RN 0380

rua dr. josé gonçalves, 1768, 
lagoa nova - natal/rn
Próximo à CEASA.

Quando você mais precisa, é 
importante ter a certeza que 
seu pet está em boas mãos.

@drmilanomaximo

NOSSOS SERVIÇOS

Exames 
laboratoriais

Venda de 
medicamentos

Cirurgias 
em geral e 

vacinas

Clínica 
veterinária para 

cães e gatos
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DADOS | Dados do  boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde Pública apontam que o Rio 
Grande do Norte registrou 55.290 casos confirmados da doença; Brasil tem mais de 3 milhões de infectados

Os dados do  boletim epidemio-
lógico da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap) des-

te domingo (9) apontam que o Rio 
Grande do Norte registrou 55.290 ca-
sos confirmados de Covid-19 e 1.972 
mortes pela doença desde o início da 
pandemia. Foram duas mortes a mais 
nas últimas 24 horas.

Já o Ministério da Saúde informou 
que o Brasil contabilizou 572 óbitos e 
mais 23.010 pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus. Com isso, segundo 
a Pasta, no total o País tem 101.049 
mortes e 3.035.422 casos confirmados 
pelo coronavírus. O número é diferen-
te do compilado pelo consórcio de veí-
culos de imprensa principalmente por 
causa do horário de coleta dos dados.

No entanto, de acordo  com o le-
vantamento realizado pelo Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL com 
as secretarias estaduais de Saúde,  
Brasil registra 101.136 mil mortes pelo 
novo coronavírus batemos a marca 
de 3.035 582 pessoas infectadas com a 
doença.

Foram 22.213 novos casos registra-
dos e 593 mortes nas últimas 24 horas. 
Os números são mais baixos aos do-
mingos, dado o atraso no registro de 
notificações aos finais de semana. 

Nos últimos sete dias, a média 
diária de novos óbitos foi de 1.001. O 
balanço mais recente do Ministério da 
Saúde aponta que 2.118 460 pessoas se 
recuperaram do coronavírus em todo 
o País.

O Estado de São Paulo já tem mais 
de 25 mil mortos por covid-19. Segun-
do balanço da Secretaria Estadual da 
Saúde divulgado neste domingo, 9, os 
óbitos somam 25.114, sendo 98 regis-
trados em 24 horas. O total de casos 
confirmados é de 627.126, com 5.395 
novos registrados também em 24 ho-
ras. Aos finais de semana, por causa do 
atraso nas notificações, os números da 
pandemia costumam ser menores. 

As taxas de ocupação dos leitos de 
UTI chegaram a 58,1% na Grande São 
Paulo e 59,8% no Estado. Há pacientes 
12.739 internados com a doença ou 
suspeita dele, sendo 7.275 em leitos 
de enfermaria e 5.464 em unidades de 
terapia intensiva. O Brasil é o segun-

do país com mais mortes e casos de 
covid-19 no mundo. Só perde para os 
Estados Unidos, que somam 162.851 
mortes e 5.036.387 casos, de acordo 
com a Universidade Johns Hopkins.

O balanço de óbitos e casos é 
resultado da parceria entre os seis 
meios de comunicação que passaram 
a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de 
forma colaborativa para reunir as in-
formações necessárias nos 26 estados 
e no Distrito Federal. 

A iniciativa inédita é uma respos-
ta à decisão do governo Bolsonaro 
de restringir o acesso a dados sobre a 
pandemia. E se manteve mesmo após 
a manutenção dos registros governa-
mentais.

Rio Grande do Norte registrou 55.290 casos confirmados de Covid-19, segundo a Sesap

RN tem 1.972 mortes pela Covid-19; 
Brasil ultrapassa os 101 mil óbitos

Nem vacina garante volta à 
normalidade, avalia a OMS

PANDEMIA
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Os hotéis estão reabrindo. Os 
hóspedes têm seu papel nesta 
nova forma de convivência. 

Devem colaborar em manter seu pró-
prio ambiente seguro para si e para os 
outros clientes. O mestre em Gestão 
da Hospitalidade, Marcelo Boeger, traz 
dicas que merecem atenção ao buscar 
o serviço de hotel ou pousadas.

USE MÁSCARAS
Use máscaras sempre que estiver 

nas áreas comuns do hotel. Lembre-se 
de levar umas a mais, para ter uma 
reserva em caso de perder, sujar ou es-
tourar os elásticos (máscaras úmidas 
perdem seu poder de filtragem).  Ape-
sar do hotel ter diversos recipientes de 
álcool gel localizados a cada acesso à 
novos ambientes, ainda assim, levem 
seu próprio frasco de álcool gel para 
quaisquer situações e imprevistos e o 
leve para onde você vá. 

Lave as mãos sempre após pegar 
em maçanetas, botões de elevador 
(dentro e fora), corrimãos de escadas, 
botões de descarga e torneiras do ba-
nheiro. Apesar dos protocolos rígidos 
quanto a frequência da higiene para 
estas áreas, não há como o hotel ga-
rantir que você será o primeiro a tocar 
nestas superfícies após a limpeza pelo 
hotel.

Saiba o que fazer antes buscar um 
hotel no pós-pandemia em segurança
TURISMO |  O setor de hotelaria 
passa por adaptações para 
atender o público no pós-
pandemia, mas os  clientes 
também têm que tomar as 
próprecauções

Cliente deve entender que checagem da temperatura na chegada ao hotel e a frequente sanitização dos cômodos é uma forma de gerar segurança a todos. Faz parte do protocolo que funcionários e prestadores de serviços

REUTERS

Usar máscaras sempre que estiver nas áreas comuns do hotel. É bom lembrar de levar umas a mais, para ter uma reserva durante a estadia

LIMPE A BAGAGEM
Se você despachou a sua mala, ela 

pode ter sido manuseada por várias 
pessoas diferentes: limpe-a cuidado-
samente assim que chegar ao hotel e 
quando retornar, em casa. Lembre-se 
de desinfetar com álcool 70%, a alça da 
mala, o puxador do zíper, o cadeado, o 
lacre e até as rodinhas. Muitos hotéis 
terão este serviço e farão isso por você 
– normalmente realizado por mensa-
geiros ou recepcionistas

MEDIR A TEMPERATURA 
DAS PESSOAS FAZ PARTE 
DO PROTOCOLO SANITÁRIO 

Não entenda a checagem da tem-
peratura na chegada ao hotel como 
se estivessem desconfiando de você 
– mas sim, como uma forma de gerar 
segurança a todos. Faz parte do pro-
tocolo que funcionários e prestadores 
de serviços também estejam sendo 
testados diariamente. Muitos hotéis 
que já reabriram já adaptaram check 
in e check out online. 

MANOBRISTAS
Caso esteja viajando de carro, 

verifique se o hotel tem uma vaga em 
que você mesmo possa estacionar seu 
carro e que seja possível trancar e levar 

a chave. 
Caso isso não seja possível, o ma-

nobrista deve sempre trazer seu veícu-
lo com as janelas abertas e higienizar 
volante, botões de janela e botão de 
partida, maçanetas internas e exter-
nas, sensor/chave do carro antes da 
entrega do veículo.

EVITE AGLOMERAÇÕES
Solicitar refeições no quarto po-

de ser uma boa opção. Estando na 
areia da praia, escolha um local mais 
isolado. Na piscina, espreguiçadeiras 
devem estar com distâncias de 1,5m 
entre si. Pessoas da mesma família, 

claro que podem ficar juntas. Evite 
esportes de contato entre pessoas de 
grupos distintos e prefira atividades 
ao ar livre.

ACADEMIAS E SPAS DO HOTEL
Muitos hotéis terão reserva de 

horário para uso de academias, SPAs e 
serviços em espaços de uso coletivos. 
O protocolo para a reabertura dos ho-
téis considera sempre a necessidade 
de um profissional da limpeza do hotel 
higienizar os equipamentos entre o 
uso dos hóspedes. 

No caso de academias mais espa-
çosas, a reserva de horário não é ne-
cessária. Mas deve haver um adequa-
do distanciamento entre os aparelhos 
assim como a higiene dos equipamen-
tos após cada uso. Não esqueça de la-
var as mãos imediatamente após a sua 
utilização.

RESTAURANTES
Não estranhe ao encontrar mesas 

distantes uma das outras. A monta-
gem das mesas com utensílios como 
pratos, talheres, copos e xícaras só será 
realizada na sua chegada. Prepare seu 
celular: QR Code para leitura de car-
dápios é uma saída segura para evitar 
cardápios de plástico e de papel, cuja 
higienização pode ser delicada.  

O serviço de buffet, quando não es-
tiver suspenso, receberá vários proto-
colos para tornar esta prática segura. 
Tomando alguns pequenos (mas fre-
quentes) cuidados, a hospedagem será 
segura. Existem medidas que cabem 
ao hotel adaptar e outras atribuições 
e hábitos que devem ser incorporados 
pelos próprios hóspedes.



A Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Norte (Fiern) prepa-
ra uma nova etapa do programa 

Mais RN. A iniciativa prevê ações apli-
cáveis para o pós-pandemia na econo-
mia potiguar .  

“É um plano que deixou de ser da 
Fiern para ser de toda a sociedade, 
que não é para o Governo, mas para 
o desenvolvimento planejado do Rio 
Grande do Norte”, afirma o presidente  
da entidade, Amaro Sales.

Sobre o novo projeto, chamado de 
Mais RN em Ação, o coordenador José 
Bezerra Marinho pontuou a atuação e 
trajetória da Fiern, por meio do Mais 
RN, desde o início da pandemia do 
novo coronavírus com o lançamento 
do Mais RN 4.0 – a criação do Painel de 
Observação da Covid-19 no RN, com 
levantamento de dados e dashboards, 
além da Sala de Situação – até a flexibi-
lização das regras de isolamento social 
e implementação do Plano de retoma-
da Gradual da Economia do RN, ela-
borado pela Fiern associada a outras 
federações e adotado pelo governo do 
estado.

Ele ressaltou que o projeto tem, 

nesta nova etapa, o objetivo de colocar 
o empresário no centro do processo de 
desenvolvimento, atuando junto com 
entes públicos e academia. “O empre-
sário é quem dá a sustentação, gera 
receita, paga imposto, gera emprego, 
movimenta riqueza, agrega valor, re-
aliza os potenciais, empreende, gera 
oportunidade, faz desenvolver o Esta-

do”, disse Marinho.
Para isto, acrescenta ele, é preciso 

assumir o protagonismo para realizar 
um pacto empresarial. “Este pacto está 
em aberto e temos o dever de levá-lo a 
uma realidade. O modelo que propo-
mos é que, no centro, sai o governo e 
entra o Mais RN, um instrumento de 
agregação entre os empresários do se-
tor produtivo, as universidades, como 
geradoras de conhecimento, e os entes 
públicos Executivo, Legislativo e Judi-
ciário, nas esferas municipal, estadual, 
judicial”, afirma.

O assessor técnico de Economia 
da Fiern, Pedro Albuquerque, explica 
que o Mais RN atua em duas frentes: 
o de ações de Inteligência e no de es-
tratégias de construção de uma polí-
tica industrial. E, com base nos dados 
estatísticos e informações, nesta nova 
fase, a equipe do Mais RN passa a reu-
nir os atores específicos, traçar ações 
conjuntas no intuito de atrair novos 
investimentos econômicos, sanar gar-
galos estratégicos e atuar na realidade 
econômica do RN, servindo ao próprio 
Sistema Fiern, aos Sindicatos e empre-
sários.

O Brasil gastou com a folha de 
pagamentos dos servidores 
públicos 3,5 vezes mais do que 

com a saúde e o dobro com educação, 
aponta diagnóstico do Instituto Mille-
nium que lança nesta segunda-feira a 
campanha "Destrava" para pressionar 
pela aprovação da reforma adminis-
trativa, que prevê uma reestruturação 
do RH do Estado, pelo Congresso até 
o fim do ano

Em 2019, foram desembolsados 
R$ 928 bilhões para pagar servidores 
públicos federais, estaduais e munici-
pais das três esferas do Poder, o equi-
valente a 13,7% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Enquanto os gastos com 
saúde somaram 3,9% do PIB, a educa-
ção recebeu 6% do PIB, de acordo com 
os cálculos do instituto.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, chegou a anunciar, no início 
do ano, que a proposta estava pronta, 
mas o presidente Jair Bolsonaro enga-
vetou o texto e desistiu de encaminhá-
-lo ao Congresso, após pressão do fun-
cionalismo público e parlamentares 
com vínculo com servidores.

Entre as mudanças que a equipe 

econômica propôs a Bolsonaro esta-
vam a redução no número de carrei-
ras, que ultrapassa 300, e a restrição 
da estabilidade apenas para algumas 
carreiras de Estado, depois de dez 
anos de estágio probatório.

O Millenium, um think tank 
(centro de pensamento) brasileiro de 
inspiração liberal, traçou uma radio-
grafia do desempenho e eficiência dos 
servidores públicos no País, em parce-
ria com a consultoria de Data Science 
ODX. O estudo, ao qual o Estadão teve 
acesso, foi feito com uso de tecnolo-
gias de inteligência artificial e técni-
cas de análise de big data (capacidade 
de retirar valor de uma grande quan-
tidade de dados em velocidade rápi-
da). Analisa os encargos da máquina 
pública com pessoal nos últimos 30 
anos, os impactos do engessamento 
orçamentário com pessoal e o grau de 
urgência reforma administrativa.

Depois do envio da primeira parte 
da reforma tributária pelo governo, 
a pressão pela aprovação da reforma 
administrativa se intensificou junto 
com a pressão por aumento de gastos, 
queda dos investimentos, crescimen-

to da dívida pública e risco de flexibi-
lização do teto de gastos - a regra que 
trava o crescimento das despesas à 
variação da inflação.

A apresentação da proposta de 
reforma administrativa é conside-
rada uma prerrogativa exclusiva do 
Executivo. Ao Estadão, o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

cobrou do governo a proposta para 
que a Casa possa começar a discutir 
o texto para se evitar uma "gambiarra 
fiscal" nesse momento de crise.

"O gasto com pessoal drena recur-
sos, que iriam para os investimentos, 
públicos e pressiona a dívida pública, 
que permanece com viés de alta, mes-
mo com a inflação e a taxa básica de 
juros controladas", diz Priscila Pereira 
Pinto, CEO do Instituto Millenium.

Segundo Priscila, o instituto de-
cidiu encabeçar a campanha porque, 
com a crise econômica provocada 
pela covid-19, o Estado brasileiro "es-
tá quebrando" e recolhendo cada vez 
menos impostos Na sua avaliação, 
não adianta pensar somente em re-
forma tributária e privatizações.

"O Millenium acha importante 
voltarmos a pressionar o governo tan-
to o Executivo como o Legislativo a re-
tomar a conversa da reforma adminis-
trativa", diz. Ela alerta que o gasto com 
o funcionalismo vem aumentando e 
não houve corte no meio da pande-
mia, enquanto os trabalhadores do se-
tor privado sofreram muito. Segundo 
dados oficiais do governo, 9,5 milhões 

de trabalhadores tiveram o contrato 
suspenso ou o salário reduzido por 
causa dos efeitos da covid-19 na eco-
nomia. A taxa oficial de desemprego 
no País subiu para 13,3% no trimestre 
encerrado em junho, atingindo 12,8 
milhões de pessoas, com um fecha-
mento de 8,9 milhões de postos de tra-
balho em apenas três meses em meio 
aos impactos da pandemia.

Pelo diagnóstico do instituto, dos 
63,7 milhões de brasileiros que com-
põem a população ocupada, estima-
-se que 11,4 milhões tenham algum 
tipo de vínculo empregatício direto 
com o setor público. Hoje, os servido-
res públicos estatutários têm direito à 
estabilidade após três anos de efetivo 
exercício, desde que aprovados em 
avaliação de desempenho. Quem faz 
concurso para empresas e sociedades 
de economia mista está submetido 
ao regime jurídico estabelecido pela 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). O funcionalismo público é 
composto 9,77 milhões de funcio-
nários, o que representa 21% dos 46 
milhões de postos formais existentes 
atualmente no Brasil.
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Salário de servidor consome 3,5 vezes 
o gasto com saúde, aponta estudo
REFORMA | Em 2019, foram desembolsados R$ 928 bilhões para pagar servidores públicos federais, estaduais e municipais de todo o País, o equivalente a 13,7% do Produto Interno 
Bruto (PIB); presidente Jair Bolsonaro engavetou texto de mudanças administrativas, após pressão do funcionalismo público e parlamentares com vínculo com servidores públicos 

Presidente da Fiern, Amaro Sales

Ministro Paulo Guedes: reestruturação

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO E OPERAÇÃO - LRO

POLYBRAS-EPP, CNPJ:17.799.898/0001-02 , torna  público que  está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO 
E OPERAÇÃO - LRO, da atividade de Sistema de Tratamento e ou disposição final de resíduo sólido Urbano ou 
Industriais  na Fazenda Maísa , zona  rural de Mossoró-RN.

KÊNIA KELLY MEDEIROS DE ANDRADE
requerente

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

POSTO SERRANO LTDA inscrito sobre CNPJ 08.690.810/0001-29  torna público que requer do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a Renovação da Licença de 
Operação para uma Revenda Varejista de combustíveis Líquidos  com capacidade total de armazenamento de 
45m3 , localizado na Rua Sérvulo Pereira 108 – Centro – Serro Corá - RN

Josefá Maria da Silva
Sócio Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS POTENGI LTDA  inscrito sobre CNPJ 23.423.005/0001-22  torna 
público que requer do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
(IDEMA), a Renovação da Licença de Operação para um Transporte de Carga Perigosa  com capacidade total 
de armazenamento de 30 M2,  localizado na Avenida Industrial João Francisco da Motta 127 – Bom Pastor - RN

João Fernandes Freire Filho
Sócio Proprietário.

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA., CNPJ 36.160.050/0001-83, torna público que está requerendo do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença Simplificada 
- LS, para o TODA ENERGIA DO BRASIL LTDA – REDE DE MÉDIA TENSÃO, localizada na Zona Rural, no 
Município de Areia Branca-RN.

Robert David Klein
Diretor Geral

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA   DE OPERAÇÃO

QUALY TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA,  inscrito sobre CNPJ: 21.119.001/0001-20  torna público 
que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA), a 
Concessão da Licença de Operação de nº 2019-133340/TEC/RLO-0096, com validade de 07/08/2026 para um 
transporte de Produto Perigoso Líquido   com capacidade total  de transporte  de 38,8 TONELADAS   , Localizado 
no Loteamento São Jorge SN Guajiru – São Gonçalo do Amarante – RN

Judson Einstein de Abreu Oliveira
Sócio Proprietário.

Fiern prepara etapa do programa 
Mais RN para o pós-pandemia

RETOMADA
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MEIO AMBIENTE | Após mais de 120 dias  fechado por conta da pandemia do novo coronavirus, Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte deve ser 
reaberto para receber a população já na próxima terça, mas terá uma série de restrições, como o uso obrigatório de máscara pelos visitantes

Depois de quatro meses fecha-
do por conta da pandemia da 
Covid-19, o Parque da Cidade 

Dom Nivaldo Monte deve ser reaberto 
para receber a população já na próxi-
ma terça-feira (11). No entanto, com 
uma série de restrições, e a principal 
delas será o uso obrigatório de másca-
ra para visitação.

 Administrado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urba-
nismo (Semurb), a unidade de conser-
vação vai informar em breve todos os 
protocolos sanitários de segurança. 
O secretário da Semurb, Thiago Mes-
quita, explica que devido à retomada 
gradual  que a cidade esta passando 
todas as normas para visitação do 
Parque estão sendo cuidadosamente 
estruturadas. Uma delas é  “a abertura 
para caminhada, corrida e ciclismo, 
que será das 14h30 às 17h30, exclu-
sivamente pela entrada da avenida 
Omar O’grady”, diz.

 Já a entrada, no bairro de Cidade 
Nova, “deve ser reaberta no mês de 
setembro, devido à trilha ser mais 
estreita e levando em consideração a 
segurança da população por conta da 
aproximação das pessoas”, acrescenta 
Mesquita. A abertura para caminhada, corrida e ciclismo, segundo a direção do Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, será das 14h30 às 17h30

Parque da Cidade reabre 
para visitas nesta terça-feira

TURISMO

FISCALIZAÇÃO

Fechados desde março, quan-
do teve início a pandemia do novo 
coronavírus, os pontos turísticos 
da cidade do Rio se preparam pa-
ra a reabertura no próximo dia 15. 
Os cartões postais mais famosos 
do Brasil como Pão de Açúcar e 
o Cristo Redentor tiveram que se 
adaptar à nova realidade para re-
ceber os visitantes.

Segundo a Prefeitura do Rio 
de Janeiro, foram desenvolvidos 
e implementados protocolos de 
segurança seguindo todas as me-
didas recomendadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) e 
a Vigilância Sanitária. 

O bondinho do Pão de Açúcar 
recebeu um selo internacional e 
três nacionais pelo cumprimento 
das normas de prevenção à Co-
vid-19.

O visitante que for aos pontos 
turísticos também terá que cum-
prir algumas regras como usar a 
máscara de proteção individual 
durante todo o passeio e manter 
uma distância mínima de 2 me-
tros de outras pessoas. Antes do 
embarque, será feita a medição da 
temperatura. 

Os bondes vão operar com a 
capacidade reduzida para evitar 
aglomeração.

Vinte e nove motoristas fo-
ram autuados em uma barreira 
itinerante montadas pela Opera-
ção Lei Seca na madrugada deste 
domingo (9). A blitz foi realizada 
na Av. Ayrton Senna, perto do 
Colégio Salesiano Dom Bosco, em 
Parnamirim.

Ao todo, foram abordados 119 
veículos. Destes, 103 passaram 
por testes de bafômetro, com 16 
motoristas autuados por se recu-
sarem a soprar o equipamento e 
mais cinco crime de embriaguez. 
Outros oito motoristas também 
foram autuados por outras infra-
ções.

CRISTO REDENTOR 
E PÃO DE AÇÚCAR 
VÃO REABRIR EM 
15 DE AGOSTO

LEI SECA AUTUA 29 
MOTORISTAS EM 
BARREIRA MONTADA 
EM PARNAMIRIM 

Para avaliar até que ponto a 
pandemia está mexendo com 
os nervos dos profissionais de 

saúde, pesquisadores da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) estão 
selecionando 500 médicos da linha de 
frente contra a covid-19 para conhecer 
o impacto, entre eles, da Síndrome de 
Burnout. Também conhecida como 
síndrome do esgotamento profissional, 
o problema afeta 32% dos trabalhado-
res brasileiros, segundo a Internatio-
nal Stress Management Association 
(Isma-BR). Seus sintomas são cansaço 
extremo, sensação de incapacidade, 
dor abdominal e resistência a ir para o 
trabalho.

“Com a crescente demanda de 
pacientes infectados pelo novo vírus, 
com o risco de morte sempre presen-
te, prevemos um aumento do estresse 
ocupacional no setor. A probabilidade 
é de que a situação seja mais grave nos 
epicentros da epidemia, como o Estado 
de São Paulo”, explicou a autora da pes-
quisa, Gabriela Correia Netto. O projeto 
terá supervisão da professora Laura Ca-

mara Lima. Serão avaliados 250 médi-
cos que atuam diretamente no covid-19 
e outros 250 de outras áreas.

O cenário não é fácil. Pesquisa de 
junho da Associação Paulista de Medi-
cina ouviu 1.984 profissionais em todo 
o País. O que revelou: 69% manifesta-
ram ansiedade; 63,5%, estresse; 49%, 
exaustão emocional - 76% atendem 
mais de 20 pacientes por dia. E 60% tra-
balham na linha de frente da covid-19.

O desafio não para aí. Um em cada 
três médicos presenciou episódios de 
agressões a colegas e outros profissio-
nais em áreas de atendimento ao longo 
da pandemia. A maioria dos 72% que 
admitem não ter pleno conhecimento 
da pandemia diz estar na linha de fren-
te da doença por questão humanitária.

A Síndrome de Burnout, diz a pro-
fessora Laura, afeta profissionais que 
se relacionam com pessoas. “O traba-
lho do médico, do enfermeiro, implica 
lidar com a dor, o sofrimento e a morte. 
Médicos não podem errar. Têm de en-
frentar escolhas éticas, como decidir 
por uma cirurgia, por um diagnóstico.

REUTERS

Pesquisa apontou que 69% dos médicos manifestaram ansiedade durante a pandemia

Esgotamento emocional de médicos por 
causa da pandemia é tema de pesquisa

SAÚDE
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Com a missão de promover o 
desaceleramento em tempos 
difíceis, o Festival Camomila 

vai oferecer aulas de yoga, meditação, 
vivências e shows durante a segunda 
edição – neste ano, de forma online 

Com o tema “Permita-se”, o Festi-
val Camomila chega como um alento 
para os corações diante do turbilhão 
de emoções que estamos vivenciando 
nos últimos dias. O conceito é trans-
bordar consciência em cada etapa e 
ainda acalmar os momentos difíceis 
durante o período de isolamento so-
cial. 

Já conhecido entre os natalenses, 
o festival teve a primeira edição em 
junho do ano passado no Parque das 
Dunas. Com a pandemia do novo 
coronavírus, a edição deste ano foi 
adaptada e acontecerá de forma on-
line a partir do próximo sábado (15) 
até o dia 12 de setembro, de maneira 
gratuita e acessível.  

Juliana Furtado, idealizadora do 
evento, acredita que o projeto ganha-
rá outros horizontes. “Com a situação 
atual, o festival vem no formato online 
para respeitar as regras de distancia-
mento. Sabemos que nada substitui 
o olho no olho, mas também acredi-
tamos na importância do trabalho 
neste ciclo. Sem barreiras físicas, o fes-
tival vai ganhar o mundo através dos 
nossos canais na internet, podendo 
assim bene� ciar um maior número 
de pessoas”, contou. 

O festival manterá a programação 
focada nos pilares do autoconheci-
mento e da cultura como ferramentas 
importantes para a evolução huma-
na. A estreia contará com meditação 
e yoga. Com a o� cina “Como fazer 
uma boneca de pano”, por exemplo, 
o público poderá vivenciar atividades 
de reconexão com a criança interior. 
A abertura do Camomila também te-
rá a palestra “Quando tudo se desfaz 
– Lidando com a impermanência”, 
além de um show da cantora potiguar 
Valéria Oliveira. 

O festival conta com patrocínio 

FESTIVAL CAMOMILA | Festival de cultura e autoconhecimento defende um mundo equilibrado e plural, 
cujo objetivo é o de acalmar os momentos difíceis durante o período de isolamento social; 

edição deste ano foi adaptada e acontecerá de forma online a partir do próximo sábado (15) 

CAMOMILA 
PARA 

ACALMAR  
REPRODULÃO

Juliana Furtado, idealizadora do evento, fala da importância do autoconhecimento

da Prefeitura de Natal, através da 
lei de incentivo Djalma Maranhão, 
e Unimed Natal, com realização da 
Guria Produtora. 

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
DE ESTREIA: 

Sábado -15 de agosto  
9h - Meditação – com Juliana Furtado  
9h - Aula de Yoga com Adriana Gurgel  
15h - Vivência: “Como fazer uma boneca de 
pano” com Dona Jacira  
16h - Palestra: “Quando tudo se desfaz – 
Lidando com a impermanência” com Henrique 
Lemes  
17h - Musical “Show Especial Festival Camomila” 
com Valéria Oliveira – transmissão ao vivo

QRCODE DA LIVE
do Festival Camomila em 

2020 

Estreia do festival contará com progamação voltada para a meditação e yoga
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DEFESA 
A vereadora Divaneide 

Basílio saiu em defesa do 
pré-candidato a prefeito de 
Natal pelo PT, Jean Paul-
Prates, nas redes sociais. Às 
críticas de que o senador é “um 
desconhecido” da população 
natalense, Divaneide a� rmou 
que “erra” quem tem essa visão 
e que Prates “representa o 
legado da luta do Partido dos 
Trabalhadores, que está em 
curso no RN, e que precisa ser 
implementado na nossa cidade”.  

DE CIMA 
Falando na parlamentar 

petista, na semana passada 
Divaneide criticou a tentativa 
do Executivo municipal de 
acelerar a votação da Reforma 
da Previdência dos Servidores 
de Natal “de cima para 
baixo” e sem disponibilizar a 
totalidade dos dados atuais da 
cidade - o NatalPrev ainda não 
forneceu todas as informações 
requisitadas pelos vereadores e 
sindicatos. 

TRATOR 
Na opinião da vereadora 

petista, a Prefeitura “passou 
o trator” ao decidir sozinha 
alteração de data para a 
Conferência Final de revisão 
do Plano Diretor de Natal, por 
exemplo.  

D ATA 
A Câmara Municipal de 

Natal acabou marcando para o 
dia 20 de agosto a votação em 
segundo turno da Reforma da 
Previdência Municipal, depois 
muitos protestos da oposição 
e de acordo selado entre os 
vereadores durante a sessão 
plenária virtual. 

RACISMO 
O ministro das 

Comunicações Fábio Faria 
usou as suas redes sociais 
para criticar Mateus Abreu 
Almeida Prado Couto, que 
aparece em vídeo amplamente 
compartilhado nas redes 
sociais, na última sexta-feira, 
agredindo com ofensas racistas 
e de classe o motoboy Matheus 
Pires.

O caso aconteceu em SP 
e por conta de um simples 
mal entendido com o local de 
entrega de encomenda. 

POSIÇÃO 
“Inacreditável, inaceitável, 

lamentável”, a� rmou o 
ministro potiguar, que também 
compartilhou as imagens. 
“Espero que a Lei coloque esse 
cidadão para pensar e que ele 
chegue à conclusão de que é 
um tremendo de um racista 
recalcado”, escreveu. 

APOIO 
A deputada estadual Isolda 

Dantas (PT) quer que a Secretaria 
de Estado das Mulheres, da 
Juventude, da Igualdade Racial e 
dos Direitos Humanos implemente 
o programa “Aluguel Social”. O 
objetivo é dar suporte às mulheres 
vítimas de violência doméstica no 
Rio Grande do Norte. 

NECESSÁRIO  
Segundo a parlamentar, é 

preciso amparar essas mulheres 
que sofrem agressões dentro de 
suas residências, garantindo-lhes o 
pagamento de valor equivalente a 
um aluguel, para que elas possam 
sair da casa de seus agressores e 
se libertar da violência doméstica 
sofrida. 

DADOS  
O atento deputado Gustavo 

Carvalho repercutiu na última 
quinta-feira o retorno da presença 
do RN na zona de aumento de 
óbitos por covid-19 no mapa 
apresentado pelo Jornal Nacional. 
Na opinião do parlamentar, o fato 
de o Estado surgir de volta naquela 
posição foi culpa do Governo.  

REPRESADOS 
Isso porque, em sua avaliação, 

o decréscimo no número de 
óbitos estava acontecendo devido 
a informações represadas sobre 
mortes, repassadas com atraso 
ao portal do Ministério da Saúde. 
Segundo Gustavo, o aumento “se 
deu porque o Estado lançou, em um 
só dia, 98 mortes, que haviam sido 
represadas em 7 dias”. 

IMORAL 
Contardo Calligaris para a 

coluna Ilustrada, da Folha: “O 
Brasil está com a África do Sul, com 
84% que pensam que religião é a 
condição da moralidade, logo atrás 
da Nigéria e do Quênia, a léguas da 
modernidade. Estamos, em suma, 
do ponto de vista da modernidade, 
entre os países mais imorais do 
mundo”. 

RELATÓRIO CONFIRMADO  
O ministro da Justiça André 

Mendonça admitiu, audiência 
fechada com parlamentares, na 
última sexta: a pasta produziu 
relatório sobre opositores. Em 
outras palavras, ele con� rmou 
a existência de relatório de 
inteligência da pasta sobre 579 
servidores públicos que integram 
grupos ‘antifascistas’, incluindo 
gente no RN, como o policial civil e 
pré-candidato a vereador Paulo Chê. 

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Nas redes sociais e 

grupos de whatsapp a esposa 
do presidente Jair Bolsonaro 
mudou de nome. De Michelle 
para “Micheque” Bolsonaro. 
É ‘Queiroz’ fazendo história 
e ajudando na criação de 
‘memes’. 

>>Conversas sobre a 
reeleição de Alcolumbre e a 
verba de combate à Covid-19 
geraram crise no grupo 

dos lábios, para exibir aquele 
bocão, e agora tem que 
esconder atrás das máscaras. 
Que deprê!”. 

>>E mesmo após 70 mil 
pedidos, o Banco Central não 
vai pôr vira-lata na nota de 
R$ 200. A petição pedindo a 
troca foi criada pelo deputado 
federal Fred Costa (Patriota-
MG) e já possui mais de 70 mil 
assinaturas. 

suprapartidário no Senado. 
O bloco é o Muda Senado, 
formado por 16 congressistas 
de Podemos, Rede, PSDB, 
PSB, PSL e Cidadania. Já teve 
gente que abandonou o barco. 

>>Da jornalista Hildegard 
Angel: “Imagino o prejuízo 
daquelas (e daqueles) que 
investiram em preenchimentos 

Em São Paulo, Palone Leão apresentou 
o Verão Palone Design no Salão Casa Moda

No novo normal: Débora usa brinco Palone Design 
mais máscara Vankoke em reabertura da Arezzo Midway Mall

Prefeito de Natal Álvaro Dias sendo recebido 
em Brasília pelo ministro conterrâneo 
Fábio Faria, das Comunicações. Encontro 
ciceroneado pelo ex-governador Robinson Faria
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Áries, para a nooosssaaaa alegriaaaa a semana começa 
com boas energias para o seu bolso. A Lua está 
na sua Casa das Finanças, o que pode render boas 
oportunidades de aumentar seus ganhos. Uma boa 
opção é descobrir coisas lucrativas para fazer em casa.

Ei, Libra, Vênus reina absoluta e diva no ponto mais alto 
do seu Horóscopo e envia ótimas vibes para a sua carreira 
e seus projetos de vida. Mas esteja preparada para lidar 
com as mudanças inesperadas que deverão ocorrer. Isso 
porque Lua e Urano fecham na parceria em sua Casa.

Ei, Touro, a Lua está toda serelepe em seu signo e destaca 
todos os seus pontos fortes. Você é muito privilegiadx, 
sim, viu? Aproveite para explorar os seus talentos e para 
brilhar ainda mais no trabalho. Determinadx como é, 
você pode conseguir tudo.

A união faz a força e isso fi cará ainda mais evidente para 
você hoje. A Lua na Casa 7 estimula a cooperação, as 
parcerias, o trabalho em equipe e os estudos em grupo. 
Mas Mercúrio em quadratura do Urano alertam que será 
preciso conversar mais e saber equilibrar.

Agir com discrição será o segredo do seu sucesso neste 
início de semana. A Lua na Casa 12 avisa que não deve 
confi ar demais nos outros para não fazer papel de 
trouxa. Mercúrio pode estimular a comunicação indica 
que é melhor não revelar seus planos a ninguém. 

Sagita, você vai começar a semana com ótima disposição 
para encarar seus compromissos. É pra glorifi car de pé, 
hein? A Lua está na sua Casa do Trabalho e garante mais 
disciplina para você no emprego. Nossa fada sensata 
também infl uenciará sua saúde e o desejo de mudar.

Lua e Urano fecham na parceria na sua Casa das 
Associações e indicam que você terá muita sorte para 
buscar aliados e fazer parcerias. Trabalhar em equipe 
pode ser uma boa opção para agilizar as tarefas e 
alcançar seus objetivos, mas evite depender dos colegas.

Caprica, hoje a Lua está no seu paraíso astral e por isso 
tudo indica que os humilhados serão exaltados. Brilhando 
na casa mais sortuda do seu Horóscopo, nossa fada 
sensata ajuda você a encarar a segunda com muito 
entusiasmo e bom humor. 

Você vai encarar a segundona com toda confi ança e 
determinação para investir em seus projetos. Lua e 
Urano estão no ponto mais alto do seu Horóscopo e, 
quando esses astros no cume brilham, indicam boas 
oportunidades e possíveis mudanças na carreira.

Aquário, meu cristalzinho, se você trabalha em casa ou 
com parentes pode contar com um dia bem produtivo, 
mas desde que saiba dialogar e fazer acordos, sem pagar 
de doida e teimar em querer as coisas do seu jeito. Com 
Vênus na Casa do Emprego.

Virgem, meu cristalzinho, a Lua brilha na sua Casa do 
Conhecimento e desperta a sua curiosidade e vontade 
de aprender. Por isso, essa segundona é perfeita sem 
defeitos para iniciar um curso, retomar a faculdade ou 
estudar outro idioma. 

Palavras e atitudes gentis ajudarão você a conseguir tudo 
que desejar nesta fase. A Lua na Casa da Comunicação 
ajudará você a se expressar melhor para defender suas 
opiniões, argumentar e convencer as pessoas. E Vênus, 
no seu paraíso astral.

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)

Fora de lá, José Mayer continua
muito presente nas novelas da Globo

Afastado da TV desde abril 
de 2017, acusado de assédio pela 
� gurinista Susllem Tonani, José 
Mayer e a Globo encerraram, em 
comum acordo, no � nal de 2018, 
uma parceria de 35 anos.

Uma decisão irreversível
E parece que dos dois lados.
Por parte da Globo, nunca 

mais houve a iniciativa de chamá-
lo para outro trabalho – mesmo 

contra a vontade de alguns 
autores, assim como ele também, 
em nenhuma ocasião, demonstrou 
interesse em voltar.

Ao contrário, adotou a lei do 
silêncio. Ou dá a entender como 
de� nitiva a sua saída de cena.

Curioso é que, no instante 
em que há a necessidade de se 
socorrer de reprises, o nome de 
José Mayer volta a aparecer ou 

torna-se muito presente na Globo.
Atualmente em “Fina 

Estampa”, como Pereirinha, em 
breve, também estará com “Laços 
de Família”, de Manoel Carlos, no 
“Vale a Pena Ver de Novo”. 

Sempre em papéis de 
destaque.

Nas voltas que a vida dá, 
não deixa de ser uma situação 
interessante.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 A CNN Brasil, além de juntar 

muitas vezes até seis pessoas numa 
tela, ainda tem as tarjas como 

outras seis ou sete informações...
Complicado para qualquer um 
prestar atenção em tudo.Bruno 

Gagliasso e Netfl ix ainda aguardam a 
evolução do cenário da pandemia para 
discutir os dois trabalhos combinados 

após sua saída da Globo.
Na Rede TV!, nenhuma novidade 
ainda sobre a nova apresentadora 
do “Rede TV News”...Pintaram 
no radar, Analice Nicolau, Millena 
Machado, Carla Vilhena e Fabiana 
Scaranzi.Assim como aconteceu 
com “Amor de Mãe”, “Salve-se 

Quem Puder” vai trabalhar com um 
elenco bem reduzido na volta das suas 
gravações... Por outra também não 
irá contar com novos personagens...
Diante disso a possibilidade de 
poder contar com Babu Santana 

também deve ser afastada. Nesta 
segunda-feira, às 19h45, vai ao ar na 
TV Cultura o segundo episódio da 

série “Elas”, apresentada por Luciana 
Vendramini...

DOBRADINHA
A exibição de “Êta Mundo Bom” 

no “Vale a Pena” vai até início de 
setembro. Como passou a prevalecer 
a apresentação simultânea, na 
primeira semana, da novela que está 
se despedindo e da nova atração 
do horário, é por aí que teremos a 
chegada de “Laços de Família”. 

COMPLICADO
O SBT não vai conseguir 

tão cedo assimilar a saída do 
“Chaves”. Independentemente de 
tudo o que sempre representou 
para a programação, não existem 
condições de se pensar, no 
momento atual, em investir em 
qualquer produto que pudesse 
substituí-lo.

POR OUTRA
As especulações continuam as 

mais diferentes sobre o que poderá 
vir a acontecer, ainda em se tratando 
do “Chaves”. Mas há quem dê como 
certeza a realização de uma série 
sobre a vida e obra de Roberto 
Bolaños, algo que o � lho dele, 
Roberto Gómez Fernandez, dono da 

“Chespirito”, vem conduzindo.

MOMENTO SEGUINTE
Ainda sobre essa questão do 

“Chaves”, também se dá como 
certa a presença de uma grande 
provedora de conteúdo por trás. 
Net� ix e Amazon como maiores 
apostas. Mas nada será anunciado 
tão já. Por ser ainda recente a ideia 
de tirar tudo do ar, há o receio de 
uma reação negativa por parte do 
público.

GLOBO TAMBÉM
A Globo, com duas novelas, 

“Amor de Mãe” e “Salve-se Quem 
Puder”, uma série, “Sob Pressão”, e 
um programa de humor, “Zorra”, 
também terá um começo de semana 
dos mais movimentados. É a TV 
voltando com tudo, ou quase, após 
meses de paralisação por causa da 
pandemia.

 SEGUNDA BATERIA
Deborah Secco não aparece 

no roteiro deste início de semana 
da novela “Salve-se Quem Puder”. 
Como Alexia, gravará mais adiante.  

RECOMEÇO
José Victor Pires, Malu Falangolla, 
Gabriel Gracindo, Marcelo Batista, 
Rafael Sardão, Willian Mello, 
Françoise Forton, Day Mesquita, 
Miguel Coelho, Thiago Rodrigues, 
Sthefany Brito e Bárbara França 
estão entre os mais de 20 atores 
de “Amor Sem Igual” confi rmados 
para gravações neste começo 
de semana nos estúdios do Rio. 
Serão 40 capítulos restantes, para 
exibição em 2021. 

DIVULGAÇÃO
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PEDRO CHAVES/AGIF

TIAGO REBOLO

Ojogo que marcou a abertura do 
Campeonato Brasileiro no últi-
mo sábado (8), o confronto en-

tre Fortaleza e Athletico Paranaense, 
disputado na Arena Castelão com por-
tões fechados, devido à pandemia do 
novo coronavírus, não teve transmis-
são de nenhuma emissora de TV. Os 
torcedores só puderam acompanhar a 
vitória do Furacão, por 2 a 0, pelo rádio 
ou pela internet.

A Turner (Space/TNT), detentora 
dos direitos de transmissão dos dois 
clubes para a TV fechada, decidiu não 
exibir a partida. Além disso, como o 
clube paranaense não tem contrato 
com o pay-per-view (Premiere) e como 
a Globo – detentora dos direitos dos 
dois clubes na TV aberta – também 
não quis passar o jogo, a transmissão 
foi inviabilizada.

Uma medida provisória editada 
em junho pelo presidente Jair Bol-
sonaro – a de número 984 – definiu 
que o direito de transmissão pertence 
apenas ao clube mandante, que pode 
negociar a exibição com qualquer 
emissora que tenha os direitos do 
campeonato. Contudo, o Premiere, 
que tem os direitos só do Fortaleza e 
cobra assinatura para transmitir todas 
as 38 rodadas do Brasileirão, decidiu 
não passar a partida.

O Grupo Globo, que tem contrato 
com 12 dos 20 clubes da Série A em seu 
canal na TV fechada (o SporTV) e com 
19 no Premiere, entende que a permis-
são dada pela medida provisória só 
vale para contratos futuros. Ou seja, 
mesmo o Fortaleza sendo mandante e 
o grupo tendo os direitos do clube ce-
arense, a Globo avalia que não poderia 
passar a partida.

Sendo assim, pelo entendimento 
da Globo, no Brasileirão 2020, o Spor-
TV só pode transmitir jogos entre seus 
12 clubes parceiros e a Turner (Space/
TNT) só pode exibir confrontos entre 
os 8 clubes com os quais ela tem con-
trato. Jogos entre “clubes da Turner” 
e “clubes da Globo” só podem ser 
transmitidos pela TV aberta ou pelo 
pay-per-view (Premiere) – exceto, nes-
te caso, os que envolvam o Athlético 
Paranaense.

A razão para isso, diz a Globo, é 
uma cláusula de exclusividade que 
os contratos já firmados possuem. A 
empresa, inclusive, já foi à Justiça para 
evitar que a concorrente Turner passe 
jogos de clubes que fecharam com a 
emissora carioca. A MP 984 entrou 
em vigor no dia 18 de junho, em meio 
à retomada do futebol brasileiro – que 
havia parado em março por causa da 
pandemia. Foi por causa da medida 
provisória que o SBT pode transmitir 
a final do Campeonato Carioca, entre 
Flamengo e Fluminense, após nego-
ciar apenas com o clube rubro-negro. 
A partida deu o 1º lugar em audiência 
à emissora de Silvio Santos em várias 
praças, sobretudo o Rio de Janeiro.

APAGÃO NAS TRANSMISSÕES
FUTEBOL |  Concorrentes, Globo e Turner dividem direitos de transmissão dos clubes do Campeonato Brasileiro da Série A e, pela regra atual, só podem exibir partidas entre clubes 
parceiros. MP 984 dá direito ao clube mandante, mas Globo é contra mudança na regra agora. Senador Jean Paul Prates (PT/ RN) tenta evitar que jogos fiquem sem passar na TV

Grupo Globo tem contrato com 12 dos 20 clubes da Série A em seu canal na TV fechada (o SporTV) e com 19 no Premiere; Grupo Turner tem os direitos de oito equipes da Série A 

SENADOR DO 
RN QUER EVITAR QUE 
JOGOS FIQUEM SEM 
PASSAR NA TV

Para se transformar em uma 
lei definitiva, porém, a medida pro-
visória precisa ser aprovada pelo 
Congresso Nacional até o dia 16 de 
outubro. Até agora, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
não deu sinalização de quando vai 
colocar o texto em votação, por en-
tender que há temas mais urgentes 
para discutir no Parlamento.

Desde que chegou ao Con-
gresso, a MP recebeu 91 sugestões 
de mudanças em sua redação, as 
chamadas emendas. Dessas, qua-
tro foram apresentadas por par-
lamentares potiguares, sendo três 
do senador Jean Paul Prates (PT) 
e uma do deputado federal Rafael 
Motta (PSB).

Das quatro, apenas duas (am-
bas de Jean Paul) tratam sobre 
direitos de transmissão. As demais 
fazem modificações em outros tre-
chos da medida provisória, que tra-
tam sobre assuntos relacionados a 
direitos dos jogadores e dos clubes 
durante a pandemia de Covid-19.

A primeira sugestão de emenda 
devolve a decisão sobre os direitos 
de transmissão das partidas aos 
dois clubes, e não apenas ao man-
dante. Segundo Jean Paul, ao editar 
a medida provisória, o presidente 
Bolsonaro colocou as negociações 

individuais acima das negociações 
coletivas, “o que poderá beneficiar 
grandes clubes em detrimento dos 
pequenos clubes”.

O senador assinala que, se for 
mantido o texto original da MP, “os 
grandes contratos serão celebrados 
por grandes clubes e restará cada 
vez menos recursos para os peque-
nos, ampliando a desigualdade de 
oportunidades já existente entre os 
clubes”.

É justamente por isso que a MP 
984 tem sido chamada também de 
“MP do Flamengo”, já que foi articu-
lada junto ao presidente Jair Bolso-
naro pelo presidente do Flamengo, 
Rodolfo Landim, embora a medida 
depois tenha ganhado apoio de 
outras agremiações. O clube cario-
ca é diretamente beneficiado pela 
mudança na regra, por ter a maior 
torcida do Brasil e, assim, despertar 
maior interesse por parte das emis-
soras.

Ao argumentar contra a mu-
dança, o senador potiguar desta-
cou que o tema deveria ter sido 
debatido com todos os envolvidos 
no futebol – e proposto sob outro 
formato, não o de medida provisó-
ria, que tem validade imediata.

“Além de desprezar os critérios 
de relevância e urgência inscritos 
na Constituição Federal como pres-
supostos para a edição de medidas 
provisórias, o governo Bolsonaro 
não debateu o conteúdo da matéria 
com as entidades desportivas afe-
tadas pelas mudanças, exceto com 
dirigentes de grandes clubes de 

futebol”, justificou Jean Paul Prates.
Em outra emenda, o senador 

do Rio Grande do Norte também 
devolve aos dois clubes a decisão 
sobre os direitos de transmissão, 
mas propõe um artigo para evitar 
os “apagões de transmissão” – caso 
em que os adversários têm contra-
tos com emissoras diferentes ou 
um dos clubes não tem contrato 
com emissora alguma (caso do 
Athlético Paranaense em relação 
ao pay-per-view).

Jean Paul Prates sugere que, 
nesses casos, as duas emissoras 
tenham o direito de transmitir o 
jogo, para evitar que o torcedor fi-
que privado de assistir ao jogo do 
seu time. No caso de algum clube 
não ter direito vendido, a sugestão 
do parlamentar do RN é que todas 
as empresas que adquiriram os 
direitos de transmissão do referido 
campeonato possam transmitir as 
partidas.

Pela proposta de Jean Paul, a 
partida entre Fortaleza e Athlético 
Paranaense, no sábado, poderia ter 
sido transmitida pelo Premiere.

Também segundo a emenda, 
tanto SporTV quanto TNT pode-
riam transmitir, por exemplo, o 
jogo entre Fluminense e Palmeiras 
– que está marcado para a próxima 
quarta-feira (12), às 21h30. Pela re-
gra atual, a partida só poderá ser 
exibida na TV aberta ou no pay-
-per-view, já que, na TV fechada, o 
clube carioca tem contrato com o 
SporTV e o clube paulista fechou a 
Turner.

“A emenda busca impedir que o 
espetáculo desportivo deixe de ser 
transmitido quando as entidades 
desportivas participantes tenham 
negociado os direitos de despor-
tivos audiovisuais com empresas 
distintas, uma vez que a não trans-
missão do espetáculo desportivo 
prejudica sobretudo milhões de 
torcedores que desejam acompa-
nhar o espetáculo nos mais diver-
sos recantos do País”, argumenta.

O senador do RN conclui: “Os 
interesses financeiros de entidades 
desportivas e empresas detentoras 
de direitos de transmissão não po-
dem se sobrepor ao espetáculo des-
portivo como patrimônio desporti-
vo e cultural do povo brasileiro”.

SÉRIE A – DIREITOS 
DE TRANSMISSÃO

TV FECHADA
>>SporTV (Grupo Globo)
Atlético-GO, Atlético-MG, Botafogo, 
Corinthians, Flamengo, Fluminense, 
Goiás, Grêmio, Red Bull Bragantino, 
São Paulo, Sport e Vasco
>>Space/TNT (Turner)
Athletico Paranaense, Coritiba, 
Fortaleza, Internacional, Palmeiras, 
Santos, Ceará e Bahia
>>PAY-PER-VIEW
Premiere
Todos, exceto o Athletico Paranaense.

TV ABERTA
TV Globo (Grupo Globo)
Todos.


