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EUROPA. 16 | Coman marcou o único gol da partida, consagrando campanha perfeita da 
equipe alemã no torneio. Foram 11 vitórias em 11jogos, sendo a última contra o time de 
Neymar em Lisboa. Time alemão soube controlar a bola e, após vantagem, só administrou

DEU BAYERN

PANDEMIA. 8 | Neste domingo, 
Rio Grande do Norte confirmou 
189 novas infecções pelo novo 
coronavírus e ficou cada vez mais 

próximo de bater a marca dos 60 
mil casos de Covid-19. No total, 
são 59.582 infectados no Estado 
desde o início da pandemia. Os 

dados foram atualizados pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(Sesap).
Ainda de acordo com a pasta, já 

são 2.170 óbitos por Covid-19. 
Do total de mortes, cinco foram 
confirmadas nas últimas 24 horas.
Em todo o País, foram 

confirmados 23.421 novos casos 
do novo coronavírus e 494 óbitos. 
Brasil agora tem 3.605.783 casos 
confirmados e 114.744 mortes.

COM NOVOS REGISTROS DE COVID, 
RN SE APROXIMA DOS 60 MIL CASOS

SERVIDORES DOS 
CORREIOS NO RN 
FAZEM NOVO ATO

SEM PACIENTES COVID, 
TARCÍSIO MAIA LIBERA 
UTI PARA CASOS GERAIS

GOVERNO FEDERAL NÃO 
MANTERÁ AUXÍLIO DE
R$ 600, DIZ BOLSONARO

PROTESTO. 12 | Categoria protesta 
contra revogação de acordo 
coletivo que valeria até 2021 e que 
previa uma série de benefícios

PANDEMIA. 7 | Segundo Secretaria de 
Saúde, inversão aconteceu porque 
caiu a demanda por leitos para tratar 
Covid-19 em Mossoró

ECONOMIA. 2 | Presidente voltou a 
atacar autoridades que, segundo ele, 
“destruíram empregos nos últimos 
cinco meses” e pediu reabertura
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UEFA / REPRODUÇÃO

‘VONTADE É ENCHER TUA 
BOCA COM PORRADA’, DIZ 
BOLSONARO A REPÓRTER 
APÓS QUEIROZ SER CITADO

EX-ALUNOS DO IFRN 
FAZEM PROTESTO
CONTRA GESTÃO DE 
“REITOR PRO TEMPORE”

VOLTA ÀS AULAS PODE 
CONTAMINAR ATÉ 46% DE 
ALUNOS POR COVID EM 2 
MESES, APONTA ESTUDO

JOVENS DE NATAL 
COMENTAM MOMENTO
ATUAL E PROJETAM
PÓS-PANDEMIA

USUÁRIOS DO NOTA 
POTIGUAR VÃO PODER 
TROCAR PONTOS POR 
DIÁRIAS EM HOTÉIS

AGRESSÃO. 4 | Quebra do sigilo bancário 
de Fabrício Queiroz, que está em prisão 
domiciliar, revelou novos repasses à 
primeira-dama. Presidente não gostou 
da pergunta e fez ameaça

MANIFESTAÇÃO. 6 | Apesar de professor 
José Arnóbio ter sido o mais votado na 
eleição interna para reitor, MEC decidiu 
nomear como “reitor interino” Josué 
Moreira, que não participou do pleito

EDUCAÇÃO. 11 | Simulação alerta para 
alta de contágio em dois meses de 
reabertura e diz que controle só seria 
possível com número de estudantes 
bem abaixo do previsto

NOVO NORMAL.  9 | Reportagem fala 
sobre receios e expectativas para volta 
à normalidade. Momento também exige 
cuidados com a saúde mental. Eles 
contam que procuraram ajuda pela web

TURISMO CIDADÃO. 7 | Em uma segunda 
etapa, de acordo com o Governo do 
Estado, haverá a ampliação dos
prêmios para outros serviços como
de lazer e de alimentação



O Ministério da Economia infor-
mou neste � m de semana que 
está dialogando com estados 

e municípios para a uni� cação de 
impostos federais e estaduais em um 
futuro Imposto sobre Valor Agregado 
(IVA), que consta na proposta de refor-
ma tributária do governo, enviada ao 
Congresso em julho. O texto do gover-
no deverá ser uni� cado às propostas 
da Câmara e do Senado que tramitam 
na Comissão Mista da Reforma da Tri-
butária desde o início do ano.

“O Ministério da Economia escla-
rece que não procedem informações 

veiculadas na imprensa a� rmando 
que o governo vai retirar apoio à cons-
trução de uma reforma tributária am-
pla”, informou a pasta, em comunica-

do à imprensa.
Os secretários estaduais de Fazen-

da também defendem uma reforma 
tributária ampla. A proposta apre-
sentada pelo Ministério da Economia 
acaba com o Programa de Integração 
Social (PIS) e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social 
(Co� ns) e cria um novo imposto sobre 
consumo de bens e serviços com alí-
quota única de 12%. O governo federal 
promete ainda mandar outros proje-
tos sobre a reforma tributária.

Em participação na comissão 
mista no início do mês, o ministro 

da Economia, Paulo Guedes, defen-
deu que fatiar as propostas é melhor 
para o entendimento das mudanças 
pretendidas. Ele reforçou o desejo de 
discutir um imposto sobre serviços 
digitais.

Além disso, o ministério destacou 
no sábado 22 que continua traba-
lhando em outros pontos da reforma 
tributária já anunciados como a de-
soneração da folha, “como medida de 
estímulo à formalização e ao emprego, 
para atender horizontalmente a todos 
os setores da economia, impulsionan-
do o crescimento do País”.  

GRUPO

(JORNAL - PORTAL - 97FM)

FILIADO A Todas as informações contidas 
nos artigos publicados nesta 
edição são de inteira responsa-
bilidade dos autores, não tradu-
zindo, portanto, a opinião deste 
jornal. Sua publicação visa tão-
-somente a promover o debate 
e a refl exão sobre problemas 
dos mais variados segmentos 
da sociedade.
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MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

Governo discute reforma tributária

Ministério diz que dialoga com estados 
e municípios para unificar impostos

REFORMA TRIBUTÁRIA

ISAC NÓBREGA / PR

Apesar do comércio já ter volta-
do a funcionar em praticamen-
te todo o País, o presidente Jair 

Bolsonaro publicou um vídeo neste 
domingo 23 defendendo novamente a 
reabertura dos estabelecimentos. Ele 
voltou a dizer que o governo não tem 
como manter o auxílio emergencial de 
R$ 600 por mês.

“Em março deste ano eu disse 
que teríamos dois problemas graves 
pela frente – o vírus e o desemprego 
– e que ambos deveriam ser tratados 
simultaneamente e com a mesma res-
ponsabilidade”, a� rmou o presidente. 
“Cinco meses depois do meu pronun-
ciamento, o diretor-geral da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom, a� rma que saúde e eco-
nomia são inseparáveis”, completou, 
citando discurso de Adhanom feito na 
última sexta-feira 21.

Bolsonaro voltou a atacar autori-
dades que, segundo ele, “destruíram 
empregos nos últimos cinco meses”. 
Governadores e prefeitos de todo o 
País determinaram o fechamento de 
parte do comércio desde meados de 
março para aumentar os níveis de 
distanciamento social e reduzirem 

a pressão da pandemia de Covid-19 
sobre os sistemas de Saúde. Com a 
estabilização da curva de infectados 
pelo novo coronavírus, essas normas 
já começaram a ser � exibilizadas em 
todos os estados.

O presidente citou a medidas to-
madas pelo governo federal durante a 
pandemia no crédito e a possibilidade 
de suspensão de contratos e redução 

de salários e jornadas, com comple-
mento dos rendimentos dos trabalha-
dores por parte da União – que preser-
vou cerca de 10 milhões de contratos 
de trabalho. Bolsonaro lembrou ainda 
os cinco pagamentos mensais de R$ 
600 do auxílio emergencial voltado 
aos trabalhadores informais, desem-
pregados e bene� ciários de programas 
sociais.

“Esse valor pode não ser muito pa-
ra quem o recebe, mas é muito para o 
Brasil, que gasta por mês R$ 50 bilhões. 
O momento é de abrir o comércio com 
responsabilidade, voltar à normalida-
de e resgatar os empregos”, concluiu.

Com a � exibilização das medidas 
de restrição ao funcionamento de 
diversas atividades, o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) registrou a criação de 131.010 
vagas com carteira assinada em julho, 
após quatro meses de resultados nega-
tivos no mercado de trabalho formal. 
De janeiro a julho deste ano, a perda 
de empregos ainda é de 1,092 milhão 
de vagas.

No Rio Grande do Norte, de acor-
do o Caged, foi a segunda vez neste 
ano que o Estado terminou um mês 
com saldo positivo na geração de em-
pregos. O primeiro foi junho, quando 
foram criadas 1.746 vagas no mercado 
formal.

No mês passado, segundo o siste-
ma do Ministério da Economia, foram 
9.701 contratações e 8.540 demissões. 
Com isso, o RN teve um saldo positivo 
de 1.161 vagas de emprego. O resulta-
do foi puxado pela agricultura.

Bolsonaro repete que governo 
não manterá auxílio de R$ 600
ECONOMIA | Presidente voltou a atacar autoridades que, segundo ele, “destruíram empregos nos últimos cinco meses”. Governadores e prefeitos 
de todo o País determinaram o fechamento de parte do comércio desde meados de março para aumentar distanciamento e prevenir Covid-19

Na sexta 21, em Ipanguaçu, Bolsonaro disse que auxílio vai até o fim do ano, mas com outro valor

O ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Alexandre de 
Moraes autorizou que o deputado 
federal Aécio Neves (PSDB-MG) 
preste depoimento à Justiça de 
Minas Gerais. A decisão revoga 
a determinação anterior do ma-
gistrado, que suspendeu o depoi-
mento alegando que a defesa do 
tucano não teve acesso a todos os 
documentos do processo.

Aécio é investigado por su-
postos crimes de corrupção e 
peculato por irregularidades nas 
obras da Cidade Administrativa 
de Minas Gerais, quando era go-
vernador do Estado. O caso está 
no TJ-MG (Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais).

A defesa do deputado disse não 
ter tido acesso aos depoimentos 
prestados por diretores da OAS e 
da Santa Bárbara Engenharia, bem 
como as provas apresentadas por 
eles. Recorreu ao STF para suspen-
der o depoimento até que os dados 
fossem compartilhados integral-
mente. Relator do caso, o ministro 
Alexandre de Moraes autorizou a 
suspensão em 10 de agosto.

Agora, Moraes argumentou 
que a Polícia Federal informou 
que as mídias solicitadas “não se 
encontram nesta Polícia Judiciá-
ria ou não existem”.

CIDADE ADMINISTRATIVA

MORAES AUTORIZA 
DEPOIMENTO DE AÉCIO 
NEVES EM CASO DE 
SUPERFATURAMENTO

O Conselho Nacional de Jus-
tiça marcou para terça 25 o julga-
mento do desembargador Eduar-
do Siqueira, do Tribunal de Justiça 
de SP, que desacatou guardas civis 
ao caminhar sem máscaras pela 
orla de Santos (SP) em julho.

Siqueira chegou a rasgar a 
multa que recebeu e jogar na cara 
de um deles. A cena foi � lmada.

São três ações a que ele respon-
de. Elas pedem a instauração de um 
processo administrativo disciplinar 
— e uma delas pede ainda a sus-
pensão cautelar do magistrado até 
o julgamento final.

DISCIPLINAR

CNJ JULGA NA TERÇA 
DESEMBARGADOR QUE 
DESTRATOU GUARDA 
EM SANTOS
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EDILSON RODRIGUES / SENADO

O senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ) destinou auxí-
lio-alimentação a seu assessor 

Fabrício Queiroz e familiares, além 
de parentes do miliciano Adriano da 
Nóbrega que foram empregados por 
ele enquanto era deputado estadual 
na Assembleia Legislativa do Rio. O 
Ministério Público do Rio (MP-RJ) 
suspeita que parte desses ex-assesso-
res eram funcionários fantasmas. No 
período em que estiveram lotados, 
Queiroz, sua família, a ex-mulher e a 
mãe de Adriano receberam, juntos, ao 
menos  um total R$ 442,8 mil.

O auxílio-alimentação é deposita-
do diretamente na conta do servidor 
mensalmente, sem registro ou des-
conto nos contracheques. Por isso, 
esse dinheiro não aparece, no setor de 
transparência da Assembleia, como 
parte dos salários que eles recebiam. 
Entre 2014 e 2019, a Alerj aumentou 
em 91% os gastos como pagamento 
do benefício. Queiroz está no centro 
da apuração sobre a suposta prática 
de “rachadinha” no gabinete de Flávio 
Bolsonaro, também investigado. O jor-
nal O Globo só obteve os registros de 
quanto cada um ganhava mensalmen-
te “por fora” do salário porque entrou 
com um pedido de Lei de Acesso à 

Informação.
Além de Queiroz, receberam au-

xílio-alimentação sua mulher, Márcia 
Aguiar, suas filhas, Nathália e Evelyn, 
e a enteada, Evelyn Mayara. Eles rece-
beram ao menos R$ 338.172,80, mas o 
valor pode ser maior porque a Alerj só 
tem informações sobre o benefício por 
pessoa a partir de 2011. Queiroz, Már-
cia e Nathália foram nomeados para o 
gabinete de Flávio bem antes, em 2007. 
Há meses em que o benefício de Quei-

roz chegou a R$ 2.740,50, valor que se 
somava à remuneração. Os últimos 
auxílios foram pagos a Evelyn e Evelyn 
Mayara, que só deixaram o gabinete de 
Flávio quando ele saiu para assumir a 
cadeira no Senado.

Desde que foi nomeado para o 
gabinete de Flávio Bolsonaro, Queiroz 
conseguiu garantir uma onipresença 
de familiares na Alerj. Quando um 
parente dele era exonerado, outro en-
trava no lugar. Nathália deixou de ser 

funcionária da Alerj em 13 de dezem-
bro de 2016. Nessa mesma data, foi 
nomeada para o gabinete de Flávio a 
irmã dela, Evelyn. 

Quando a mulher de Queiroz foi 
exonerada, em setembro de 2017, a 
filha dela e enteada do ex-assessor, 
Evelyn Mayara, foi nomeada. Assim, 
salários da Alerj e também auxílio-ali-
mentação ficavam na família.

Queiroz e Márcia já receberam 
outro benefício da Alerj: o auxílio-e-
ducação. A revista “Época” informou 
em julho que o casal ocultou o en-
dereço em comum e a condição de 
união estável para obter o benefício. 
Dados obtidos por meio da Lei de 
Acesso à Informação e do Portal da 
Transparência mostram que o casal 
recebeu mais de R$ 376 mil entre 
2007 e 2018 graças a essa omissão. 
Sem a fraude de documentação, eles 
teriam direito a cerca de metade 
disso.

FAMÍLIA DE ADRIANO
Ex-capitão do Bope, o miliciano 

Adriano da Nóbrega teve a ex-mulher, 
Danielle Mendonça, e a mãe, Raimun-
da Veras, indicadas pelo amigo Quei-
roz para o gabinete de Flávio na Alerj. 
Juntas, elas receberam R$ 104,7 mil em 

auxílio-alimentação. Esse valor é ainda 
maior porque Danielle foi nomeada 
em setembro de 2007, e o levantamen-
to da Assembleia é a partir de 2011. A 
ex-mulher de Adriano ficou 11 anos 
empregada.

O MP do Rio suspeita que Danielle 
e Raimunda eram funcionárias fantas-
mas. A mãe de Adriano ficou no gabi-
nete entre maio de 2016 e novembro 
de 2018. Nesse período, recebia uma 
média de R$ 1,7 mil em vale-alimenta-
ção por mês.

Adriano era acusado de comandar 
uma milícia e foi morto num confron-
to com policiais em fevereiro deste 
ano, na Bahia, onde estava foragido. 
Ele e Queiroz trabalharam juntos no 
Batalhão de Jacarepaguá.

Em nota, Flávio Bolsonaro afir-
mou que “o auxílio citado pela repor-
tagem era um direito dos servidores 
e cumpriu todas as regras da Assem-
bleia Legislativa do Rio de Janeiro”. 
De acordo com o senador, “os valores 
apresentados como astronômicos re-
fletem dez anos de pagamentos para 
sete pessoas”. Por fim, o texto afirma 
que “somar pequenos valores, rece-
bidos durante anos por quase uma 
dezena de servidores, leva a números 
elevados e induzem o leitor ao erro”.

Assessores de Flávio receberam
R$ 440 mil em auxílio-alimentação
ESQUEMA | Benefício é depositado diretamente na conta do servidor, sem registro ou desconto nos contracheques, e não aparece no setor de transparência da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj). Valores foram recebidos, segundo dados obtidos pelo jornal O Globo, por Fabrício Queiroz, seus familiares e os parentes do miliciano Adriano da Nóbrega

Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou que auxílio era direito dos servidores de seu gabinete

ROBERTO STUCKERT FILHO / PR

A ex-presidente Dilma Rousseff 
criticou neste fim de semana a 
fixação de um teto de gastos em 

2016 pelo Congresso Nacional. A críti-
ca foi em resposta a editorial publicado 
pelo jornal Folha de S. Paulo com o títu-
lo “Jair Rousseff ”.

A limitação foi estabelecida por 
meio da emenda constitucional nº 95 
e proíbe que as despesas públicas au-
mentem acima dos índices de inflação. 
Foi aprovada durante o governo do 
ex-presidente Michel Temer, sucessor 
de Dilma após o processo de impeach-
ment contra a petista.

No texto, Dilma afirma que “logo 
ao tomar o poder ilegalmente, os gol-
pistas aproveitaram-se de sua maioria 
no Congresso e do apoio da mídia e 
do mercado para aprovar a emenda 
do Teto de Gastos, um dos maiores 
atentados já cometidos contra o povo 
brasileiro e a democracia em nossa his-
tória, pois, por 20 anos, tirou o povo do 
Orçamento e também do processo de 
decisão sobre os gastos públicos”.

De acordo com a ex-presidente, o 

teto “criou uma ‘camisa de força’ para 
a economia, barrando o investimento 
em infraestrutura e os gastos sociais, 
e ‘constitucionalizando’ o austericídio”.

“O Teto de Gastos bloqueia o Brasil, 
impede o país de sair da crise gerada 
pela perversão neoliberal que tomou o 
poder com o golpe de 2016 e a prisão 
do ex-presidente Lula. E, a partir da 
pandemia, tornará ainda mais inviável 
qualquer saída para o crescimento do 
emprego, da renda e do desenvolvi-
mento”, completa Dilma.

A ex-presidente também criticou o 
fato de o editorial da Folha, publicado 
na noite de sexta 21, ter relacionado 

possíveis medidas de elevação do gasto 
público sem limites pelo governo de 
Jair Bolsonaro com a política econômi-
ca adotada pela gestão Dilma.

Segundo o editorial da Folha, “o fra-
casso da última administração petista 
deveria bastar para que ensaios de pro-
gramas redentores de obras públicas 
e de assistência social, sempre fre-
quentes nas especulações brasilienses, 
fossem deixados de lado. Infelizmente, 
é fantasia um Tesouro que possa finan-
ciar um déficit sem limites e perma-
nentemente crescente”.

Na carta, a ex-presidente diz que 
“todas as afirmações do editorial a res-
peito do meu governo são fake news”. 
“A Folha falsifica a história recente do 
país, num gesto de desprezo pela me-
mória de seus próprios leitores”, diz.

Segundo a petista, “um país que, em 
2014, registrou o índice de desemprego 
de apenas 4,8%, praticamente pleno 
emprego, com blindagem internacional 
assegurada por um recorde de US$ 380 
bilhões de reservas, não estava quebra-
do, como ainda alega a oposição”.

Ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2016)

Teto de gastos é atentado contra 
povo brasileiro, escreve Dilma

RESPOSTA

Em reunião na última quarta-
-feira 19, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, bateu na mesa e, 
segundo relatos, disse aos subor-
dinados que não ia esperar mais. 
Está impaciente com a demora 
nos estudos para colocar de pé o 
Renda Brasil. O lançamento está 
anunciado para terça-feira 25.

A Economia prevê apresentar 
também na terça a correção do 
limite de isenção do Imposto de 
Renda, hoje em cerca de R$ 1.900, 
junto com a proposta de criação 
do novo imposto digital, que inci-
de sobre transações como a anti-
ga CPMF. A ideia é subir o valor  da 
isenção do IR para R$ 3 mil.

O secretário de Fazenda, 
Waldery Rodrigues, apresentou 
a Guedes cálculos do potencial 
ganho com a desvinculação e 
desindexação do Orçamento. Os 
dados serão usados para atrair o 
interesse da classe política.

Cinco meses após o início 
dos efeitos do coronavírus na 
economia, o setor aéreo brasileiro 
começa a ensaiar uma retomada, 
mas o número de rotas disponí-
veis dentro do País até julho ainda 
era pouco mais da metade do ofe-
recido antes da pandemia, apon-
tam dados da Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac).

O encolhimento da malha 
aérea atinge cidades do interior 
dos estados, de menor porte, e 
também aeroportos que servem 
basicamente a destinos turísticos 
nacionais, fortemente afetados 
pela pandemia.

Segundo a Anac, em abril, 
no auge dos efeitos recessivos da 
pandemia, o Brasil contava com 
125 rotas domésticas ativas. Esse 
número equivale a menos de um 
terço (29%) do registrado em abril 
de 2019, quando eram 431 liga-
ções ativas.

RENDA MÍNIMA AVIAÇÃO

INSATISFEITO COM 
RITMO DE ESTUDOS, 
GUEDES PEDE PRESSA 
EM RENDA BRASIL

ROTAS AÉREAS ATIVAS 
SÃO POUCO MAIS 
DA METADE DE 2019, 
APONTA ANAC
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O FUTURO É LOGO ALI
Líder do Governo no Senado, 

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), 
recusa retaliar aliados que tentaram 
derrubar o veto. Mais importante 
para ele é reunir uma bancada de 49 
senadores para garantir a maioria 
quali� cada, com objetivo de aprovar 
projetos da pauta econômica.

INGENUIDADE
Ao justi� car a decisão de trair 

o Planalto, o senador Izalci Lucas 
(PSDB-DF), vice-líder do governo, 
disse que tem “compromissos” com 
algumas “categorias do serviço 
público”, aquelas que jamais 
votariam em tucano.

CRESCIMENTO RÁPIDO
O Banco de Brasília (BRB) 

comemorou 25 mil contas abertas 
em um mês no banco digital 
NaçãoBRBFla, lançado em julho 
junto com o Flamengo. A meta é 
atingir 1,5 milhão em 5 anos.

PROBLEMA SUPRAPARTIDÁRIO
Meter a mão no dinheiro público 

não é prática de um partido. O 
Instituto Não Aceito Corrupção 
já recebeu, pelo Corruptovírus, 70 
denúncias de desvios de dinheiro da 

pandemia em 21 estados de todas as 
regiões.

PIADA PRONTA
A Petrobras, um dos pilares do 

maior esquema de corrupção do 
mundo, anunciou com pompa que 
venceu “troféu transparência 2020”. 
“Entre empresas com receita líquida 
acima de R$ 8 bilhões”. Humm...

ENTORNOU DE VEZ
O presidente Jair Bolsonaro, que 

já se incomodava com problemática 
relação de Soraya � ronicke (PSL) 
com bolsonaristas no Mato Grosso 
do Sul, não entendeu o voto da 
senadora pela derrubada do veto.

DISPUTA DE ESPAÇO
O procurador Roberto 

Livianu defende investigações 
da Polícia Federal, mas acha que 
delação premiada deve ser feita 
exclusivamente pelo Ministério 
Público. Sua posição é considerada 
corporativista.

SEMIDEMOCRACIA
Fica combinado que falar mal 

do governo é “exercício da liberdade 
de expressão”, já falar mal do STF é 
crime.

Especialistas preveem que agosto será o primeiro mês a terminar com 
menos casos simultâneos de coronavírus que o mês anterior desde o início 
da pandemia. A notícia animou o governo e atores do mercado � nanceiro, 
que acompanham a redução no número de casos ativos de 818,5 mil em 8 de 
agosto para 748,2 mil na sexta. A expectativa é que a tendência siga até o � m 
do mês, abaixo dos 731,2 mil de 1º de agosto.

JÁ FOI MUITO PIOR
Os casos ativos no Brasil 

subiram 2,3% este mês. Não 
se comparam aos 505,4% 
registrados em maio, quando 
saltaram de 47 mil para 288 mil.

DESACELERAÇÃO GRADUAL
Em junho, os casos ativos 

passaram para 565,7 mil, alta de 

96,2%, e subiram para 731,2 mil 
ao � m de julho, crescimento de 
29,2%.

RECUPERAÇÃO ACELERADA
O Brasil já tem 2,7 milhões 

de pessoas recuperadas do 
coronavírus e as curas têm 
superado as novas infecções há 
mais de duas semanas.

O governo vai mesmo decretar um “basta!” no vazamento interminável de 
recursos do Tesouro Nacional para bancar 697 empresas estatais, quase 
todas imprestáveis. Dados oficiais aos quais teve acesso o líder do governo 

na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), mostram que 88% das receitas 
das estatais são consumidos em salários, vantagens e penduricalhos que 
beneficiam funcionários e diretores. Do total, “sobram” só 12% para custeio, 
despesas e investimentos essenciais às empresas. Espantoso, segundo Ricardo 
Barros, é também o fato de os salários pagos nas estatais serem bem maiores 
que os de mercado. Outra característica que explica a decadência de quase 
todas as estatais é que nenhuma delas se submete e todas extrapolam o teto 
do servidor. Interpretação malandra da Lei considera que salários nas estatais 
são pagos com “receita própria”, por isso não se sujeitam às regras do teto. A 
malandragem para driblar o teto consagra uma apropriação indébita: a estatal e 
suas receitas são dos donos, o povo, e não dos empregados. 
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AMEAÇA | Quebra do sigilo bancário de Fabrício Queiroz, que está em prisão domiciliar, revelou novos 
repasses à primeira-dama Michelle Bolsonaro. Presidente não gostou da pergunta e fez ameaça a repórter

O presidente Jair Bolsonaro a� r-
mou neste domingo 23 que tem 
vontade de agredir um repórter 

do jornal O Globo após ser questio-
nado sobre os depósitos feitos pelo 
ex-policial militar Fabrício Queiroz 
na conta da primeira-dama Michelle 
Bolsonaro.

Durante uma visita de cinco mi-
nutos a ambulantes da Catedral de 
Brasília, o jornalista questionou o 
presidente sobre os motivos para o ex-
-assessor do seu � lho Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) e sua mulher terem 
repassado R$ 89 mil para a conta de 
Michelle.

Inicialmente, o presidente rebateu 
perguntando sobre os supostos repas-
ses mensais feitos pelo doleiro Dario 
Messer à família Marinho, proprietária 
da Rede Globo.

Segundo a revista Veja, em depoi-
mento no dia 24 de junho, Messer dis-
se que realizou repasses de dólares em 
espécie aos Marinhos em várias oca-
siões a partir dos anos 1990. A família 
nega qualquer irregularidade.

Após a insistência do repórter so-
bre os pagamentos à primeira-dama, 
Bolsonaro, sem olhar diretamente pa-
ra o repórter, a� rmou: “A vontade é en-
cher tua boca com uma porrada, tá?”.

Em nota, o jornal O Globo repu-
diou a conduta de Bolsonaro. “O Globo 
repudia a agressão do presidente Jair 
Bolsonaro a um repórter do jornal que 
apenas exercia sua função, de forma 
totamente pro� ssional, neste domin-
go”, a� rma o texto.

“Tal intimidação mostra que Jair 
Bolsonaro desconsidera o dever de 
qualquer servidor público, não impor-
ta o cargo, de prestar contas à popula-
ção”, completa a nota.

A quebra do sigilo bancário de 

Fabrício Queiroz, que está em prisão 
domiciliar, revelou novos repasses à 
primeira-dama Michelle Bolsonaro.

De acordo com a revista Crusoé, 
os extratos colocam em dúvida a 
justi� cativa sobre empréstimos apre-
sentada até aqui pelo presidente. 
Entre as transações de Queiroz, até 
o momento se sabia de repasses que 
somavam R$ 24 mil para a mulher do 
presidente.

Desde então, Bolsonaro não havia 
se manifestado sobre o assunto.

Presidente Jair Bolsonaro visitou feira na Catedral de Brasília neste domingo 23

‘Vontade é encher tua boca com 
porrada’, diz Bolsonaro a repórter

GABRIELA BILÓ / ESTADÃO
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JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Um grupo de ex-alunos do Insti-
tuto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN) vai realizar nesta 
segunda-feira 24, a partir das 10h, em 
frente ao Campus Natal-Central, um 
protesto contra a nomeação do reitor 
pro tempore (interino) da instituição, 
professor Josué Moreira. Segundo os 
organizadores, o movimento será apar-
tidário e pacífico.

A ideia do ato surgiu a partir dos 
próprios ex-alunos, que, à distância, 
vêm acompanhando a situação de 
instabilidade na instituição. O grupo é 
formado, principalmente, por ex-estu-
dantes das antigas Escola Industrial, 
ETFRN e Cefet, as três últimas nomen-
claturas que a instituição teve, antes de 
tornar-se IFRN em 2009.

Na avaliação do grupo de ex-estu-
dantes, o IFRN vive uma intervenção, 
já que o mais votado na consulta inter-
na para reitor, o professor José Arnóbio 
de Araújo Filho, não foi nomeado.

“Faz cinco meses que a instituição 
está parada porque o interventor não 
apresentou, até o presente momento, 
um plano de retorno e nem dialoga 
com os órgãos colegiados para ouvir 
uma proposta. Por causa dessa situa-
ção, os ex-alunos decidiram apoiar a 

instituição e a decisão da comunidade 
acadêmica, que elegeu, legitimamen-
te, seu reitor, através do voto, em um 
processo eleitoral sério, referendado e 
aprovado em todas as instâncias ne-
cessárias”, afirma o grupo, em nota.

A reivindicação do grupo é que o 

mais votado na eleição interna para rei-
tor, José Arnóbio, que recebeu 48,25% 
dos votos da comunidade acadêmica, 
seja imediatamente empossado.

Apesar de o professor José Arnóbio 
ter sido o mais votado na eleição in-
terna para reitor, o Ministério da Edu-

cação decidiu nomear como “reitor 
interino” um servidor que sequer par-
ticipou da eleição interna. Professor 
efetivo da instituição, lotado no cam-
pus de Ipanguaçu, Josué Moreira está 
à frente do IFRN desde 20 de abril, por 
indicação do deputado federal General 

Girão (PSL-RN).
De acordo com o MEC, Arnóbio 

não foi nomeado para o cargo em res-
peito ao “princípio da razoabilidade”. 
Isso porque ele responde a uma sindi-
cância que apura se ele cometeu ato de 
improbidade ao ceder as dependências 
do IFRN, enquanto diretor do Campus 
Natal-Central, para a realização de um 
evento que, entre as suas finalidades, 
buscava arrecadar donativos para o 
“Comitê Lula Livre Rio Grande do Nor-
te”. Arnóbio nega que tenha autorizado 
para essa finalidade e acusa que o pro-
cesso de apuração está parado delibe-
radamente.

Enquanto a situação aguarda des-
fecho, foi nomeado um reitor interino 
com base na Medida Provisória 914, 
que nem está mais em vigor. Essa MP 
autorizava o Governo Federal a desig-
nar um servidor da instituição para 
responder pela reitoria no caso da im-
possibilidade de nomeação de algum 
dos participantes da eleição interna. O 
presidente não é obrigado a nomear o 
mais votado, mas não pode fugir à lista 
de candidatos.

Apesar da pressão de estudantes, 
servidores e agora ex-alunos, Josué Mo-
reira disse no último dia 14 que não vai 
renunciar ao cargo.

Ex-alunos do IFRN fazem protesto 
contra gestão de “reitor pro tempore”
MANIFESTAÇÃO |  Apesar de professor José Arnóbio ter sido o mais votado na eleição interna para reitor, MEC decidiu nomear como “reitor interino” o professor Josué Moreira, que 
sequer participou da eleição interna. Apesar da pressão de estudantes, servidores e agora ex-alunos, Josué Moreira disse no último dia 14 que não pretende renunciar ao cargo

Protesto está marcado para começar às 10h da manhã, em frente ao Campus Natal-Central da instituição, que fica no Tirol, Zona Leste da capital

Agentes da Operação Lei Seca 
autuaram 36 condutores na madru-
gada do domingo 23, na Zona Norte 
de Natal, após eles se recusarem a 
fazer o teste do bafômetro.

A operação foi montada na 
Avenida Senhor do Bonfim, no 
bairro Potengi. De acordo com a 
Polícia Militar, foram abordados 
410 motoristas, resultando em 36 
autos por recusa, além de 26 ou-
tras infrações diversas.

Segundo a PM, dois taxistas 
estão entre os motoristas que se re-
cusaram a soprar o bafômetro. Um 
deles ainda tentou estacionar o 
veículo antes da blitz para se esqui-
var da fiscalização, dizendo que es-
tava esperando uma pessoa. Ao ser 
perguntado se realizaria o teste de 
etilômetro, acabou se recusando.

Além disso, quatro veículos 
foram removidos ao pátio do De-
tran por situação irregular.

Os guarda-vidas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Rio Grande 
do Norte (CBMRN) foram acio-
nados no último sábado 22 para 
uma ocorrência de salvamento 
de nove pessoas de uma mesma 
família na Praia de Búzios, litoral 
sul do Estado.

“Algumas pessoas da mesma 
família estavam tomando banho 
em um local extremamente pe-
rigoso e se afogaram. Os outros 
familiares tentaram ajudar e 
também foram levados pela cor-
renteza. Entramos na água e, em 
10 minutos, realizamos o resgate 
com o apoio de cinco militares”, 
disse o comandante da Guarnição 
de Búzios, Sargento Jobson.

Uma ambulância e mais uma 
viatura da corporação foram acio-
nadas e levaram duas pessoas pa-
ra o Hospital de Pirangi. As outras 
foram liberadas ainda no local.

ZONA NORTE AFOGAMENTO EM BÚZIOS

LEI SECA MULTA 36 
MOTORISTAS POR SE 
RECUSAREM A SOPRAR 
O BAFÔMETRO

BOMBEIROS LUTAM 
CONTRA CORRENTEZA 
E SALVAM 9 PESSOAS 
DA MESMA FAMÍLIAFACEBOOK / REPRODUÇÃO

Nova pesquisa de intenção de 
votos mostra que, se as eleições 
fossem hoje, o atual prefeito de 

Coronel Ezequiel, Boba Marques, seria 
reeleito com ampla maioria de votos. De 
acordo com levantamento do Instituto 
Exatus, encomendado pelo Jornal Ago-
ra RN, o prefeito lidera a pré-campanha 
em todos os cenários pesquisados.

O município de Coronel Ezequiel 
fica na região Trairi Potiguar, a cerca de 
155 quilômetros de Natal.

No primeiro cenário da pesquisa 
estimulada, quando é apresentada ao 
entrevistado uma lista de possíveis 
candidatos, Boba aparece com 61,5% 
das intenções de voto. Em segundo 
lugar, está o empresário Thales Farias, 
com 16,5% das citações. Já o sindicalis-
ta Erivan do Carmo tem 4,3%.

Segundo a pesquisa, 13,3% não 
sabem ou não quiseram responder ao 
item, enquanto 4,4% afirmaram que 
pretendem votar em branco ou nulo.

Considerando apenas os votos váli-
dos, ou seja, excluindo as intenções de 

voto em branco ou nulo e os ainda in-
decisos, Boba tem 74,8% das intenções 
de voto, contra 20,1% de Thales e 5,1% 
de Erivan do Sindicato.

A pesquisa também testou outro 
cenário, considerando uma disputa 
apenas entre Boba e Thales. No confron-
to direto, o prefeito tem 63% das inten-
ções de voto, contra 16,8% do adversá-

rio. Os indecisos ou que não quiseram 
responder ao item são 13%, enquanto 
que 7,2% votariam em branco ou nulo 
em um cenário como este. Levando-se 
em conta apenas os votos válidos, Boba 
tem 79%, contra 21% de Thales.

Na pesquisa espontânea, quando 
os entrevistados podem citar qualquer 
nome, Boba tem 57,4% das intenções 
de voto. Depois dele, aparecem Thales 
Farias, com 15,4%; Erivan do Sindicato, 
com 3,8%; e os ex-prefeitos Michelly Bu-
ark e Adaílton Tavares (Taú), com 0,3% 
cada. Segundo a pesquisa, 20,3% não 
souberam ou não quiseram responder 
ao item, enquanto 2,5% afirmaram que 
pretendem votar em branco ou nulo.

Considerando apenas os votos váli-
dos, Boba tem 74,4%; Thales, 20,1%; Eri-
van, 4,9%; e Michelly e Taú, 0,3% cada.

A pesquisa Exatus/Agora RN ouviu 
400 pessoas nos dias 6 e 7 de agosto. A 
margem de erro é de 4,7% , com índice 
de confiança de 95%. O levantamento 
está registrado na Justiça Eleitoral sob 
o número RN-07915/2020.

Prefeito Boba Marques lidera pré-campanha

Boba Marques lidera com 61,5% 
das intenções de voto para prefeito

EXATUS / AGORA RN - CORONEL EZEQUIEL



Em um ano marcado pela pan-
demia do novo coronavírus 
e consequente declínio no 

poder aquisitivo de boa parte da 
população brasileira, uma casta de 
apoiadores do presidente Jair Bol-
sonaro viu os seus vencimentos au-
mentarem.

Trata-se dos militares com car-
gos no governo que, paralelamente 
ao salário, recebem os chamados 
“jetons”, que são valores pagos para 
funcionários governamentais parti-
ciparem de reuniões e conselhos. As 
informações foram apuradas pelo 
portal Metrópoles junto ao Portal da 
Transparência.

Na comparação dos meses de 
janeiro a junho de 2019 e 2020, os 
jetons pagos a militares tiveram um 
aumento de 17,9%, evoluindo de R$ 
307.399,21 para R$ 362.495,90 no 
total.

A verba é uma das principais 
razões para a existência de super-
salários dos funcionários, visto que 
muitos vencimentos, após o acrés-
cimo, ultrapassam o teto salarial do 
funcionalismo público, que é calcu-
lado tendo como base o vencimento 
dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

O benefício é pago pela partici-
pação dos funcionários em reuniões 

de estatais e entidades governamen-
tais e pela atuação nos conselhos de 
administração de empresas e bancos 
públicos, como a Petrobras, Banco 
do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, 
além de organizações do Sistema S.

No total, ao longo do ano, o go-
verno pagou R$ 8.243.875,97 com 
verbas extras para esses casos. Isso 
representa uma queda de aproxima-
damente 17% na comparação com 
o ano passado, quando foram feitos 
pagamentos que totalizaram R$ 
9.967.128,58.

Procurada para informar as 
razões de o grupo de militares ter 
aumentado seus rendimentos, a 
Presidência da República não se 
posicionou até a última edição desta 
reportagem.

Com a redução no ritmo de 
avanço da pandemia do novo 
coronavírus no Rio Grande do 

Norte, a Secretaria Estadual de Saúde 
Pública (Sesap) inverteu na última 
sexta-feira 21 as duas unidades de tra-
tamento intensivo (UTI) do Hospital 
Tarcísio Maia, em Mossoró, na região 
Oeste do Estado.

A partir de agora, a UTI que foi 
montada no começo da pandemia pa-
ra atender exclusivamente pacientes 
com Covid-19 passa a ser destinada 
ao atendimento geral, enquanto que a 
UTI geral agora é dedicada aos pacien-
tes com coronavírus. Com a inversão, 
agora são 20 leitos gerais e apenas 9 
para Covid.

Segundo a Sesap, a inversão acon-
teceu porque caiu a demanda por lei-
tos para tratar Covid-19 em Mossoró. 
No dia do fechamento da UTI para 
coronavírus, não havia pacientes inter-
nados com a doença na unidade.

Pelas redes sociais, a governadora 
Fátima Bezerra comemorou o fecha-
mento de leitos para tratar a Covid. Ela 
compartilhou um vídeo no Instagram 
feito por profissionais de saúde do hos-
pital. Nas imagens, eles narram os mo-
mentos de dificuldade vividos na UTI.

“Foram 136 dias de muita luta e 

medo, mas acima de tudo muita von-
tade de vencer. 211 profissionais de 
saúde, entre médicos (22), enfermeiros 
(21), fisioterapeutas (36), técnicos de 
enfermagem (120) e higienistas (12). 
Heróis anônimos de carne, osso e sen-
timento cuidaram de 227 pacientes. 
227 ‘amores de alguém’”, afirmaram 
os profissionais de saúde, em cartazes 
apresentados no vídeo.

Eles continuam: “As portas da 
temida UTI Covid (agora não mais 
Covid) se abrirão para receber mais vi-

das para salvarmos, como escolhemos 
fazer, mas dessa vez sem o peso dos ca-
potes, dos óculos e do medo. Ainda não 
é o fim, a guerra contra todas as ame-
aças invisíveis que existem continua. E 
nós continuaremos aqui por vocês”.

“É um fato que precisamos come-
morar, agradecer e usar como força 
para enfrentar os desafios que o SUS e 
a pandemia nos colocam, para seguir-
mos vencendo um a um, superando 
todos os obstáculos”, escreveu a gover-
nadora Fátima Bezerra.
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PEDIDO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

RENATO CESAR CABRAL VIVEIROS, CPF: 916.310.094-00, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o 
pedido de Licença Simplificada-LS, para Extração de Argila, em uma área de 20,63hs, com volume de 
1.500m3/mês, localizado na Rodovia BR226, Km94, S/N, Zona Rural, Tangará/RN.

RENATO CESAR CABRAL VIVEIROS
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO

SANOVO GREENPACK Embalagens do Brasil Ltda., CNPJ nº 61.585.931/0009-40, torna público 
que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do 
Norte – IDEMA a LO, para o funcionamento de uma fábrica de embalagens de polpa para ovos e frutas, 
a ser localizada na Av. Georgenor Chaves Barbalho, n°637, Polo Industrial de Goiainha/RN. 

Edson Roberto Donzeli
Gerente Geral

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLICADA

A Usina Estivas Ltda –, inscrita no CNPJ Nº 31.168.247/0001-45, torna público que esta requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Renovação da Licença 
Simplificada da Extração de Saibro em 5,0ha, utilizada para manutenção das estradas visando no esco-
amento da produção de cana, localizada na Fazenda Muriaé, no município de São Jose do Mipibu/RN  

CÉLIDO RICARDO DA SILVA
SUPERITENDENTE DA USINA ESTIVAS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de informatica para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Municipal de Tangará/RN, conforme as especificações contidas no Anexo I – 
Termo de Referência - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020.  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente 
nomeados através da Portaria nº 016/2020, 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 25/08/2020 das 08h00min até às 08h59min do dia 04/09/2020. ABERTURA DAS 
PROPOSTAS: Dia 04/09/2020, às 09h00min. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 
09h30min do dia 04/09/2020. 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 Tangará, situada à Rua Miguel Barbosa, nº 548, Centro, Tangará/RN, no horário 
de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira, ou solicitado através do e-mail: 
pmtangara@yahoo.com.br. 

Tangará/RN, 21 de Agosto de 2020.
Welbert Francisco Barros de Oliveira

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ

Com demanda da Covid-19 reduzida, UTI com 20 leitos agora recebe paciente com qualquer doença

Sem casos de Covid, Tarcísio Maia 
libera UTI para os pacientes gerais

SAÚDE
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MARCOS CORRÊA / PR

TURISMO CIDADÃO | Em uma segunda etapa, de acordo com o Governo do Estado, haverá a ampliação dos 
prêmios para outros serviços como de lazer e de alimentação. Governadora cita apoio ao turismo potiguar

A governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra, vai lan-
çar nesta segunda-feira 24, às 

9h, o Programa Turismo Cidadão, uma 
parceria firmada entre a Emprotur e as 
secretarias estaduais de Tributação e 
de Turismo.

A iniciativa vai disponibilizar aos 
usuários do programa de cidadania 
fiscal Nota Potiguar a troca de pontos 
acumulados por serviços turísticos ofe-
recidos em empreendimentos que têm 
o selo Turismo + Protegido, como diá-
rias em hotéis e passeios de buggy. Em 
uma segunda etapa, haverá a amplia-
ção dos prêmios para outros serviços 
como de lazer e de alimentação.

“Esta ação apoia o segmento do 
turismo, um dos mais afetados pela 
pandemia. E também beneficia o ci-
dadão potiguar que participa do Nota 
Potiguar com mais essa opção de pre-
miação”, explica a governadora Fátima 
Bezerra.

A iniciativa faz parte das estra-
tégias de interiorização do turismo. 
“Esse é um movimento pioneiro. Ao 
estimularmos o turismo do povo poti-
guar dentro do nosso Estado estamos 
gerando mais receita para o RN, com 
a segurança sanitária do selo Turismo 

+ Protegido”, acrescentou a titular da 
pasta de Turismo, Aninha Costa.

O secretário estadual de Tributa-
ção, Carlos Eduardo Xavier, destaca 
que “o programa Turismo Cidadão 
vai fortalecer o Nota Potiguar nos 
municípios do interior do Estado, 
contribuindo tanto para o aumento 
da arrecadação estadual, impactando 
positivamente para a economia do Rio 
Grande do Norte”.

Programa Nota Potiguar dá desconto no IPVA, acesso a jogos do Estadual e, agora, ao turismo

Jetons cresceram na gestão Jair Bolsonaro

Usuários do Nota Potiguar vão poder 
trocar pontos por diárias em hotéis Jetons pagos a militares 

aumentam 17,9% em 2020

SUPERSALÁRIOS

Ao estimularmos o turismo 
dentro do nosso Estado, 
estamos gerando receita”“
ANINHA COSTA
SECRETÁRIA ESTADUAL DE TURISMO

GOVERNO DO RN / REPRODUÇÃO



8 CIDADES SEGUNDA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2020   |

ECONOMIA | Levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada aponta que o Rio Grande do
Norte não deve encerrar o ano de 2021 com Produto Interno Bruto (PIB) acima do nível pré-pandemia

O Rio Grande do Norte está fora 
da lista dos estados brasilei-
ros que devem encerrar o ano 

de 2021 com Produto Interno Bruto 
(PIB) acima do nível pré-pandemia 
(2019). As únicas unidades federati-
vas que terão sucesso na retomada 
são Mato Grosso do Sul, Pará, Mato 
Grosso, Rio de Janeiro e Goiás – pu-
xados, sobretudo, por commodities 
agrícolas e minerais. O restante pre-
cisará de um impulso maior para re-
cuperar os estragos provocados pela 
Covid-19 na sua economia, segundo 
levantamento feito pela Tendências 
Consultoria Integrada.

A pandemia pegou os estados bra-
sileiros em um movimento de lenta 
recuperação, especialmente por causa 
da grave crise fiscal enfrentada pela 
maioria, com despesas de pessoal ele-
vadas e arrecadação fiscal ainda baixa. 
No começo deste ano, a expectativa era 
de que, apesar do crescimento previsto 
para 2020, apenas metade deles reto-
maria o nível pré-crise de 2013 e 2014.

A situação, que já era ruim, ficou 
pior com a pandemia. A recuperação 
deve continuar em ritmo lento, já que 
2020 está praticamente perdido. “A 
atividade econômica do ano que vem 
dependerá de uma série de condicio-
nantes, como a própria evolução da 
pandemia e o reflexo de questões polí-
ticas na agenda econômica, com desta-
que para a questão fiscal”, diz o econo-
mista da Tendências Lucas Assis.

Neste cenário, os poucos que vão 
sobressair têm motivos de sobra para 
comemorar. Mato Grosso do Sul deve 
ser o estado mais resiliente no biênio 

2020-2021 e deverá exceder em 2,7% o 
PIB de 2019. O desempenho será refle-
xo do avanço da produção agropecuá-
ria e da produção industrial. “Com lo-
calização privilegiada, próxima de São 
Paulo, a indústria de celulose do estado 
deve ser favorecida pela expectativa de 
ampliação da demanda asiática por 
papel tissue, pela tendência estrutural 
de substituição do plástico por produ-
tos de papel e pelo câmbio brasileiro 
desvalorizado”, explica Assis.

Segundo ele, Mato Grosso e Goi-
ás também serão beneficiados pela 
estrutura produtiva da região, pouco 
sensível à dinâmica nacional. O que 
deve puxar para baixo o resultado do 
Centro-Oeste é o desempenho do Dis-
trito Federal, muito dependente dos 
serviços públicos. De acordo com o 
relatório, a capital federal (e adjacên-
cias) pode ser prejudicada pelo fato de 

a população local ser, notadamente, 
formada por migrantes de todas as re-
giões brasileiras. Com a transformação 
digital do trabalho, promovida pela 
pandemia, muitos puderam retornar 
aos seus estados de origem.

No Pará, outro estado que deve 
superar o PIB de 2019, o desempenho 
será influenciado sobretudo pela nor-
malização da produção de alumínio e 
pela expansão da produção de miné-
rio de ferro no Sistema Norte da Vale, 
composto pelas minas de Carajás e 
S11D. O quinto estado a recuperar as 
perdas deste ano será o Rio de Janeiro, 
com o avanço esperado da produção 
de petróleo e gás natural. A atividade 
será impulsionada pelo crescimento 
das operação das plataformas inaugu-
radas na Bacia de Campos, em 2019, e 
pela previsão de entrada em operação 
da nova unidade P-70.

Consumidores aguardam em fila para entrar em shopping center no primeiro dia da reabertura

Estudo aponta que só 5 estados 
sairão da crise até 2021; RN fora

NEY DOUGLAS / AGORA RN

MARCELLO CASAL JÚNIOR / AGÊNCIA BRASIL

O Rio Grande do Norte confir-
mou 189 novas infecções pelo 
novo coronavírus e está cada 

vez mais próximo de bater a marca 
dos 60 mil casos de Covid-19. No total, 
são 59.582 infectados no Estado desde 
o início da pandemia. Os dados foram 
atualizados neste domingo 23 pela Se-
cretaria Estadual de Saúde (Sesap).

Ainda de acordo com a pasta, já 
são 2.170 óbitos por Covid-19. Do total 
de mortes, cinco foram confirmadas 
nas últimas 24 horas.

A Sesap não divulgou, neste do-
mingo 23, o número atualizado de pa-
cientes recuperados nem o atual índice 
de ocupação de leitos no Estado. Até 
sábado 22, eram 37.034 pacientes recu-
perados e 288 internados, sendo 98 em 
leitos de tratamento intensivo.

Em todo o País, de acordo com re-
latório deste domingo 23 do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (Co-
nass), foram confirmados nas últimas 
24 horas 23.421 novos casos do novo 
coronavírus e 494 óbitos. Com isso, o 
Brasil agora tem 3.605.783 casos confir-
mados de Covid-19 e 114.744 mortes.

São Paulo é o estado com maior 
número de casos do novo coronavírus, 
754.129, e atingiu 28.467 óbitos neste 
domingo. Em seguida, a Bahia tem 
236.050 registros de Covid-19, com 
4.905 mortes.

Na sexta-feira 21, durante uma 
entrevista coletiva, o diretor de emer-
gências da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou 
que a tendência da curva epidemio-
lógica do Brasil é de “estabilização e 
queda”. Ele lembrou, no entanto, que 
o País vive um momento difícil e que é 
preciso agir com força para suprimir a 
transmissão. Higienizar mãos previne contágio pela Covid

RN confirma 189 novas infecções e 
fica perto dos 60 mil casos de Covid

PANDEMIA
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RELATOS PANDÊMICOS | Jovens de Natal falam sobre receios e expectativas para volta à normalidade. 
Momento também exige cuidados com a saúde mental. Eles contam que procuraram ajuda pela internet

NATHALLYA MACEDO

Os relatos de pessoas mais velhas 
são sempre parecidos: “na sua 
idade, eu trabalhava e cuidava 

de uma família” e outras afirmações re-
lacionadas. Se antigamente era assim, 
hoje em dia a realidade é bem diferen-
te. Segundo um estudo publicado em 
2018 na revista científica Lancet Child 
& Adolescent Health, a adolescência 
agora vai até os 24 anos. Para os cien-
tistas responsáveis pelo artigo, a ex-
tensão do período acontece porque os 
jovens estão optando por estudar não 
só até a faculdade, além da preferência 
frequente por adiar casamento e ma-
ternidade ou paternidade.

A etapa de transição para a fase 
adulta já não é muito simples. São pres-
sões externas – e internas – que bus-
cam respostas cada vez mais imediatis-
tas sobre carreira, estudos, mercado de 
trabalho e relacionamentos pessoais. 
Lidar com todas essas transformações 
requer foco, planejamento e resiliência. 
E, em 2020, encarar tais ciclos virou um 
desafio maior ainda.  

Isso porque a pandemia da Co-
vid-19 deixou o mundo em estado de 
alerta e em uma situação calamitosa. 
São 5 meses de receios e mudanças 
que possuem consequências desco-
nhecidas, tanto no âmbito da saúde 
quanto no contexto social. Mesmo não 
sendo parte do grupo de risco do vírus, 
muitos jovens precisaram modificar 
rotinas para adequar a vida ao chama-
do “novo normal”.

Entre abril e junho, a pesquisa Ju-
ventudes e a Pandemia do Coronavírus 
ouviu 33,7 mil pessoas de 15 a 29 anos, 
residentes de todas as regiões do Brasil. 
A maioria dos entrevistados afirmou 
esperar uma organização positiva para 
a sociedade após a crise e acredita que 
as relações humanas e a solidariedade 
serão valorizadas como prioridade. O 
levantamento também apontou que 
48% dos jovens enfrentam dificuldades 
para estudar em casa. Além disso, 28% 
deles pensam em não retomar os estu-
dos depois da pandemia.

O Agora RN conversou com dois 
jovens de Natal sobre o momento atual 
e a capacidade de adaptação – virtude 
que é fundamental em meio ao caos. 
Juliana Marques tem 25 anos e é mes-
tranda em Linguística Aplicada na 
UFRN. Ela contou que o inesperado 
isolamento social afetou diretamente o 
desenvolvimento da pesquisa. “É sobre 
treino da consciência fonêmica utili-
zando um jogo educacional e os dados 
seriam coletados em escolas públicas. 
Porém, com as escolas fechadas, a co-
leta foi adiada. Recentemente, minha 
orientadora e eu decidimos que seria 
feita online”.  

Já Matheus Pimenta, de 23 anos, 
é estudante e trabalha como publi-
citário e DJ. “Se teve uma coisa que a 
pandemia mostrou é que planos não 
são nada. Tinha uma viagem marcada 
para um festival, tudo pago, que foi 
cancelada. Meu TCC também teve que 

Com 25 anos, Juliana estuda Linguística Aplicada na UFRN e conta como tem sido adaptação

Jovens comentam momento
atual e projetam pós-pandemia

NEY DOUGLAS / GOVERNO DO RN

parar e infelizmente saí de um empre-
go porque meu ex-chefe não conseguiu 
segurar. Pretendia começar a dançar 
este ano, mas vai ficar para depois”, 
relembrou.  

Ele, no entanto, conseguiu uma va-
ga em outra agência após a demissão. 
“Estar ocupado ajuda nesse período. 
Não temos muito para fazer fora de 
casa ou fora de um ambiente de traba-
lho”. Juliana, mesmo focada no mestra-
do, dá aulas particulares de inglês de 
maneira virtual. “Empreender é uma 
alternativa para quem precisa. Muitos 
colegas professores ficaram desempre-
gados e estão seguindo esse caminho, 
tentando conseguir algo de forma in-
dependente”.

Juliana e Matheus relataram uma 
dificuldade em comum: ambos estão 
lidando com crises de ansiedade re-
correntes por causa das incertezas dos 
últimos dias. Os dois estão utilizando 
ainda mais as redes sociais – especial-
mente o Twitter – para tentar distrair a 
mente. “Meu uso já era bem alto, agora 
duplicou. Tento fazer outras coisas, 
mas às vezes só o que me acalma é ro-
lar os feeds”, revelou Matheus.  

Eles também procuraram psicólo-
gos durante a quarentena para iniciar o 
processo de terapia online. “Essa deci-
são me deixou bastante orgulhoso pois 

está sendo essencial para segurar as 
pontas e entender tudo o que se passa 
em mim”, disse Matheus. Juliana acres-
centou que encontrou uma habilidade 
antes desconhecida. “Comecei a dese-
nhar. É uma atividade criativa e que me 
ajuda a relaxar”.  

Apesar de estar com a saúde men-
tal abalada, a estudante consegue 
enxergar um lado otimista acerca da 
mudança de rotina. “Com a pandemia, 
eu tive certeza daquilo que acredito 
e luto para conseguir. Vi como o ser 
humano pode ser egoísta e egocêntri-
co e não quero isso para mim. O que 
realmente importa é viver em paz, ter 
saúde e tornar o mundo um lugar me-
lhor na medida do possível”. Matheus 
tem um pensamento similar. “Minha 
maior mudança talvez seja perceber e 
valorizar quem realmente se importa 
comigo”, indicou.  

Eles compartilham a esperança de 
um futuro mais inclusivo, seja através 
da criação de novas políticas públicas 
ou de iniciativas individuais. “Acredito 
que nós temos o poder de mudar o que 
há de errado estruturalmente, mas só 
veremos os frutos daqui a muitos anos. 
As nossas agendas políticas já não con-
dizem com as antigas, por isso acho 
que podemos ser exemplos e referên-
cias”, estimou Juliana.   

Matheus Pimenta, de 23, trocou de emprego durante a pandemia e teve adiar planos

NEY DOUGLAS / GOVERNO DO RN



Mais de 100 mil pessoas volta-
ram a se reunir em Minsk e 
em dezenas de cidades da Be-

larus neste domingo 23, no 15º dia de 
protestos desde a contestada eleição 
presidencial do dia 9, cujo resultado 
divulgado pelo governo deu um sexto 
mandato ao ditador Alexandr Luka-
chenko.

Na capital bielorrussa, o regime 
aumentou a pressão sobre os mani-
festantes, fechando saídas de metrô 
no centro da cidade, ameaçando os 
participantes de prisão, espalhando 
centenas de tropas de choque (Omon) 
e do Exército pela cidade e cercando 
com arame farpado a esplanada do 
Herói Nacional, palco da manifestação 
recorde do domingo passado.

O próprio ditador chamou os ma-
nifestantes de “ratos” e foi visto em 
imagens da mídia estatal com coletes 
à prova de balas e segurando um ri� e.

Pela manhã, jornalistas chegaram 
a ser detidos por alguns minutos na 
esplanada por soldados do Exército e 
liberados com a recomendação de não 

voltar —ou então seriam presos. Em 
vários pontos da cidade, manifestantes 
eram advertidos por alto-falante a se 
dispersar, sob risco de prisão.

As medidas de intimidação não 
impediram que as avenidas centrais de 
Minsk se transformassem em rios de 

gente pela segunda vez no mês, pedin-
do a saída do ditador e a realização de 
novas eleições livres.

As palavras de ordem “Jyve Bela-
rus” (viva a Belarus) e “Urradí” (Fora!) 
voltaram a ser gritadas em uníssono 
pelos manifestantes.
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: o Sr. PHILIPPE LUCIEN PALÁCIO, francês, divorciado, empresário,  portador do RNE G208752-U, CPF/MF 
sob o n° 705.737.771-10, residente e domiciliado no Acesso a Rua da Albacora, s/n, casa café blue, Praia da Pipa, Tibau 
do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Ítalo Marinho Silva de Menezes, brasileiro, solteiro, 
advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.095, com escritório profissional na Avenida Baía dos Golfinhos, Praia da Pipa, n° 661-
B, CEP 59.179-000. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Travessa Albacora, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 300,53m² (trezentos metros e cinquenta e três decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de 
Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.012.03.1095.0005.4, e sequencial número 1.007552.6, CEP: 
59.178-000.  Limitando-se:- Ao Norte, do ponto P1 ao P2 com 18,36m, com a empresa Brasil Invest Ltda;- ao Leste, do 
ponto P2 ao P3 com 16,50m, com a Travessa da Albacora;- ao Sul, do ponto P3 ao P4 com 18,19m, com a empresa Casa 
Chic Ltda;- e, ao Oeste, do ponto P4 ao P1 com 15,78m, com a Sra. Debia Barbosa Silveira.  Imóvel não registrado no 
cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 133.333,33. O requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais 
de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam Casa Chic Ltda, a Sra. Debia Barbosa Silva, Brasil Invest 
Ltda, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da tramitação do procedimento acima, podendo 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  apresentação de impugnação no prazo previsto neste 
artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os 
requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação completa do requerente; II – a identificação do imóvel 
usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele 
existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel 
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a 
modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 24.08.2020 

 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE CONJUNTO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020

01 - ADJUDICO Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
pavimentação à paralelepípedos, em diversas ruas dos Bairros Petrópolis, Baixa da Beleza, Bela 
Vista e Novo Horizonte, na Zona Urbana do Município de Jardim do Seridó/RN. Empresa - 
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA- CNPJ: 12.072.392/0001-83, saiu vencedora no item: 
1; totalizando o valor de R$ 508.617,90 (quinhentos e oito mil, seiscentos e dezessete reais e noventa 
centavos). 02 - HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação  - CPL, referente a licitação Tomada de Preço nº 003/2020 com início 
02 de julho de 2020, realizada em 20 de julho de 2020 (segunda-feira), nos termos do artigo 43, inciso VI, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo 
licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da empresa relacionada a seguir: 03. 
DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa.

Jardim do Seridó/RN, 21 de agosto de 2020
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a licitação Pregão Eletrônico nº 011/2020 
com início 05 de junho de 2020, realizada em 19 de junho de 2020 (sexta-feira), nos termos do 
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 
8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a 
Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor 
da empresa relacionada a seguir: Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO 
VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  PREGWEB LTDA- CNPJ: 27.114.845/0001-64, saiu 
vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 9.200,00 (nove mil, duzentos reais).

Jardim do Seridó/RN, 21 de agosto de 2020.
José Amazan Silva
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
MUNICIPIO DE RIO DO FOGO 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  RESULTADO FINAL 

  O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Rio do Fogo/RN, torna 
público que após análise das propostas de preços, referente a licitação : Tomada de Preços n° 007/2020, onde 
objetivando a contratação de empresa de engenharia, para realizar os serviços de pavimentação asfáltica, nesta 
cidade de cidade de Rio do Fogo/RN, teve como licitante vencedora, a empresa PELICANO COMÉRCIO, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 06.089.757/0001-80. Que apresentou o valor global de 
R$ 217.163,65 (duzentos e dezessete mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos), 
 

Rio do Fogo/RN, 21 de agosto de 2020 
Dário Xavier da Cruz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

 

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Associação das Mulheres Produtoras Rurais da Comunidade Quandú e Adjacências do Município 
de Currais Novos (AMPRORQUA), 11.933.627/0001-11, torna público que recebeu do Instituto de De-
senvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada, 
com validade até 19/08/2026, em favor do empreendimento Unidade de fabricação de produtos de 
padaria e confeitaria, localizada no Sítio Quandú, Zona Rural, Currais Novos-RN.

Maria de Fátima Barros da Rocha
Presidente da Associação

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA – LS

FRANCISCO CANINDE GOMES/PANIFICADORA BOA SORTE, CNPJ 08.554.172/0001-19, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplifi cada - LS para a Padaria e confeitaria com 
predominância de revenda, localizada no Travessa São João XXIII, n° 65, Centro Vera Cruz/RN, 
CEP: 59.380-000 

FRANCISCO CANINDE GOMES
EMPRESÁRIO

REPERCUSSÃO |  Titular da Secretaria de Saúde do Espírito Santo afirma que quase todos os que atenderam
a menina vítima de estupro tentaram desencorajá-la a abortar. Garota interrompeu gravidez em Recife (PE)

Um dos personagens envolvidos 
na complexa logística do abor-
to da menina de 10 anos, o se-

cretário estadual da Saúde do Espírito 
Santo, Nésio Fernandes, de 38 anos, 
a� rma que a criança teve de passar por 
cima do conselho tutelar e de pro� ssio-
nais de saúde para conseguir ter sua 
decisão respeitada.

Para ele, quase todos os pro� ssio-
nais que a atenderam tentaram de-
sencorajá-la a interromper a gestação. 
“Recebi a avaliação do obstetra do 
município dizendo que a criança tem 
pelve de 13 anos e que, por isso, podia 
parir. Coisa horrorosa”, diz Fernandes.

O secretário afirma que conselhei-
ros tutelares atuam em situações como 
essa para protelar a idade gestacional de 
maneira que não reste opção do aborto 
no tempo adequado, resultado de uma 
concepção conservadora nesses grupos. 
“Mais da metade dos conselhos tutelares 
são compostos por conselheiros funda-
mentalistas, religiosos”, diz.

Fernandes, que é médico e evangé-
lico da Igreja Batista, questiona ainda a 
alegada objeção de consciência, dizen-
do que isso não pode ser um impediti-
vo de acesso a direitos.

“O Estado vai ser mais justo quan-
do a gente puder superar a hipocrisia 
de que crianças pobres precisam su-
portar a dor e a marca da violência ao 
longo de suas vidas, enquanto vítimas 
das classes média e alta conseguem ter 

Secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes falou sobre caso de garota estuprada

Obstetra deu aval para menina de 10 
anos parir, afirma secretário da Saúde

VASILY FEDOSENKO / REUTERS

ALES / REPRODUÇÃO

Regime aumentou pressão sobre os manifestantes, mas não conseguiu impedir ato neste domingo

Ditador tenta intimidar, mas 
protestos reúnem mais de 100 mil

BELARUS

acesso a serviços e a reparações.”
Na semana passada, a menina te-

ve alta do hospital onde interrompeu 
a gestação, no Recife (PE). A saída da 
criança do Centro Integrado de Saúde 
Amaury de Medeiros (Cisam) foi con-
� rmada na quarta-feira 19, mas a data 
e horário da alta e o destino da menina 
não foram divulgados. O governo do 
Espírito Santo informou que vai ofere-
cer proteção e mudança de identidade 
para a menina e para família quando 
elas retornarem ao estado.

O tio dela, suspeito do crime, foi 
preso na terça-feira 18, em Betim, Mi-

nas Gerais. Segundo relato da vítima, 
o crime ocorria desde quando a garota 
tinha 6 anos, em São Mateus (ES).

Depois de preso, o tio foi ouvido 
pela polícia, mas o teor do depoimento 
não foi divulgado. “Informalmente” ele 
teria confessado o abuso aos policiais 
que � zeram a prisão.

A menina precisou ir ao Recife 
para interromper a gravidez porque, 
no estado de origem (Espírito Santo), 
os médicos do hospital em que ela foi 
atendida a� rmaram que não tinham 
capacidade técnica para fazer o proce-
dimento.



Mesmo com o respeito a pro-
tocolos sanitários, a volta 
às aulas presenciais pode 

aumentar a disseminação do novo 
coronavírus dentro e fora das escolas. 
Segundo simulação feita por um grupo 
de pesquisadores, em dois meses de 
retomada, entre 10% e 46% de alunos 
e funcionários poderiam ser infectados 
pela Covid-19. O alcance do contágio 
varia de acordo com as condições de 
cada unidade escolar.

O cálculo é dos grupos de estudo 
Ação Covid-19 e Repu (Rede Escola 
Pública e Universidade), com base em 
parâmetros como o tamanho das es-
colas e o cumprimento de medidas de 
higiene e distanciamento social.

A rede é formada por pesquisa-
dores da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), Universidade Federal 
do ABC (UFABC), Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia 
São Paulo (IFSP), Universidade de Bris-
tol (na Inglaterra) e Escola de Aviação 
do Exército (na Colômbia).

A simulação de dispersão do novo 
coronavírus nas escolas tomou co-
mo ponto de partida a volta de 35% 
do total de alunos da rede de ensino, 
número considerado pela Secretaria 
de Estado da Educação de São Paulo 
para o retorno a partir de 7 de outubro, 
conforme anúncio do governador João 

Doria (PSDB).
"Fizemos uma simulação para 60 

dias, acompanhando um indivíduo in-
fectado dentro da escola, e como essa 
infecção se desenvolveria. E compa-
ramos esse cenário para duas escolas: 
uma adensada, mais comprimida, e ou-
tra dispersa, com mais áreas externas, 
espaço e menos gente", explica Fernan-
do Cássio, professor de políticas educa-
cionais da UFABC e integrante da Repu.

Nos dois casos, foi considerada a 
volta de 35% do efetivo de alunos e pro-
fessores. Os pesquisadores levaram em 
conta, ainda, o período de transmissão 

de uma pessoa infectada, e três princi-
pais momentos de interação entre as 
pessoas no ambiente escolar: na entra-
da da escola, na saída e nos recreios.

Os resultados das simulações para 
60 dias letivos (ou 180 interações) che-
garam a uma média de 46,35% das pes-
soas infectadas pelo vírus e de 0,30% de 
óbitos nas escolas mais "comprimidas". 
E uma média de 10,76% das pessoas in-
fectadas pelo vírus e de 0,03% de óbitos 
nas escolas mais "dispersas".

No Rio Grande do Norte, aulas es-
tão suspensas até, pelo menos, 14 de 
setembro.

Empreendedores de 11 cidades 
do Rio Grande do Norte foram 
bene� ciados na semana pas-

sada com um investimento próximo 
de R$ 1 milhão através de crédito em 
condições diferenciadas. Os recursos 
liberados pela Agência de Fomento do 
RN (AGN-RN) serão aplicados em ca-
pital de giro, compra de mercadorias, 
equipamentos e até mesmo ampliação 
do seu empreendimento pelos proprie-
tários de negócios e prestadores de 
serviços bene� ciados pelo programa 
do Governo do Estado de apoio ao em-
preendedor.

A caravana do crédito começou a 
nova leva de assinatura de contratos e 
liberação dos financiamentos ainda na 
terça-feira (18), em Porto do Mangue, e 
encerrou a etapa nesta sexta-feira (21), 
com passagem por Mossoró e Lajes, dois 
últimos destinos desta semana, e que to-
talizaram o apoio a 255 empreendedores 
e um montante injetado na economia da 
região no valor de R$ 948,1 mil.

Em Mossoró, a equipe do Micro-
crédito reencontrou o jovem Gleyre 
Bezerra, que buscou o � nanciamento 

para investir em seu empreendimento. 
Comerciante de perfumes e cosméti-
cos na cidade, viu no crédito disponi-
bilizado pela AGN uma oportunidade 
de retomada para seu negócio que tem 
sofrido em razão da pandemia provo-
cada pelo Covid-19.

"Para a gente, é uma iniciativa mui-

to boa porque é um � nanciamento que 
vem sem juros para quem paga em dia. 
Uma ajuda muito boa para o comércio, 
para o empreendedor em meio à pan-
demia, um auxílio para trazer novos 
produtos, novos serviços e novas opor-
tunidades para apresentar ao cliente", 
a� rmou o jovem empreendedor.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA/RN
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020

O Pregoeiro do Município de Areia Branca/RN torna público que o Pregão Eletrônico N.º 006/2020, 
objetivando a aquisição de Equipamentos Permanentes do tipo Consultório Odontológico 
para melhorias nos Serviços das Unidades de Saúde do Município de Areia Branca/RN, 
conforme Processo Número 25000.224018/2018-63 do Ministério da Saúde, realizado no dia 
07 de agosto de 2020 às 15:01 (quinze horas e um minuto) foi declarada deserto em virtude das 
empresas licitantes participantes não atenderem ao termo de referência do mesmo.

Areia Branca/RN, em 21 de agosto de 2020
Antônio Lopes Neto

Pregoeiro.

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. EMANUELE FONZO, italiano, solteiro, empresário, portador do CPF/MF n° 703.012.534-71, portador do 
RNE sob o  n° G270308A, residente e domiciliado na Rua da Preguiça, 14, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-
000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN 
n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua da Preguiça, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-
000, com 420,00m²(quatrocentos e vinte metros quadrados), imóvel cadastrado junto a Secretaria de Tributação do 
Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.021.04.0210.0000.2 e sequencial n° 1.008311.1, CEP:59.178-000.  Com a 
seguinte descrição de acordo com o Memorial Descritivo: Partindo do ponto 1 de coordenadas 273.958,06 e 9.309.993,50; 
dai com azimute de 142°24’10’’, mede 12,00m até o ponto 2; dai com azimute de 232°24’10’’, mede 35,00m até o ponto 3; 
dai com azimute de 322°24’10’’, mede 12,00m até o ponto 4; dai com azimute de 52°24’10’’, mede 35,00m até o ponto 
inicial 1, fechando um polígono de 420,00m² de área. Limita-se ao norte com Ronaldo da Rocha Brunoni, ao Sul com 
Cícero Lourenço dos Santos, ao Leste com a Rua da Preguiça e ao Oeste com César Alberto Ríos Garcia.  Imóvel não 
registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 50.000,00. O requerente alega o exercício pleno da posse do 
imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam o Sr. Cícero Lourenço dos Santos, o Sr. César Alberto 
Ríos Garcia, o Sr. Ronaldo da Rocha Brunoni, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 24.08.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

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

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

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião extraordinário. 
Solicitante: o Sr. MARIO JOSÉ ESTABELINI, brasileiro, casado com a Sra. Arika Virapongse, empresário, portador do 
CPF/MF n° 130.320.398-78, portador do RG sob o  n° 169.887.20 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Beijupirá, 228, 
Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP: 59.178-000, que vem através de seu advogado, Dr. Gabriel Cortez Fernandes 
Dantas, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.449, com escritório profissional na Rua São José, 1993, Lagoa 
Nova, Natal/RN, CEP 59.054-630. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua Goiti, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 59.178-000, com 
2.636,25m²(dois mil, seiscentos e trinta e seis metros e vinte e cinco decímetros quadrados), imóvel cadastrado junto a 
Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN sob o n° 1.0101.028.06.0903.0000.2 e sequencial n° 1.0036164, 
CEP:59.178-000.  Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SIRGAS2000, MC-33°W, de coordenadas N 9.310.241,618m e E 272.706,049m; deste segue confrontando com 
a propriedade FLÁVIO EDUARDO SILVEIRA, com azimute de 147°40'20" por uma distância de 69,10m até o vértice V2, de 
coordenadas N 9.310.178,046m e E 272.746,281m; deste segue confrontando com a propriedade de  GABRIEL 
ESTABELINI HARITOV, com azimute de 236°29'04" por uma distância de 41,60m até o vértice V3, de coordenadas N 
9.310.154,663m e E 272.710,973m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA DOS GOITI, com azimute de 
308°54'24" por uma distância de 41,90m  até o vértice V4, de coordenadas N 9.310.179,909m e E 272.679,693m; deste 
segue confrontando com a propriedade de RUA DA MATA, com azimute de 24°44'19" por uma distância de 24,80m  até o 
vértice V5, de coordenadas N 9.310.202,938m e E 272.690,304m; deste segue confrontando com a propriedade de RUA 
DA MATA, com azimute 22°08'57" por uma distância de 28,60m  até o vértice V1,  ponto inicial da descrição deste 
perímetro de 206,00 m. Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 80.000,00. O requerente 
alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 15 (quinze) anos, somadas as posses de seus antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo  
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

Tibau do Sul/RN, 24.08.2020 
 
 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

ADJUDICAMOS, o vencedor do Pregão Eletrônico nº 011/2020, realizada em 19/06/2020, 
a saber:  Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO VERTICAL, 
COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  PREGWEB LTDA- CNPJ: 27.114.845/0001-64, 
saiu vencedora no item: 1; totalizando o valor de R$ 9.200,00 (nove mil, duzentos reais).

Jardim do Seridó/RN, em 21 de agosto de 2020
Jaelyson Max Pereira de Medeiros

Pregoeiro

Diretora-presidente da AGN, Márcia Maia, presta atendimento a empreendedor

No Rio Grande do Norte, aulas presenciais estão suspensas desde o dia 18 de março

Crédito para empreendedores de 11 
cidades chega a quase R$ 1 milhão

EM UMA SEMANA

EDUCAÇÃO | Simulação alerta para alta de contágio em dois meses de reabertura e diz que controle só seria 
possível com número de estudantes bem abaixo do previsto. No RN, aulas estão suspensas até setembro

Volta às aulas pode contaminar até 
46% de alunos por Covid em 2 meses

ELISA ELSIE / GOVERNO DO RN

AGN / REPRODUÇÃO
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES SERIDO LTDA, CNPJ 12.529.614/0001-44, torna 
público que está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA 
a Licença Simplificada para uma fábrica de extintores de incêndio localizado na Rua Derossi Conegun-
des, N° 469, Walfredo Gurgel, Caicó/RN - 59.300-000.

Lucineide Linhares de Medeiros 
Proprietária

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

JUAREZ ALMEIDA DA SILVA, CNPJ 70.318.274/0001-09, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de 
Operação – LRO para uma Fábrica de produtos de panificação industrial, localizada na Rua Custodio P 
da Silva, N° 144, Maria Terceira, Parelhas/RN, 59.360-000.

Juarez Almeida da Silva 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO – LRO

 L G DE PAIVA - ME, CNPJ: 09.275.717/0001-10, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Regulariza-
ção de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no Rua Santa 
Luzia, n° 510, Cobé, Vera Cruz, CEP 59.184- 000. 

LUIZ GONZAGA DE PAIVA 
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

LUIZ DOS ANJOS SOBRINHO, CPF: 242.231.744-87, torna público que está requerendo ao Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Regularização de Operação - LRO para a Fabricação de farinha de mandioca e derivados, localizada no 
Rua Pedro dos Anjos, s/n, Cobé, Vera Cruz, CEP 59.184- 000.

LUIZ DOS ANJOS SOBRINHO
EMPRESÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO - LRO 

MARIVALDA ALVES DA SILVA / PANIFICADORA ANTONIA ISABEL, CNPJ 15.083.795/0001-16, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 
Grande do Norte – IDEMA a Licença de Regularização de Operação - LRO para a Padaria e confeitaria 
com predominância de revenda, localizada na Rua 15 de Novembro, n° 208, Centro, Nova Cruz/RN, 
CEP: 59.215-000

MARIVALDA ALVES DA SILVA 
EMPRESÁRIA

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

Socel Sociedade Oeste Ltda, CNPJ: 08.249.708/0001-92, torna público que está reque-
rendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA a RLS para um Atracadouro, localizado na Salina Araguassú – Zona Rural, Porto do 
Mangue/RN.

Frediano Jales Rosado
Sócio Gerente

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

AGRÍCOLA FAMOSA LTDA., CNPJ 00.474.300/0031-28, torna público que recebeu do Ins-
tituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a Li-
cença Simplificada (LS), com prazo de validade até 17/08/2026, em favor do empreendimento de 
fruticultura irrigada, localizada no Sítio São Sabino, 18, CEP 59.700-000, Zona Rural, Apodi/RN.

Richard August Muller
Diretor de Produção e Suprimentos

CONCESSÃO DE  LICENÇA SIMPLIFICADA

LUIZ CLENILSON DE MEDEIROS ME, CNPJ: 03.552.269/0001-79, torna público que re-
cebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte 
– IDEMA, o pedido de Licença Simplificada-LS, com validade: 23/05/2019, para indústria de pani-
ficação, localizado no Sitio Caeira, RN118, Zona de expansão urbana, Jucurutu/RN.

LUIZ CLENILSON DE MEDEIROS
SÓCIO

AVISO DE ESCLARECIMENTOS E REABERTURA DE PRAZOS

A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que após analise do pedido de esclarecimentos pela empresa AB EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP pelo Setor de Engenharia conclui-se que  houve a necessidade de corrigir 
a planilha orçamentária  e por isso decidimos reabrir os prazos da CONCORRÊNCIA Nº 002/2020, 
com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE CONCLUSÃO DAS ARQUIBANCADAS DO MÓDULO I DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NA 
VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN.  A sessão pública dar-se-á no dia 25/09/2020, às 
09horas. Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará o julgamento. O no-
vo edital e seus anexos estarão disponíveis através do site: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes. 
Macaíba/RN, 21/08/2020. CPL/PMM

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PARALISAÇÃO | Categoria protesta contra revogação de acordo coletivo que valeria até 2021 e que previa 
uma série de benefícios para a categoria, como licença-maternidade de 180 dias e adicional de risco

Em meio a uma guerra de infor-
mações de como anda a para-
lisação dos Correios no País, os 

servidores grevistas de Natal farão nes-
ta terça-feira 25 um novo ato público, a 
partir das 9h30, em frente ao Centro de 
Distribuição de Lagoa Nova.

Isso acontece quatro dias depois de 
o sindicato da categoria realizar uma 
caminhada entre este mesmo CDD e 
o shopping Midway Mall, na Avenida 
Salgado Filho, na última sexta-feira 21.

“Não vamos ceder. Não é uma lu-
ta por aumento de salários, mas para 
assegurar 30 anos de direitos constru-
ídos que o governo resolveu revogar”, 
afirmou neste domingo à noite o pre-
sidente do Sindicato dos Servidores 
dos Correios do RN (Sintect), Edilson 
Shampoo, que participa do comando 
nacional de greve.

Na mesma sexta-feira em que os 
servidores dos Correios foram para 
a rua em Natal, em Brasília, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) votou por 
manter a decisão da liminar concedida 
pelo presidente da Corte, ministro Dias 
Toffoli, que suspende o acordo coletivo 
dos funcionários dos Correios.

Shampoo reconhece que a decisão 
representou uma derrota para os gre-
vistas na medida em que a negociação 
de 2020 não reeditará os mesmos ter-
mos da do ano passado.

Segundo ele, caso o STF tivesse 
suspendido a liminar, prorrogando por 
mais um ano as cláusulas da negocia-
ção de 2019, a greve seria imediata-
mente interrompida.

“Como nada disso aconteceu, a 
gente se mantém firme nessa parali-
sação que já é a maior da história dos 
Correios”, afirma.

Na liminar da última sexta-feira, 
Toffoli suspendeu 70 das 79 cláusulas 
do acordo, que valeria até 2021 e que 
previa vale-alimentação, licença ma-
ternidade de 180 dias, auxílio creche, 
auxílio para filhos com necessidades 
especiais, 30% do adicional de risco, 
adicional noturno e horas extras.

Sobre a informação, divulgada 
também na última sexta-feira, de que 
os Correios teriam iniciado um muti-
rão de entregas para o fim de semana, 
como forma de minimizar os efeitos 
da paralisação, Shampoo disse que se 
trata de uma “fake news” da empresa.

“Não há a menor possibilidade de 
isso ocorrer”, afirma. Segundo ele, no 
setor de distribuição de Natal, onde 
estão lotados 70 carteiros, só três estão 
trabalhando.

“Além disso, o impacto não é só 
aqui, mas em Recife, que despacha as 
encomendas para cá e onde a greve 
também é muito forte”, acrescenta.

Ainda de acordo com o sindicalis-
ta, das 167 agências dos Correios no 
RN, 65% estão completamente para-
das. De acordo com ele, o máximo que 
a direção está conseguindo é contratar 
alguns trabalhadores terceirizados que 
também não conseguem trabalhar por 
absoluta falta de suporte.

Enquanto isso, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) já selecionou o consórcio 
Postar para encaminhar estudos para 
a privatização dos serviços postais no 
Brasil.

O BNDES informou que os estudos 
serão coordenados pelo próprio banco 
com supervisão do Comitê Interminis-
terial, que inclui os Correios no Progra-
ma de Parcerias de Investimentos (PPI).

O comitê, formado por membros 
dos Ministérios da Economia e Comu-
nicações e dos próprios Correios, tem 
como objetivo acompanhar e opinar 
sobre os estudos que serão realizados.

Na última sexta-feira 21, servidores grevistas fizeram caminhada na Avenida Salgado Filho

Em greve, servidores dos Correios 
no RN fazem novo ato na terça 25

SINTECT RN / REPRODUÇÃO

INSTAGRAM / REPRODUÇÃO

O padre Robson de Oliveira Pe-
reira, de 46 anos, investigado 
por suspeita de usar dinheiro 

de doações de fiéis para comprar uma 
casa na praia, fazendas e outros itens 
de luxo, gravou um vídeo em sua rede 
social negando qualquer crime. Ele 
afirmou que se afastou da Associação 
Filhos do Pai Eterno (Afipe), que cuida 
do Santuário Basílica de Trindade, em 
Goiás, para colaborar com as investiga-
ções do Ministério Público.

“O meu caminho nessa missão 
evangelizadora nunca foi fácil. Desde 
o início, como você bem sabe, sempre 
carreguei muitas cruzes”, disse.

Na sexta-feira 21, o Ministério Pú-
blico deflagrou a Operação Vendilhões, 
que investiga o uso de R$ 120 milhões 
da associação para comprar diversos 

imóveis milionários e o uso das doações 
fora das atividades ligadas à religião. O 
padre Robson era o reitor da Afipe e pe-
diu o afastamento no mesmo dia.

Em vídeo, padre Robson reitera 
que “toda doação que fazemos ao Pai 
Eterno foi toda empregada na própria 
associação Afipe em favor da evangeli-
zação”.

Segundo o Ministério Público, a 
entidade presidida pelo padre recebia 
cerca de R$ 20 milhões em doações 
mensalmente e, em dez anos, chegou 
a movimentar R$ 2 bilhões. O dinheiro 
seria usado, entre outras finalidades, 
para a construção da nova Basílica, 
orçada, inicialmente, em R$ 100 mi-
lhões. A construção, que tinha previsão 
de entrega para 2022 e foi adiada para 
2026, ainda está na fase de fundação. Ele é acusado de usar doações em artigos de luxo

“Sempre carreguei cruzes”, diz 
Padre Robson após investigação

OPERAÇÃO VENDILHÕES
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NATHALLYA MACEDO 

O otimismo e a positividade sem-
pre foram presentes na vida de 
Diego Oliveira, mesmo em meio 

a situações difíceis. Ao Agora RN, o 
natalense de 32 anos contou que vem 
de uma família humilde e que precisou 
trabalhar bastante para conseguir ini-
ciar uma carreira artística. “Já fui au-
xiliar de serviços gerais, recepcionista 
e vigilante, mas queria mesmo seguir 
minha paixão”, a� rma.   

Há cerca de uma década, ele co-
meçou a juntar dinheiro com o sonho 
de comprar instrumentos. Foi quando 
uma nova história virou realidade. 
“Assistia os clipes que eram exibidos 
na MTV e pensava ‘vai chegar a minha 
vez, mais cedo ou mais tarde’. Nas ho-
ras livres do trabalho, eu me dedicava 
a compor e a aprender a tocar. Hoje, 
tenho mais de 200 canções escritas”, 
relembra. 

Em 2010, Diego foi guitarrista de 
uma banda de rock, a Hottnyte, e parti-
cipou de várias turnês locais e também 
por estados do Sudeste. “Gosto muito 
desse estilo, por isso considero que foi 
um período de aprendizado porque in-
corporo algumas pitadas do que captei 
do rock em minha sonoridade atual”. 
Quando saiu da banda, ele � cou por 
um tempo em um grupo de forró.  

“Não deu certo. Eu tinha em mente 
que necessitava focar na minha pró-
pria música e na mensagem que de-
sejo transmitir”, a� rmou. Diego então 
investiu em apresentações por restau-
rantes e bares da capital potiguar e aca-
bou se tornando um rosto conhecido. 
“Quando você toca na noite, alcança 
um público composto por turistas, 
além do pessoal que mora aqui. A boa 
receptividade e a frequente interação 

ÁLBUM AUTORAL
Em janeiro, cantor potiguar
lançou seu primeiro álbum,
“O Tempo e o Vento”, com oito
faixas

QRCODE
Aproxime a 

câmera do seu 
celular e siga para 
o canal de Diego 

Libra no YouTube

A MÚSICA GOOD VIBES

DE DIEGO LIBRA 
CARREIRA  | Natalense de 32 anos, Diego lançou um álbum autoral em janeiro, 

repleto de influências do pop rock e do reggae. Em setembro, estreia o clipe de “Pequenas Ondas”

me deram forças para continuar apos-
tando em mim”.  

Concentrado no projeto solo, ele 
adotou Diego Libra como nome ar-
tístico. “Sou libriano e acredito que 
esse signo é cheio de amor. Um pouco 
sofredor também, não adianta fugir. 
Mas temos uma característica ‘good 

vibes’ que tento passar durante minhas 
apresentações e nos ritmos peculiares 
do meu som”.  

Em janeiro deste ano, Diego lançou 
o primeiro álbum autoral, intitulado “O 
Tempo e o Vento”, que tem oito faixas. 
Junto ao disco, o clipe de “Meu Farol” 
foi publicado nas plataformas digi-

tais e chamou a atenção dos fãs. Com 
imagens gravadas na orla de Natal e no 
farol de Mãe Luiza, a letra da música é 
apaixonada e a melodia de fundo é leve 
e divertida.  

“Me inspiro em bandas como Me-
lim, Maneva e Natiruts. Assim como o 
reggae e o pop moderno, minha sono-

ridade tem in� uência do rock dos anos 
1980. E meu cantor favorito, até hoje, 
ainda é o Freddie Mercury. Em resumo, 
acredito que o repertório é bem diver-
so e eclético. Essa pluralidade ajuda a 
construir a identidade do Diego Libra 
como artista”. Em setembro, o cantor 
vai lançar o clipe de “Pequenas Ondas” 
no canal do YouTube. 

PANDEMIA
O período de isolamento social rí-

gido afetou diretamente o trabalho de 
Diego. “Antes, eu estava com a agenda 
lotada de eventos. Tudo mudou de 
repente e precisei me adaptar”, disse. 
Diante do contexto pandêmico, ele en-
trou na onda das lives. “Um dia, os mo-
radores de um condomínio onde já tra-
balhei como vigilante me chamaram 
para fazer um show na área externa, o 
vídeo até viralizou nas redes sociais”.  

Agora, com a recente retomada 
gradual das atividades, Diego espera 
que os natalenses valorizem mais a 
produção local. “Quero representar a 
nossa cultura lá fora. Para isso, preci-
samos primeiro acreditar no nosso po-
tencial aqui. Requisitamos incentivos e 
divulgação”.   



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

OTIMISTA 
Com a pré-candidatura a 

vereador de Natal pelo PSOL 
lançada, o professor Robério 
Paulino mantém a atenção 
dividida entre campanha de 
2020 e a Justiça Eleitoral. Há 
muita expectativa de o ex-
candidato a governador sentar 
em uma cadeira da Assembleia 
Legislativa. 

GARANTIAS 
É porque Robério tem 

escutado com frequência dos 
advogados a frase “é só questão 
de tempo”. É o que dizem a ele, 
que ele irá assumir o mandato 
que hoje está com Sandro 
Pimentel, seu colega de partido, 
que responde a processo no TSE.  

RESTA A PONTA VIRADA 
Fato é que o recurso do 

deputado Sandro Pimentel já foi 
negado pelo juiz do caso no TSE. 
Agora só falta o plenário bater o 
martelo. 

NO CENTRO DAS ATENÇÕES 
Na sexta-feira à noite, o “Rio 

Grande do Norte” ocupava o 
primeiro lugar nos “Assuntos do 
Momento do Twitter” no Brasil. 
A agenda de Bolsonaro aqui no 
Estado rendeu muita notícia e 
milhares de tweets naquela rede. 

FAMOSO 
A deputada Carla Zambelli, 

aliada da linha de frente de 
Bolsonaro no Congresso, fez 
várias postagens da visita de 
Bolsonaro ao RN. Entre as 
publicações da parlamentar 
sobre o tema, estava o vídeo 
do músico e prefeito de Jardim 
do Seridó, Amazan, cantando 
música em homenagem ao 
presidente. 

PRÊMIO 
A deputada federal Natália 

Bonavides foi eleita por voto 
popular a melhor entre toda 
a bancada de deputados do 
RN, na categoria melhores 
parlamentares na Câmara, no 
prêmio Congresso em Foco 2020, 
o Oscar da política brasileira.  

RANKING 1 
Entre os melhores senadores, 

Jean Paul Prates � cou na 10ª 
posição. Styvenson Valentim 
� cou em 26º e Zenaide Maia em 
28º entre os 55 votados. 

RANKING 2 
Na Câmara, Natália, a 

primeira entre os potiguares, 
conseguiu a 33ª colocação, 
seguida por Fábio Faria na 46ª 
posição. Depois dele, aparecem 
Beto Rosado em 153ª, Rafael 
Motta em 159ª, Benes Leocádio 
em 179ª, Walter Alves em 270ª e 
João Maia em 282ª.

BOA NOTÍCIA 
Menos de 15% da Câmara e 

de 14% do Senado, as mulheres 
tiveram representatividade 
expressiva no Prêmio Congresso 
em Foco 2020. Presentes em 
todas as categorias, elas foram 
31 do total de 75 parlamentares 
premiados nesta edição. 

BOLSONARISMO E O DOSSIÊ 
O jornalista Rubens 

Valente publicou mais uma 
matéria sobre o dossiê contra 
servidores estaduais e federais 
que fazem parte do movimento 
antifascista. Ele informou neste 
domingo, pelo UOL, que “um 
ofício escrito por um deputado 
estadual do PSL do RS, defensor 
da liberação de armas de fogo à 
população, é um dos anexos do 
dossiê produzido pelo Ministério 
da Justiça sobre o movimento 
Policiais Antifascismo e quatro 
acadêmicos considerados 
formadores de opinião”. 

O CRIME FOI O ESTUPRO 
“Lamentavam a interrupção 

da gravidez, mas não 
condenavam o hediondo crime 
cometido contra a menor”. 
Trecho de texto publicado na 
seção Carta ao Leitor da revista 
Veja, publicado na semana 
passada, repercutindo o fato de 
grupos conservadores terem 
ido a um hospital do Recife para 
tentar impedir que menina de 10 
anos grávida de estupro � zesse 
o aborto. 

DAVID UIP 
Avisa: “Seis meses após a 

chegada do novo coronavírus 
ao Brasil, a vida não voltou ao 
normal, nem voltará tão cedo. 
Quem puder deve � car em casa”. 

ONDE ESTÁ O ORIXÁS? 
Do jornalista Rubens Valente 

para a Revista Piauí: “Entraram 
os evangélicos, saíram os orixás. 
No � m do ano passado, o 
quadro Orixás, da artista Djanira 
da Motta e Silva, foi retirado 
do Salão Nobre, no Palácio 
do Planalto. Por ora, não há 
previsão de que um dia ele volte 
a ser exibido”.

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>> “Maia deu um basta aos 

planos de saúde”, afirmou o 
jornalista Elio Gaspare, da Folha 
de S.Paulo. As operadoras estavam 
tentando aumentar as suas 
mensalidades em até 20%. 

>>Presidente mal educado 
e que não faz ideia de qual é a 
liturgia do cargo que ocupa? 

Wassef afirmou neste domingo 
23 que os áudios da mulher de 
Fabrício de Queiroz, divulgados 
por reportagem da revista Veja, 
foram retirados de contextos 
e que ele não mantinha uma 
relação próxima com o ex-
assessor do senador Flávio 
Bolsonaro.

Temos! ‘A vontade é encher 
tua boca com porrada’, disse 
Bolsonaro após repórter perguntar 
sobre cheques de Queiroz para a 
primeira dama. 

>>Alguém ainda acredita 
nele? O advogado Frederick 

No caminho para Mossoró para participar do evento 
presidencial, na última sexta, o deputado federal 
Walter Alves fez aquela parada estratégica em Lajes 
para saborear o tradicional café da manhã potiguar

Pré-candidato ao pleito eleitoral de Natal na chapa 
bolsonarista, Coronel Hélio participou da visita oficial 
e reencontrou o presidente Bolsonaro

O deputado federal General Girão fez 
questão de clicar com o filho “02” do 
presidente, o polêmico vereador Carlos 
Bolsonaro, durante visita ao RN
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

Eita, segura o forninho, Áries! A segundona começa 
com uma treta entre a Lua e Urano e isso signifi ca que 
você pode ter alguns gastos inesperados hoje. Mas em 
trígono com Vênus, a Lua dá sinal verde para fazer uma 
reforma ou mudança importante em casa. 

Você vai iniciar a semana com muita motivação para 
batalhar por uma vida melhor. A Lua na Casa 2 estimula 
as fi nanças e incentiva você a cuidar melhor do dinheiro. 
Pode ganhar uma grana extra de herança, presente, 
prêmio ou gratifi cação. 

 Touro, meu cristalzinho, a semana começa com a Lua 
brilhando serelepe na sua Casa 7 e estimulando as 
parcerias. Por isso, a recomendação é se unir aos colegas 
para alcançar as metas em comum. Hoje também alguns 
astros podem despertar saudade ou preocupação.

Escorpião, hoje você não merece palmas, merece o 
Tocantins inteiro, minha fi lha! A Lua está de rolê em seu 
signo e acentua todos os seus pontos fortes. Intensx, 
emocional e envolvente, você querer curtir tudo de melhor 
que este dia puder oferecer, de preferência.

Tá de parabéns, hein, Gêmeos! Você vai iniciar a semana 
com muita disposição para encarar o trabalho. Deve até 
ter cuidado para não assumir compromissos demais 
e acabar se sobrecarregando. Respeite seus limites, 
especialmente os limites do corpo.

Eita, Sagita, a Lua começa a semana no seu inferno 
astral e recomenda prudência e discrição. Você vai se 
concentrar e trabalhar melhor se puder fi car longe de 
tumultos e se isolar num canto tranquilo. A boa notícia 
é que ela está em harmonia com a fada sensata Vênus.

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma 
ótima opção para você nesta segundona. Vários astros 
vão facilitar as parcerias e a Lua, no seu paraíso astral, 
dará carisma de sobra para se entender com todo 
mundo. 

Caprica, trabalhar em equipe nesta segundona pode 
facilitar bastante a sua jornada rumo aos seus objetivos. 
A Lua na Casa 11 favorece as parcerias e deve ajudar você 
a encontrar bons aliados para o que precisar. Feche na 
parceria com seus colegas ou com pessoas de confi ança.

Você pode tomar algumas providências importantes 
para sua casa ou família neste início de semana. Fada 
sensata que fala, né? Isso porque a Lua está de rolê por 
sua Casa 4, colocando a família em primeiro lugar e você 
fará tudo que puder para garantir o bem-estar.

Você vai começar a semana com pique total para investir 
no trabalho e nos seus objetivos mais ambiciosos. Lua 
e Vênus trocam likes e indicam que pode ter boas 
oportunidades de se destacar no emprego, chamar a 
atenção dos chefes e até conseguir uma promoção. 

Criatividade, raciocínio rápido e facilidade para aprender 
farão você se destacar no trabalho. A Lua na Casa 3 
também melhora o seu poder de comunicação, o 
que deve facilitar bastante seus contatos, vendas e os 
acordos em geral. 

Peixes, a Lua reina na sua Casa 9 nesta segundona e 
estimula o aprendizado. É um bom dia para retomar os 
estudos e buscar cursos que possam abrir novas portas 
para você na profi ssão. Tudo que fi zer para investir para 
melhorar o seu currículo pode te ajudar a subir na vida.

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)

Edu Guedes fala em saída da Rede TV! 
mas ainda não assume acerto com a Band

Edu Guedes, ainda sofrendo 
um pouco as consequências 
do acidente em seu sítio, no 
começo de junho, garante que, 
preto no branco, não tem nada 
sacramentado, até agora, sobre o 
seu futuro na televisão.

Certo mesmo é que vai 
cumprir até 20 de setembro o 
seu contrato com a Rede TV!. A 
decisão de deixar a emissora, “um 
casamento que deu muito certo”, 

foi comunicada pessoalmente a 
Amilcare Dallevo e Marcelo de 
Carvalho, que considera amigos 
muito próximos.

Segundo o Edu, que tem 
negócios e atividades bem 
importantes fora da TV, chegou 
o momento de pensar em fazer 
alguma coisa um pouco diferente. 

Não pretende, claro, 
abandonar o que foi conquistado, 
mas ter a chance de acrescentar 

outros “ingredientes” e 
apresentar um trabalho que 
extrapole as paredes de uma 
cozinha.

E é enorme, admite, a chance 
deste próximo passo acontecer 
na Band, “onde tenho grandes 
amigos também, mas que ainda 
não tenho nada negociado”.

Isto, ou qualquer outra coisa, 
“só a partir da segunda quinzena 
de setembro”.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
 Tatá Werneck iniciou na sexta-feira 

as gravações da nova temporada 
do “Lady Night”... Entre os 
convidados, Fábio Assunção e 
Xuxa, devidamente autorizada 

pela Record... Será a volta dela 
aos Estúdios Globo, depois de 

mais de seis anos. A partir desta 
semana começa o confi namento dos 

participantes de “A Fazenda”... 
Durante este período de isolamento 
e até a estreia no dia 8, todos serão 

submetidos a exames e acompanhados 
por médicos. Teledramaturgia 

da Record é cautelosa sobre novas 
realizações ... Diante das tantas 

difi culdades em colocar em prática 
o que é planejado, nada é anunciado 

ainda sobre próximas novelas... Mas 
“Topíssima 2”, da Cristianne Fridman, 

deverá estar entre elas. Existem, 
sim, planos de uma nova programação 

no SBT para 2021... Há, entre 
outras iniciativas, o desejo de ampliar 

a participação do departamento de 
jornalismo... Mas ao mesmo tempo 
reduzir o enorme espaço que hoje é 
destinado ao “Primeiro Impacto”.

POR OUTRO LADO
Na Band, sobre consultas ao 

nome do Edu Guedes, a ordem é não 
negar.

Sem que se admita o� cialmente, 
fala-se até na possibilidade de um 
programa semanal.

CAUTELA
Em se tratando das suas 

próximas novelas, de diferentes 
horários, a Globo tem permitido aos 
autores selecionar com quais atores 
pretendem trabalhar.

Mas diante das circunstâncias 
nada será con� rmado por enquanto, 
especialmente com aqueles que não 
são seus contratados.

FUTEBOL
A Conmebol tem pressa em 

resolver as questões da “Libertadores” 
e “Sul-Americana”. 

Mais tardar, começo da semana 
que vem.

Novas rodadas de reuniões com 
as emissoras interessadas devem 
acontecer no decorrer dos próximos 
dias.

AINDA NÃO
José Emílio Ambrósio, indicado 

para assumir a presidência da EBC, 
continua no aguardo da publicação 
do seu nome no Diário O� cial.

Independentemente de tudo, 
ele já tem realizado um trabalho por 
fora, em torno de nomes que irão 
acompanhá-lo neste desa� o.

VAI COMEÇAR
Já movimentando o 

apresentador Tiago Leifert, a Globo 
inicia nesta semana algumas 
gravações do “� e Voice Brasil”.

Na TV aberta, o programa 
estreia dia 15 de outubro e será 
exibido às terças e quintas. Já no 
Multishow, às quartas e sextas.

RATINHO VOLTA
A partir de segunda-feira, o 

“Programa do Ratinho”, no SBT, 
volta ao que era antes: ao vivo, 
nas segundas, terças e quartas. 
Gravados às quintas e sextas.

Mas nada de plateia e equipe 
bem reduzida.

NOS BASTIDORES
Juan Alba também retomou o 
trabalho de seu personagem, 
Ramiro, em “Amor Sem Igual”, 
novela da Record. “A volta às 
gravações foi bem tranquila, tudo 
muito organizado, os protocolos 
sendo seguidos bem à risca. 
Estamos ensaiando de máscaras 
e só tiramos quando gravamos. 
Não tem toque e as discussões 
são com distanciamento”, relata 
o ator.

DIVULGAÇÃO
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UEFA / REPRODUÇÃO

Com uma campanha perfeita, 
com 11 vitórias em 11 jogos, 
o Bayern de Munique faturou 

neste domingo 23 o título da Liga dos 
Campeões da Europa pela sexta vez 
em sua história. A conquista veio com 
um triunfo sobre o Paris Saint-Ger-
main, de Neymar, por 1 a 0, no estádio 
da Luz, em Lisboa, onde as fases deci-
sivas da competição europeia foram 
disputadas depois da paralisação do 
futebol provocada pela pandemia do 
novo coronavírus.

O gol do título, por ironia do desti-
no, foi marcado pelo atacante francês 
Kingsley Coman, aos 13 minutos do 
segundo tempo, que passou todas as 
categorias de base no PSG e mais alguns 
jogos como profissional antes de sair 
para a Juventus em 2014.

Em campo, apesar de ser uma fi-
nal, as duas equipes não tiveram medo 
e com toques rápidos buscavam che-
gar ao ataque. O Bayern de Munique 
ficou mais com a bola nos pés e Paris 
Saint-Germain preferiu explorar os 
contra-ataques. Em dois deles quase 
marcou. O Bayern revidava.

Até o intervalo, cada time teve 
uma oportunidade. O alemão em um 
cabeçada de Lewandowski, aos 30 mi-

nutos, que Navas espalmou e o francês 
em um chute fraco de Ander Herrera, 
aos 44, que Neuer fez a defesa sem 
muitas dificuldades.

No segundo tempo, a decisão ficou 
mais tensa. Em menos de 10 minutos 
Neymar foi caçado duas vezes por 
Gnabry para evitar a saída rápida do 
Paris Saint-Germain. O resultado foi 
um cartão amarelo para o alemão e, 
na sequência, outros dois jogadores, 
um de cada lado, foram advertidos por 
uma confusão no meio de campo.

Aos 13 minutos, usando a arma 
do PSG, o Bayern de Munique abriu o 
placar após um contragolpe. Kimmich 
recebeu de Thomas Müller no lado di-
reito do ataque, muito perto da área, e 
cruzou com perfeição para a cabeça-
da de Coman, que estava na segunda 
trave, nas costas de Kehrer, no canto 
esquerdo de Navas.

Em vantagem, o time alemão re-
solveu se fechar mais e a posse de bola 
ficou mais com o Paris Saint-Germain. 
Buscando Di María pelo lado direito, 

para o argentino fazer jogadas para 
dentro da área, os franceses quase 
conseguiram o empate aos 24 minutos 
com Marquinhos, mas o chute do bra-
sileiro foi defendido por Neuer mais 
uma vez com os pés.

Por ordem do técnico Thomas 
Tuchel, Neymar ficou mais pelo lado 
esquerdo do ataque para fazer a mes-
ma função de Di María. Sem conseguir 
passar pela defesa alemã e criar chan-
ces de gol, o brasileiro começou a ficar 
mais nervoso e frustrado e até recebeu 
um cartão amarelo em uma falta em 
Lewandowski.

Não foi só Neymar que demons-
trou nervosismo pela situação. Com 
inteligência e tranquilidade, o Bayern 
de Munique valorizava cada posse de 
bola e deixava os jogadores do Paris 
Saint-Germain cada vez mais desespe-
rados para recuperá-la. Como resulta-
do, cartões amarelos para Thiago Silva 
e Kurzawa e o tempo passando.

No final, já nos acréscimos, o time 
francês teve uma última chance clara 
de empatar. Neymar recebeu a bola 
dentro da área, de costas, e girou ba-
tendo cruzado. Choupo-Moting não 
conseguiu tocar na bola e ela saiu à 
esquerda do gol de Neuer.

Bayern vence PSG e conquista
6º título da Liga dos Campeões
EUROPA | Coman marcou o único gol da partida, consagrando campanha perfeita da equipe alemã no torneio. Foram 11 vitórias em 11
jogos, sendo a última contra o time de Neymar em Lisboa. Time alemão soube controlar a bola e, após vantagem, só administrou o placar

Equipe alemã conquistou neste domingo 23 seu 6º título da Champions League na história

COPA DO BRASIL

BRASILEIRÃO

O técnico Roberto Fernandes 
comandou neste fim de semana 
mais um trabalho visando o jogo 
da próxima quarta-feira 26 con-
tra o Juventude (RS), na Arena da 
Dunas, pela partida de volta da 
terceira fase da Copa do Brasil.

No primeiro momento, os 
atletas fizeram uma movimen-
tação técnica de finalização em 
velocidade. Na segunda parte, foi 
a vez de os “homens de frente” en-
frentarem os atletas  defesivos em 
3 contra 2. Para finalizar, Fernan-
des orientou o grupo em um cole-
tivo-tático onde as bolas paradas 
e as cobranças de pênaltis foram 
repetidas várias vezes.

No primeiro confronto diante 
da equipe gaúcha, a partida ter-
minou em 1 a 1. Caso um novo 
empate ocorra, a decisão vai para 
os pênaltis. A classificação vale 
vaga na 4ª fase da competição.

O Vasco não fez valer o man-
do de campo e, neste domingo 23, 
perdeu a liderança do Campeo-
nato Brasileiro ao empatar sem 
gols contra o Grêmio, no estádio 
de São Januário, no Rio de Janeiro, 
pela quinta rodada. O jogo foi len-
to e sem grandes oportunidades 
para ambos os lados.

O resultado deixou os cario-
cas na vice-liderança com 10 pon-
tos, dois a menos do que o líder 
Internacional. No entanto, tem 
um a partida a menos. O Grêmio, 
por sua vez, aparece na oitava 
colocação com sete pontos, em 
posição intermediária na tabela.

AMÉRICA SE PREPARA 
PARA JOGO CONTRA
O JUVENTUDE NA
ARENA DAS DUNAS

VASCO EMPATA SEM 
GOLS CONTRA O 
GRÊMIO E PERDE
A LIDERANÇA

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O Flamengo não vive bom mo-
mento desde que Domènec 
Torrent assumiu o comando. 

São cinco jogos, com apenas uma vi-
tória, duas derrotas e dois empates - o 
último, por 1 a 1, com o Botafogo neste 
domingo 23. Resultados muito diferen-
tes do que o rubro-negro se acostumou 
na temporada passada. O novo treina-
dor entende a frustração, mas ontem 
pediu tempo para que possa imple-
mentar sua filosofia de jogo.

“Estamos tendo dificuldades de 
implementar o trabalho, mas pre-
cisamos de tempo, temos que jogar 
com melhores jogadores em cada 
momento. Por isso digo que é claro 
que precisamos de tempo. Só temos 
tempo para treinar, só para recuperar 
e jogar novamente. Temos que tentar 
jogar com os melhores jogadores em 
cada momento. E os melhores não são 
nomes, muitas vezes são os que estão 
na melhor forma. Vamos tentar jogar 

sempre com os melhores”, disse Dome.
“Acho que precisamos, todos os 

técnicos, de tempo. Aqui no Brasil pre-
cisamos muito mais porque jogamos 
muitos jogos e quase não tempos tem-
po para treinar. A cada dois dias tem jo-
go. Então é recuperação, treinamento 
tático e jogo. Agora temos semana lim-
pa, longa e podemos trabalhar concei-
tos. Vamos treinar dois períodos dois, 
três dias. Porque precisamos trabalhar 
conceitos”, afirmou o técnico. Treinador do Flamengo, Domenec Torrent

Dome pede tempo de treinamento
FLAMENGO


