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INVESTIGAÇÃO. 8 | Laboratório de Antropologia e Arqueologia do Itep do Rio Grande 
do Norte trabalha para descobrir se ossos encontrados no Pico do Cabugi são de 
mecânico desaparecido há 4 anos. Júlio Lins da Silveira Sobrinho saiu para para 
fazer uma oração no alto do Pico Cabugi, na região Cetral do Estado, e desapareceu
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MISTÉRIO 
PERTO DO FIM

PANDEMIA. 7 | O Rio Grande do Norte registrou 
em agosto o menor número mortes causas pela 
Covid-19 desde maio. A Secretaria de Saúde 

Pública registrou 388 óbitos dentro do mês passado, 
o que representa redução de 52% em relação a 
julho, quando 813 potiguares morreram da doença.

Mortes por Covid 
caem pela metade
no RN em agosto

Presídios potiguares 
têm 694 casos de 
coronavírus até agora

Médico é preso em 
Mossoró suspeito de 
fraudar vestibulares Leia nesta 

edição o especial 
“Legislativo Agora”

PANDEMIA. 6 | De acordo com 
levantamento CNJ, em todo o País, 
são 29.403 casos confirmados da 
Covid nos presídios, com 183 óbitos
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edição o especial 
“Legislativo Agora”

ESTELIONATO. 10 | Cobrando até
R$ 120 mil, homem agenciava 
pessoas que prestavam as provas 
no lugar dos candidatos reais
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Mesmo com ordem da 
Justiça, Seturn alega crise
e diz que não tem condições 
de retomar 100% da frota

Com saída da Petrobras, 
setor produtivo espera 
aumento na produção de 
petróleo e mais recursos

Governo do RN lança 
enquete para ouvir 
estudantes, professores e 
pais sobre volta às aulas

TRANSPORTE PÚBLICO. 5 | Consultor 
técnico das empresas diz que, para 
rodar com 100% da frota atualmente, as 
empresas precisariam ter a operação 
subsidiada pelo poder público

NOVO MOMENTO. 11 | Avalição de líderes 
do setor produtivo é que a entrada 
de empresas independentes do setor 
privado ampliará o investimentos na 
produção nos campos onshore

EDUCAÇÃO. 10 | Opinião dos participantes 
será considerada, mas governadora 
Fátima Bezerra tem dito que volta 
só ocorrerá quando o retorno for 
respaldado pelo Comitê Científico

RAPHAEL RIBEIRO / BCB

DINHEIRO
NOVO NA
PRAÇA
CÉDULA. 6 | Banco Central lançou 
nesta quarta-feira 2, oficialmente, a 
nova nova de R$ 200. Cédula traz 
ilustração do lobo-guará
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Um dos protagonistas no debate 
sobre a injeção de recursos pú-
blicos em obras de infraestru-

tura, o ministro do Desenvolvimento 
Regional, o potiguar Rogério Marinho, 
a� rmou que está em curso uma mu-
dança no per� l da carteira de projetos 
e ações da pasta para que deixe de ser 
majoritariamente pública e atraia cada 
vez mais parceiros privados.

“É o processo de pegar um transa-
tlântico, que estava indo em determi-
nada direção, e ir gradativamente cor-
rigindo seu rumo”, disse, em entrevista 
ao jornal O Estado de S. Paulo. A aposta 
de Marinho para atrair os parceiros pri-
vados é a certi� cação “verde” de toda a 
carteira de projetos coordenados pelo 
ministério. Isso signi� ca que o governo 
passaria a cumprir uma série de requi-
sitos para que os projetos apresenta-
dos pelo ministério às empresas sejam 
classi� cados como “investimentos 
sustentáveis”.

“Como há hoje muita liquidez 
(sobra de recursos) no mercado, há 
também uma propensão para que boa 
parte desses recursos seja alocada em 

função dessa pegada ambiental. Nós 
estamos juntando duas necessidades, 
da sustentabilidade e do respeito ao 
meio ambiente com a necessidade 

econômica”, disse.
Um primeiro passo foi dado com a 

assinatura na terça-feira 1º de um me-
morando com a Climate Bonds Initiati-
ve (CBI), organização internacional sem 
� ns lucrativos que faz a certi� cação de 
projetos sustentáveis. Com o selo ver-
de, as empresas conseguem acessar a 
� nanciamentos mais baratos no mer-
cado. O plano é ter até o � m do ano um 
cronograma de implantação do acordo.

Marinho esteve no centro de uma 
crise interna do governo sobre a alo-
cação de mais recursos públicos em 
obras de infraestrutura para responder 
aos impactos da pandemia. Seu minis-
tério vai ganhar ainda neste ano, junta 
com o de Infraestrutura, um reforço no 
Orçamento. “O que eu defendo: que a 
partir de 1° de janeiro de 2021 todos 
os instrumentos de controle � scal que 
foram excepcionalizados em razão do 
decreto de calamidade sejam restabe-
lecidos”, disse.

Rogério: ‘Vamos atrair setor 
privado com pegada verde’
ECONOMIA | Um primeiro passo foi dado com a assinatura na terça-feira 1º de um memorando com a Climate Bonds Initiative, organização internacional 
sem fins lucrativos que faz a certificação de projetos sustentáveis. Com o selo verde, as empresas conseguem acessar a financiamentos mais baratos 

Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fala sobre investimentos da pasta

ADALBERTO MARQUES / MDR

Relatório da Polícia Federal enca-
minhado ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) revelou troca de 

mensagem inédita entre o presidente 
Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública Sérgio Moro. 
A conversa, por telefone, revela que o 
presidente pressionou o ex-juiz da La-
va Jato após se sentir contrariado com 
uma declaração de Moro à imprensa.

O relatório da PF analisou conver-
sas trocadas entre Bolsonaro e Moro 
durante o período de 12 a 23 de abril – 
um dia antes do ex-ministro anunciar 
sua demissão e acusar o presidente de 
interferir politicamente no comando 
da corporação para obter informações 
sigilosas.

A conversa inédita ocorreu no dia 
12 de abril, quando Bolsonaro encami-
nhou notícia publicada no jornal Valor 
Econômico no qual Moro opinava que 
a polícia poderia prender quem des-
cumprisse o distanciamento social e 
quarentena – ambas medidas eram 
criticadas pelo presidente à época.

“Se esta matéria for verdadeira: 
Todos os ministros, caso queira con-
trariar o PR, pode fazê-lo, mas tenha 
dignidade para se demitir. Aberto 
para a imprensa”, escreveu Bolsona-
ro a Moro.

O então ministro respondeu: “O 

que existe é o artigo 268 do Código Pe-
nal. Não falei com imprensa”.

O artigo 268 considera crime pu-
nível com detenção de um mês a um 
ano a quem infringir determinação do 
poder público que se destina a impedir 
propagação de doença contagiosa.

Presidente Jair Bolsonaro e o então ministro da Justiça Sérgio Moro em foto de janeiro de 2020

‘Tenha a dignidade para se demitir’, 
afirmou Bolsonaro a Sérgio Moro

MENSAGEM

DANIEL MARENCO / O GLOBO

CRÍTICA

O ex-ministro da Educação 
Fernando Haddad, candidato 
do PT à Presidência em 2018, 
a� rmou que o presidente Jair 
Bolsonaro tenta “se apropriar” 
de programas de assistência 
associados ao governo Lula 
(2003-2010).

O petista apontou que as 
novas pautas sociais do governo 
Bolsonaro visam a reeleição em 
2022. “Bolsonaro está tentando 
se apropriar das marcas do PT, 
só isso que ele está fazendo. Ele 
vai tentar se apropriar até 2022, 
porque não tem projeto”, decla-
rou Haddad em entrevista ao 
portal Yahoo!.

Haddad mencionou a cria-
ção do Renda Brasil, programa 
que deve substituir o atual Bolsa 
Família, e também declarou que 
o auxílio emergencial de R$ 600, 
aprovado durante a pandemia 
do novo coronavírus, pode ter 
impulsionado a popularidade 
de Bolsonaro. “É óbvio que isso 
teve um impacto”, destacou.

HADDAD DIZ QUE 
PRESIDENTE ‘SE 
APROPRIA’ DE 
MARCAS DE LULA

O diretório do Avante em Natal 
realizou nesta quarta-feira 2 
a sua convenção municipal 

para decidir os rumos da sigla para 
as eleições de 2020. No encontro, o 
partido homologou 40 candidaturas 
para vereador.

Também na convenção, o partido 
declarou que vai apoiar a candidatu-
ra à reeleição do atual prefeito, Álvaro 
Dias.  Com isso, a legenda con� rmou 
que fará coligação com o PSDB na 
chapa majoritária.

“Estamos iniciando mais uma 
grande etapa. Nossos pré-candidatos 
estão demonstrando o desejo de reno-
vação política em nossa cidade. Nosso 
partido chega com muitos nomes no-
vos, mas repletos de preparo para in-
gressar nos espaços públicos de poder, 
representando bem as mais variadas 
pautas que também necessitam de 
destaque na representação munici-
pal”, ressaltou a presidente estadual 
do Avante no RN, Karla Veruska.

De acordo com o vereador Ra-
niere Barbosa, candidato  à reeleição 

para a Câmara de Natal, Álvaro Dias 
vem realizando um “ótimo trabalho” 
no município de Natal e vem ga-
nhando destaque nas pesquisas até 
hoje realizadas. Além disso, Raniere 
Barbosa destacou crescimento do 
Avante no município e declarou que 
as expectativas são grandes nestas 
eleições municipais de 2020.

Avante faz convenção e 
confirma apoio a Álvaro

COLIGAÇÃO COM PSDB

Karla Veruska e vereador Raniere Barbosa

AVANTE RN / REPRODUÇÃO
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Pesquisa PoderData divulgada 
nesta quarta-feira 2 mostra que 
50% dos brasileiros aprovam o 

governo do presidente Jair Bolsona-
ro e 41% desaprovam. As variações 
das taxas ficaram dentro da margem 
de erro (de 2 pontos percentuais) se 
comparadas com o último levanta-
mento (de 17 a 19 de agosto).

A parcela da população que ava-
lia positivamente a administração fe-
deral cresceu 10 pontos percentuais 
desde o início de julho. A melhora na 
taxa de aprovação coincide com um 
período de mudança no comporta-
mento do presidente, que passou a 
evitar falar com a imprensa ou fazer 
ataques a adversários.

A nova pesquisa PoderData mos-
tra que não houve impacto direto de 
recentes atritos de Bolsonaro com a 
imprensa na aprovação de seu gover-
no. Em 23 de agosto, Bolsonaro disse 
que gostaria de agredir um repórter 
do jornal O Globo. No dia seguinte, 
fez ataques ao veículo.

Não foi identificado efeito ime-
diato da retomada da agenda de 
viagens de Bolsonaro na avaliação de 
seu governo. O presidente passou a 
frequentar mais cidades do Nordeste 
no último mês. No dia 21 de agosto, 
ele esteve em Mossoró e Ipanguaçu, 

onde inaugurou obras e discursou.
A pesquisa foi realizada pelo Po-

derData, divisão de estudos estatísti-
cos do site Poder360.

Os dados foram coletados de 31 
de agosto a 2 de setembro, por meio 
de ligações para celulares e telefones 
fixos. Foram 2.500 entrevistas em 
509 municípios, nas 27 unidades da 
Federação. A margem de erro é de 2 
pontos percentuais.

A estratificação da pesquisa mos-
tra que a aprovação do governo Bol-

sonaro subiu nas últimas duas sema-
nas na região Sul. Passou de 55% para 
63% –alta de 8 pontos percentuais.

A avaliação positiva da adminis-
tração federal também cresceu entre 
pessoas de 16 a 24 anos. Passou de 
34% para 43% nos últimos 15 dias –
alta de 9 pontos percentuais.

Já a desaprovação aumentou 
9 pontos na região Centro-Oeste. 
Passou de 30% para 39% em duas 
semanas.

A percepção negativa dos que re-

cebem de 2 a 5 salários mínimos teve 
alta de 10 pontos percentuais. Passou 
de 44% para 54% em 15 dias.

TRABALHO DE BOLSONARO
O PoderData também perguntou 

o que os entrevistados acham do tra-
balho de Bolsonaro como presidente: 
ótimo, bom, regular, ruim ou péssi-
mo.

A avaliação positiva do desem-
penho pessoal do presidente ficou 
estável, considerando a margem de 
erro de 2 pontos percentuais. Oscilou 
de 38% para 39% em duas semanas.

Os que acham o trabalho de Bol-
sonaro “ruim” ou “péssimo” são 34%. 
Os que o consideram “regular” são 
24%. Os percentuais tiveram variação 
dentro da margem.

O levantamento mostra que 
Bolsonaro é mais bem avaliado por 
homens (43%), pessoas de 60 anos 
ou mais (43%), moradores da região 
Norte (53%), entre quem tem só o 
ensino fundamental (43%) e os sem 
renda fixa (44%).

O presidente tem sua pior avalia-
ção entre as mulheres (36%), pessoas 
de 16 a 24 anos (43%), moradores da 
região Nordeste (43%), entre quem 
tem ensino superior (53%) e os que 
recebem mais de 10 salários (52%).

Governo Bolsonaro é aprovado 
por 50%, indica nova pesquisa
AVALIAÇÃO  | Parcela da população que avalia positivamente a administração federal cresceu 10 pontos percentuais desde o início de julho. 
Melhora na taxa de aprovação coincide com período de mudança no comportamento do presidente, que passou a evitar falar com a imprensa

Bolsonaro cumprimenta apoiadores durante chegada em Mossoró no último dia 21 de agosto

ALAN SANTOS / PR

O ministro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou nesta quarta-

-feira 2 um prazo de 48 horas para que a 
vara da Lava Jato em Curitiba entregue 
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va cópia do conteúdo do acordo de leni-
ência da Odebrecht que faça referência 
a ele ou que lhe diga respeito.

A medida é mais um revés para a 
Lava Jato, que vive um embate com 
a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) e que perdeu na terça-feira 1º 
o coordenador Deltan Dallagnol, que 
decidiu se afastar da força-tarefa de 
Curitiba por questões familiares.

A decisão de Lewandowski foi to-
mada após a Segunda Turma do STF, 
no início de agosto, ter assegurado ao 
ex-presidente acesso restrito aos acor-
dos de leniência firmados entre a em-
preiteira e a força-tarefa da Lava Jato.

Os advogados agora argumenta-
ram ao Supremo que, apesar do que 
fora decidido pelo colegiado, a 13ª Vara 
Federal em Curitiba, dirigida pelo juiz 

Luiz Bonat, não permitiu que o petista 
tivesse acesso aos documentos.

A medida desta quarta-feira de-
ve adiar ainda mais a conclusão em 

primeira instância do processo que 
trata da compra pela Odebrecht de um 
terreno para o Instituto Lula, em São 
Paulo.

Ex-presidente Lula terá acesso a acordo de leniência da Odebrecht que lhe faça referência

Lava Jato: Lewandowski manda
juiz entregar documentos a Lula

ACORDO DE LENIÊNCIA

NELSON ALMEIDA / AFP A Receita Federal publicou nes-
ta quarta-feira 2 edital que 
abre um novo programa de 

parcelamentos de dívidas tributárias 
de pequeno valor. Poderão ser parce-
lados débitos de até 60 salários míni-
mos (hoje, R$ 62.700), com descontos 
que podem chegar a 50%.

O benefício poderá ser acessado 
por pessoas físicas, microempresas 
e companhias de pequeno porte. As 
inscrições estarão disponíveis entre 
16 de setembro e 29 de dezembro no 
site da Receita.

De acordo com o Fisco, existem 
hoje cerca de 340 mil processos nes-
se perfil, considerado de baixo valor 
pelo órgão, totalizando uma dívida 
de aproximadamente R$ 10,7 bilhões.

O desconto poderá variar de 
20% a 50% do valor total do débito, 
a depender da data de pagamento 
da entrada e do número de parcelas. 
Quanto mais longo o parcelamento, 
menor a redução.

O programa não permite a re-
negociação de dívidas do Simples 

Nacional. Também não serão aceitos 
débitos que tenham sido objeto de 
parcelamentos anteriores ou que es-
tejam suspensos por decisão judicial.

Outras informações estão no site da Receita

Receita abre programa
de renegociação de dívidas

IMPOSTOS

DESMANCHE

Policiais civis da Delegacia 
Municipal de Macaíba, com 
apoio da Delegacia Especiali-
zada de Defesa da Propriedade 
de Veículos e Cargas (Deprov) 
deflagraram nesta quarta-feira 
2 a Operação “Transformers”.

A ação teve como objetivo 
desarticular uma quadrilha 
responsável por furtar e roubar 
veículos nas regiões de Natal ou 
da Grande Natal, e, em seguida, 
adulter os automóveis na cida-
de de Macaíba.

Durante a ação, os policiais 
civis identificaram uma resi-
dência no bairro Mangabeira, 
em Macaíba, que era utilizada 
como oficina de desmanche de 
veículos.

No local, foram apreendi-
dos várias peças de automo-
tores de veículos de luxo rou-
bados, placas de automóveis e 
certificados de registro de licen-
ciamento (CRLV) que estavam 
adulterados.

POLÍCIA CIVIL 
DEFLAGRA 1ª FASE 
DA OPERAÇÃO 
“TRANSFORMERS”

AGÊNCIA BRASIL

POLÍCIA CIVIL / REPRODUÇÃO
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LADEIRA ABAIXO
O número de casos ativos do 

coronavírus no Brasil caiu para 663,6 
mil, segundo o Ministério da Saúde. 
O resultado representa queda de 4,1% 
em apenas dois dias de setembro e 
19% em relação ao pico, em agosto.

QUE COISA FEIA
A vacinação contra covid nos 

Estados Unidos foi noticiada, 
nesta quarta (2), com tentativas de 
desquali� car a boa nova do governo 
Trump. Só faltou o jornalismo de 
funerária defender a prorrogação da 
pandemia.

MAIS UM PREGO NO CAIXÃO
Agoniza a greve anual dos 

Correios, outra vez sem produzir os 
efeitos que a pelegada preconizava. 
Teve o signi� cado de mais um prego 
no caixão onde a estatal, que já deu 
tanto orgulho ao País, faleça de vez.

SOLUÇÃO DE JERICO
Sindicalistas têm a “solução” para 

a crise: aumentar impostos. Criar 
um IPVA para “veículos marítimos”. 
Chutam R$1,6 bilhão de arrecadação. 

Já cortar penduricalhos, de custo 
bilionário, nada.

CARNAVAL SUICIDA
Em Portugal, o governo do 

Partido Socialista, autorizou festa de 
três dias do aniversário do Partido 
Comunista, com 16.500 pessoas 
ao dia. Só porque precisa dos seus 
dez votos em votação apertada no 
parlamento.

CENSURA E ‘CENSURA’
Uma procuradora da República 

foi punida com “censura” pelo 
Conselho Nacional do Ministério 
Público por postagens nas redes 
sociais onde chama Jair Bolsonaro de 
“miserável”, além de diversas charges 
ofensivas ao presidente. A punição, 
no máximo, atrasará promoções.

CATAR, 49 
Sede da próxima Copa do Mundo, 

em 2022, e proporcionalmente um 
dos países mais ricos do mundo, 
monarquia absolutista, o Catar 
comemora nesta quinta-feira 49 
anos de sua independência do Reino 
Unido.

Há no Estado de São Paulo 39 municípios cuja receita é menor que o 
custo dos salários dos seus vereadores, segundo o Tribunal de Contas do 
Estado. Esse tipo de fenômeno atormenta centenas de municípios em 
todo o País, reforçando a defesa do � m de câmaras municipais. Quase 
todas custam caro e produzem pouco, além de vexames, corrupção. Há 
propostas pelo � m de vereadores em cidades inferiores a 2 milhões de 
habitantes, mas o Congresso não deixa: é assim que os parlamentares 
obrigam os pagadores de impostos a sustentar seus cabos eleitorais.

SOB CHANTAGEM
Os prefeitos em geral são 

atormentados por vereadores: 
se atrasarem o repasse de 
recursos às câmaras, � cam 
sujeito até a impeachment.

PESO NAS COSTAS
O custo dos vereadores de 

Aspásia (SP), de 1800 habitantes, 

é 202% maior que a arrecadação 
do município, que não passa dos 
R$720 mil.

CUSTO-VEREADOR
Cada cidadão de São Paulo 

desembolsa em média R$400 
para bancar os R$3 bilhões 
que os vereadores custam aos 
pagadores de impostos

Logo após o adiamento das eleições para novembro, o deputado Célio Studart 
(PV-CE) fez consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se certificar de 
que políticos condenados em 2012 continuariam inelegíveis, como prevê a 

Lei da Ficha Limpa, de iniciativa popular. Mas sua consulta deu pretexto para 
o TSE legislar outra vez e perpetrar mais uma interpretação criativa, liberando 
ficha suja para concorrer em novembro. Para Studart, o TSE “violou uma das 
maiores conquista populares”.  A lei tornou condenados de 2012 inelegíveis até 
a eleição de 2020. Para o TSE, a sentença se referia a outubro, não a novembro. 
Um deboche. A Lei da Ficha Limpa pune o pilantra e o afasta de eleições por 
oito anos ou dois pleitos. O TSE pisou na lei e reduziu a punição para uma 
eleição. Após a prorrogação da eleição, o TSE estendeu todos os prazos 
para convenções, propaganda etc. Mas pegou leve com políticos corruptos. 
Ministros do TSE pareciam se divertir com a decisão que provocou uma onda de 
indignação. “Sorte é sorte”, disse o ministro Alexandre Moraes.
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INVESTIGAÇÃO | Na sexta-feira 28, o governador foi afastado do cargo por 180 dias em uma decisão do
ministro Benedito Gonçalves, do STJ. Afastamento foi determinado no âmbito da Operação Tris in Idem

A maioria dos ministros do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) de-
cidiu nesta quarta-feira 2 manter 

a decisão que afastou governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo.

O caso foi julgado pela Corte Espe-
cial, colegiado do STJ responsável pelo 
julgamento de processos envolvendo 
autoridades com foro por prerrogativa 
de função. Por 14 votos a 1, os minis-
tros entenderam que a investigação 
feita até o momento demonstra que 
há indícios su� cientes para justi� car o 
afastamento de Witzel.

Na sexta-feira 28, o governador 
foi afastado do cargo por 180 dias em 
uma decisão do ministro Benedito 
Gonçalves, do STJ. O afastamento foi 
determinado no âmbito da Operação 
Tris in Idem, um desdobramento da 
Operação Placebo, que investiga atos 
de corrupção em contratos públicos 
do Governo do Rio de Janeiro.

A investigação aponta que a or-
ganização criminosa instalada no go-
verno estadual a partir da eleição de 
Witzel se divide em três grupos que, 
sob a liderança de empresários, paga-
vam vantagens indevidas a agentes 

públicos. Os grupos teriam loteado as 
principais secretarias para bene� ciar 
determinadas empresas.

DEFESA
Em postagem na rede social Twit-

ter, Witzel declarou que respeita a 
decisão do STJ e rea� rmou nunca ter 
cometido atos ilícitos.

“Não recebi qualquer valor desvia-

do dos cofres públicos, o que foi com-
provado na busca e apreensão. Conti-
nuarei trabalhando na minha defesa 
para demonstrar a verdade e tenho ple-
na con� ança em um julgamento justo”, 
escreveu.

Na semana passada, o governador 
afastado negou o envolvimento em 
atos de corrupção e a� rmou que a re-
moção dele do cargo não se justi� ca.

Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, seguirá afastado por até 180 dias, decidiu STJ

Por 14 votos a 1, STJ mantém
Witzel afastado do Governo do Rio

O Banco Central apresentou nes-
ta quarta-feira 2 a nova cédula 
de R$ 200, que passa a ter valor 

legal imediatamente e começa a cir-
cular conforme a demanda. Ao todo, 
serão disponibilizadas 450 milhões de 
unidades da nota até o � m do ano.

Para o presidente do BC, Roberto 
Campos Neto, a introdução da nova 
cédula era fundamental para evitar um 
eventual desabastecimento do papel-
-moeda frente ao aumento da deman-
da por dinheiro em espécie desde o iní-
cio da pandemia do novo coronavírus.

“O momento singular que esta-
mos vivendo trouxe os mais diversos 
desa� os, e um deles foi um aumento 
expressivo na demanda da sociedade 
brasileira por dinheiro em espécie. O 
aumento foi veri� cado no Brasil des-
de o início da pandemia, mas não foi 
exclusividade do nosso país. Outras 
nações viveram fenômeno semelhante. 
Em momentos de incerteza, é natural 
que as pessoas busquem a garantia de 
uma reserva em dinheiro”, a� rmou, 
durante o discurso de lançamento do 
novo modelo.

A cédula de R$ 200 traz cores cinza 
e sépia predominantes e homenageia o 
lobo-guará, animal típico da fauna do 
cerrado brasileiro, e atualmente amea-
çado de extinção. A nota tem o mesmo 
formato e dimensões da cédula de R$ 
20 (14,2cm x 6,5cm). A decisão de man-
ter o formato, segundo o BC, é para me-

lhor adaptação aos caixas eletrônicos e 
demais equipamentos automáticos 
que aceitam e fornecem cédulas de 
dinheiro.

CARACTERÍSTICAS
A cédula de R$ 200 é impressa em 

papel � duciário, que tem uma textura 
mais � rme e áspera que o papel co-
mum. Pelo tato, é possível sentir um 
alto-relevo em algumas áreas da nota, 
como nas legendas “Banco Central do 
Brasil” e “República Federativa do Bra-
sil”, nos numerais impressos na frente e 
no verso, na faixa vertical de folhas, nas 
� ores e no fruto, na efígie da República 
( frente) e no lobo-guará (verso).

Sob luz ultravioleta, é possível en-
xergar o número 200 na frente e a nu-
meração vermelha do verso aparece na 
cor amarela. Além disso, pequenos � os 
coloridos se tornam visíveis. Ao colo-
car a nota na altura dos olhos, na posi-
ção horizontal, é possível ver o número 
200 sob o desenho de um arbusto, no 
canto direito inferior da cédula, em sua 
face frontal.

A marca-d’água da nova cédula 
permite visualizar, se colocada contra 
a luz, a � gura de um lobo-guará e o 
número 200, em tons que variam do 
claro ao escuro. Também ao posicionar 
a cédula contra a luz, o � o de segurança 
� ca visível, próximo ao meio da nota.

Nota de R$ 200 traz ilustração do lobo-guará, animal típico do cerrado e que está ameaçado

Nota de R$ 200 começa a circular
DINHEIRO

RAPHAEL RIBEIRO / BCB

ELIANE CARVALHO / GOVERNO DO RJ
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Estilo e os melhores barbeiros da
cidade você encontra aqui na

^

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

TIAGO REBOLO

Apesar de a Justiça ter determi-
nado a volta de 100% da frota 
até a próxima segunda-feira 7, 

as empresas de ônibus de Natal vão 
continuar operando com horários 
reduzidos. Segundo Nilson Queiroga, 
consultor técnico do Seturn, o sindi-
cato que representa as empresas, não 
há demanda nem condições finan-
ceiras para que os horários regulares 
sejam restabelecidos.

Na semana passada, o juiz Fran-
cisco Seráphico da Nóbrega, da 6ª Vara 
da Fazenda Pública de Natal, deu cinco 
dias para que as empresas de ônibus 
voltem a operar com 100% da frota na 
capital potiguar. Hoje, por causa da pan-
demia, apenas cerca de 60% dos ônibus 
estão indo às ruas, segundo o Seturn.

Como a intimação foi entregue 
só esta semana, o prazo para que a 
decisão seja cumprida termina na 
próxima segunda-feira 7.

De acordo com Nilson Queiroga, 
a decisão é injustificável. Segundo 
ele, apesar da reabertura de alguns 

setores da economia, a demanda 
de passageiros nos ônibus continua 
baixa. Logo, reativar 100% da frota 
provocaria ociosidade nas linhas na 
maior parte do dia.

O sindicato das empresas aponta 

que a média de passageiros transpor-
tados está na casa dos 130 mil por dia, 
quando já esteve em cerca de 300 mil 
antes da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o consultor técnico do Se-
turn, as empresas não têm condições 

de retomar os horários regulares no 
momento porque centenas de colabo-
radores foram demitidos e porque há 
vários ônibus sem condições de rodar.

As empresas reclamam, ainda, 
de um prejuízo que supera, segundo 

apurou o Agora RN, mais de R$ 40 
milhões durante a pandemia, provo-
cado pela redução no faturamento 
das empresas decorrente do isola-
mento. O Seturn aguarda um socorro 
financeiro do poder público e já foi 
até à Justiça em busca de ajuda, mas 
o pedido foi negado.

“Muitos rodoviários foram de-
mitidos, algo em torno de 700. A 
grande parte foi demitida. Vai ficar 
um horror de operador com a frota 
reduzida? Não tem condições. Além 
do mais, os ônibus estão sem pneu, 
sem motor. Não funcionam há não 
sei quanto tempo porque as empre-
sas não têm dinheiro para fazer ma-
nutenção”, enfatizou, em entrevista à 
98 FM Natal nesta quarta-feira 2.

Nilson Queiroga diz que, para ro-
dar com 100% da frota atualmente, as 
empresas precisariam ter a operação 
subsidiada pelo poder público. Ele 
aponta que, com a demanda atual, a 
tarifa que cobriria todos os custos se-
ria de R$ 7,00. Hoje, a tarifa custa R$ 
3,90 para quem paga no cartão e R$ 
4,00 para quem paga no dinheiro.

Não há demanda nem recursos para 
retomar 100% da frota, afirma Seturn

Empresas propõem 
restrição aos cartões

Álvaro e Fátima prometeram reduzir 
impostos, mas só Estado cumpriu

TRANSPORTE  | Na semana passada, juiz Francisco Seráphico da Nóbrega, da 6ª Vara da Fazenda Pública de Natal, deu cinco dias de prazo para que as empresas de ônibus voltem
a operar com 100% da frota na capital potiguar. Hoje, por causa da pandemia, apenas cerca de 60% dos ônibus estão indo às ruas, segundo o Seturn, que aponta prejuízo milionário

Em Natal, empresas têm operado linhas com frota reduzida por causa da pandemia da Covid

Para minimizar o problema 
da superlotação nos ônibus, espe-
cialmente agora que a frota está 
reduzida, as empresas de ônibus 
pediram autorização da Secre-
taria Municipal de Mobilidade 
Urbana (STTU) para, durante a 
pandemia da Covid-19, restringir 
o acesso de estudantes e idosos ao 
transporte público municipal.

A proposta do Seturn é que, 
nas primeiras horas da manhã 
e no fim da tarde, os cartões de 
meia passagem e de gratuidade 
não funcionem nas máquinas que 
destravam as roletas.

De acordo com a entidade, o 
objetivo da medida é estimular que 
estudantes e idosos busquem o 
transporte público em horários al-
ternativos, deixando o ônibus nos 
horários de pico apenas para os 
trabalhadores – o que diminuiria 
a superlotação em algumas linhas.

Um levantamento feito pelas 
empresas, ao qual o Agora RN 
teve acesso, mostra que o pico de 
embarques no sistema de trans-
porte municipal acontece entre 
5h e 6h da manhã. Nesse intervalo, 
segundo o Seturn, a média é de 
quase 11 mil embarques, todos os 
dias. No restante do dia, a média 

de passageiros transportados cai 
pela metade.

O Seturn aponta que pelo 
menos 30% dos passageiros trans-
portados são idosos ou estudan-
tes – que poderiam, na visão das 
empresas, buscar horários alter-
nativos para usar o transporte 
pois, no caso dos alunos, as aulas 
presenciais nas escolas seguem 
suspensas e, no caso dos idosos, 
a recomendação é de isolamento 
social rígido para evitar o contágio 
pela Covid-19.

“Existe um pico concentrado. 
Nos outros horários, o ônibus está 
super vazio. Operamos de 5h à 
meia-noite. Tem duas horas com 
grande procura. Nas outras 17 
horas, o ônibus está vazio. Então, 
quando dizem que a maioria dos 
ônibus está lotado, é mentira”, afir-
mou Nilson Queiroga.

A STTU não é contra a me-
dida, mas, segundo o secretário 
adjunto de Transportes da pasta, 
Clodoaldo Cabral, uma ação mais 
eficaz neste momento seria alte-
rar o horário de funcionamento 
de estabelecimentos comerciais. 
Ele sugere que o comércio popu-
lar do Alecrim, por exemplo, abra 
suas portas mais tarde.

Apesar de ter anunciado no fim 
de junho que iria reduzir em 50% o 
Imposto sobre Serviços (ISS) cobra-
do das empresas de ônibus, a Pre-
feitura do Natal ainda não implan-
tou a medida. Dois meses depois, o 
Município continua cobrando a alí-
quota de 5% sobre a operação das 
empresas – o que agrava o prejuízo 
financeiro das companhias.

O benefício fiscal foi anunciado 
na mesma época em que motoris-
tas e cobradores estavam em greve 
para cobrar aumento salarial e uma 
trégua nas demissões. A redução do 
imposto seria uma forma de aliviar 
o caixa das empresas na pandemia 
do novo coronavírus – que fez des-
pencar a demanda por transportes 
– e de evitar um aumento na tarifa 
para cobrir os custos.

De acordo com Nilson Queiro-
ga, consultor técnico do Seturn – o 
sindicato que representa as empre-
sas –, o anúncio do prefeito Álvaro 
Dias “ficou na promessa”.

No mesmo dia em que a prefei-
tura anunciou que reduziria o ISS, o 
Governo do Estado informou que 
também daria um incentivo para 
as empresas.

No dia seguinte, 29 de junho, foi 
publicado um decreto da governa-

dora Fátima Bezerra que reduziu em 
50% o valor do ICMS cobrado sobre o 
óleo diesel comprado pelas empresas 
de transporte municipal e intermuni-
cipal. A isenção vale até o fim do ano.

O secretário de Tributação de 
Natal, Ludenílson Lopes, disse ao 
Agora RN que o anúncio da prefeitu-
ra segue de pé, mas que a lei impede 
a concessão de benefícios fiscais por 
decreto. Por isso, segundo ele, o pre-
feito Álvaro Dias não seguiu o que fez 
a governadora Fátima Bezerra.

Ludenílson informou que a ges-
tão municipal já mandou um projeto 
de lei para a Câmara Municipal pedin-
do autorização para conceder o in-
centivo, mas que os vereadores ainda 

não discutiram o assunto. O secretário 
ressalta que, após a aprovação da Câ-
mara, o benefício fiscal será dado.

“O benefício fiscal depende de 
lei e quem aprova é o Legislativo. 
O Executivo cumpriu seu papel, 
porque mandou o projeto de lei. 
Mandou para aprovação da Câ-
mara Municipal. Os poderes são 
independentes. O Legislativo ainda 
não aprovou. Está no direito deles. 
Qualquer benefício fiscal só pode 
ser dado com lei específica”, disse o 
secretário ao Agora RN.

Ainda segundo Ludenílson, ca-
so a Câmara aprove o incentivo, o 
benefício terá os efeitos retroativos 
a 1º de julho de 2020.

Consultor técnico do Seturn, Nilson Queiroga

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
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O número de pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus em 
unidades do sistema prisional 

brasileiro registrou um aumento de 
50,6% nos últimos 30 dias, segundo 
dados do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). Agora, são 29.403 casos 
confirmados da Covid-19 nos presí-
dios, com 183 óbitos.

No sistema socioeducativo, o 
crescimento no período foi de 33,9%, 
totalizando 3.593 casos da doença do 
novo coronavírus. Desses, 19 pacien-
tes foram a óbito em todo o País.

O levantamento, divulgado nes-
ta quarta-feira 2, é uma iniciativa do 
Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e 
do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas do CNJ e é o único em 
escala nacional com dados sobre con-
tágios e óbitos também entre servido-
res e sobre a situação da pandemia no 
sistema socioeducativo.

No Rio Grande do Norte, segundo 
o estudo, foram registrados até agora 
694 casos de Covid no sistema prisional, 
sendo 508 entre pessoas presas e 186 
entre servidores. Não houve mortes em 
decorrência da doença. O Estado é o 6º 
do Nordeste com mais registros, atrás de 

Pernambuco (1.423), Ceará (1.390), Bahia 
(879), Piauí (871) e Maranhão (731). Estão 
em melhores condições Alagoas (216), 
Sergipe (228) e Paraíba (417).

No sistema socioeducativo, foram 
confirmados no Estado apenas 22 ca-
sos da Covid-19, e apenas entre servi-
dores. Nenhum adolescente internado 
foi contaminado pelo coronavírus.

O CNJ também divulgou dados re-
lativos à testagem para a Covid-19 no 
presídios e no sistema socioeducativo. 
No Rio Grande do Norte, de acordo 

com o estudo publicado, foram aplica-
dos até agora 2.065 testes para o novo 
coronavírus nos presídios, sendo 665 
em presos e 1.400 em servidores. No 
sistema socioeducativo, foram apenas 
32 testes: 6 em adolescentes e 26 em 
servidores.

Nesta quarta, também foram atu-
alizados dados do acompanhamento 
que vem sendo feito pelos Grupos 
de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de 
Execução de Medidas Socioeducativas 

(GMF) de Tribunais de Justiça.
No total, 26 estados têm detalhado 

informações sobre recursos disponí-
veis para o enfrentamento à Covid-19 
em estabelecimentos prisionais, tais 
como equipamentos de proteção indi-
vidual, alimentação, fornecimento de 
água e material de higiene e limpeza, 
além de medicamentos e equipes de 
saúde. No caso do sistema socioeduca-
tivo, há dados disponibilizados por 25 
estados.

21 estados informaram atividades 
realizadas por seus comitês de acom-
panhamento e combate à propagação 
da doença. Quanto à destinação de 
verbas de penas pecuniárias para o 
combate à pandemia, subiu de 22 para 
24 os estados que comunicaram que 
estão adotando a medida, com um 
montante que totaliza R$ 60,1 milhões. 
O Rio Grande do Norte está incluído.

No levantamento, o RN informou, 
ainda, que distribuiu uma máscara 
para cada pessoa presa e um kit para 
servidores com máscaras descartá-
veis e reutilizáveis, capacete de pro-
teção e álcool em gel. Também foram 
disponibilizados álcool em gel e líqui-
do e sabonete líquido em estoque para 
todos do ambiente prisional.

Presídios potiguares têm 694 
casos de coronavírus, diz CNJ
DIREITOS HUMANOS | De acordo com levantamento publicado nesta quarta-feira 2 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em todo o País, 
são 29.403 casos confirmados da Covid-19 nos presídios, com 183 óbitos. Há dados também sobre registros no sistema socioeducativo

Trabalho de higienização em unidade do sistema prisional potiguar, para conter novo coronavírus

SEAP / DIVULGAÇÃO

A Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR) defendeu, em parecer 
enviado ao Supremo Tribunal 

Federal (STF), que Fabrício Queiroz e 
sua mulher, Márcia Aguiar, voltem pa-
ra a prisão.

Os dois estão em prisão domi-
ciliar por uma decisão do ministro 
Gilmar Mendes, do STF, que conce-
deu no dia 14 de agosto um habeas 
corpus ao casal. Mendes derrubou a 
ordem do ministro Felix Fischer, do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
para que Queiroz e Márcia voltassem 
para a prisão.

Queiroz e Márcia são investigados 
pelo Ministério Público do Rio por 
suposta participação no esquema de 
rachadinha no gabinete do então de-
putado estadual e atual senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) na As-
sembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 
Queiroz é ex-assessor de Flávio.

O documento da PGR ao STF foi 
assinado pelo subprocurador-geral da 
República Alcides Martins. Como o 
caso tramita sob sigilo, não há detalhes 
dos argumentos da Procuradoria para 

sustentar a necessidade de prisão do 
casal Queiroz.

Com a manifestação da PGR, Men-

des pode levar o caso para julgamento 
na Segunda Turma do Supremo, mas 
ainda não há data para isso acontecer.

Fabrício Queiroz é escoltado no dia 18 de junho, quando foi preso em operação em Atibaia (SP)

PGR defende no Supremo que 
Fabrício Queiroz retorne à prisão

ESQUEMA DE RACHADINHAS

NELSON ALMEIDA / AFPPacientes adultos internados 
com quadro grave de Covid-19 
que receberam corticoide fica-

ram 2,6 dias a menos no respirador 
mecânico que os pacientes que não 
receberam a droga. A conclusão é de 
um estudo brasileiro publicado nesta 
quarta-feira 2 na revista científica 
“Journal of the American Medical As-
sociation” (Jama).

Os cientistas acompanharam 299 
pacientes submetidos ao respirador 
mecânico por causa da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), in-
ternados em 41 UTIs do País. A idade 

média do grupo era de 60 anos.
Segundo os pesquisadores, o 

corticoide foi capaz de recuperar 
mais rapidamente o pulmão dos 
pacientes, diminuindo a permanên-
cia deles na ventilação mecânica e, 
consequentemente, diminuindo as 
chances de complicações da doença.

O remédio usado nos estudos 
age como um anti-inflamatório e 
imunossupressor (ele inibe a ação do 
sistema imunológico). Por causa de 
suas características, ele jamais deve 
ser usado nesses casos leves ou como 
prevenção.

Corticoide agiliza recuperação 
de casos graves de Covid-19

CORONAVÍRUS

Pacientes com coronavírus que receberam corticoide ficaram menos tempo no respirador

BARRAGENS

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira 2 um projeto que 
muda as regras de controle de 
barragens e estipula, em até R$ 
1 bilhão, o valor da multa para 
empresas que descumprirem 
normas de segurança.

A proposta tem origem no 
Senado e já foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados, mas 
precisou ser reanalisada pelos 
senadores porque foi modifi-
cada. Com a nova aprovação, o 
texto vai à sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

Em 2015 e em 2019, bar-
ragens da mineradora Vale se 
romperam em Mariana e em 
Brumadinho, em Minas Gerais. 
Em Mariana, o desastre matou 
19 pessoas. Em Brumadinho, 
259 morreram e 11 ainda estão 
desaparecidas.

A proposta aprovada tam-
bém proíbe a construção de 
reservatórios pelo método de 
alteamento a montante, o mes-
mo usado em Brumadinho, em 
que a barragem vai crescendo 
em degraus, utilizando o pró-
prio rejeito da mineração.

Esse método de construção 
é considerado por especialistas 
uma opção menos segura e 
mais sujeita a acidentes.

SENADO APROVA 
PROJETO QUE PREVÊ 
MULTA DE ATÉ R$ 1 BI 
PARA EMPRESAS

MARCELLO CASAL JÚNIOR / ABR
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AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 007/2020 – SIN

PROCESSO Nº 12510012.000322/2020-55

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Norte-SIN, através da sua 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, com Sede no Centro Administrativo, BR 101, km 0, 
Lagoa Nova, Natal/RN, torna público à quem interessar possa que a CPL/SIN realizará Licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2020- SIN, do tipo menor preço, em regime de 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa para obra “CONSTITUI 
O PRESENTE OBJETO A EXECUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS COM ÁREA 
CONSTRUÍDA DE 45M², BEM COMO A INFRAESTRUTURA DO ENTORNO DAS REFERIDAS 
UNIDADES, ITENS INTEGRANTES DA REPACTUAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-MORADIA, A 
SEREM DIVIDIDAS ENTRE OS SEGUINTES MUNICÍPIOS, COM SUAS RESPECTIVAS 
QUANTIDADES, CONFORME CONTRATO CENTRAL – CR Nº 0163817-93/2005”, a qual se 
regerá pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de  1993, com as alterações posteriores. O 
recebimento e abertura dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta de Preços dar-se-
ão no dia 07 de outubro de 2020, às 10:00 (dez) horas, na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, na Sede da Secretaria, no endereço acima. Diante dos acontecimentos em relação à 
Pandemia de COVID-19 que tem afetado o nosso Estado, evidenciando o estado de calamidade 
pública, estabelecido através do Decreto nº 29.534, de 19 de março de 2020, publicado no Diário 
Oficial do Estado do RN - DOE/RN, a retira do Edital e seus anexos, poderá ser realizada 
presencialmente, devendo ser pré-agendada, ou solicitada através do E-mail: cplsinrn@gmail.com, 
das 8h às 14h horas de segunda a sexta feira, obedecendo os prazos legais. A sua aquisição será 
mediante apresentação da guia de depósito no valor de R$ 20,00 (vinte reais), no Banco do Brasil 
(001), Agência nº 37958, Conta Corrente nº 8504-9, a favor da SIN Arrecadação.

Natal/RN, 02 de setembro de 2020
MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL/SIN

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

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

CONCESSÃO de Licença de Operação 
 
J LACERDA DE FREITAS-ME CNPJ: 28.047.394/0001-52, 
torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença de Operação – LO para a revenda de gás liquefeito de 
petróleo-GLP, localizada na Fazenda Duas Passagens, nº 07, Zona 
Rural, Município de Pilões/RN  

JORGE LACERDA DE FREITAS 
Proprietário 

 

  

 

 

 

 
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - CONVENÇÃO MUNICIPAL 

A Presidente da Comissão Provisória do Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Município de Cidade do 
Natal/RN, a vereadora YRAGUACY ARAÚJO ALMEIDA DE SOUZA (Nina Souza), na forma da Legislação Eleitoral 
vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária e das Resoluções Nacional nº 006/2019 e nº 002/2020, 
CONVOCA os/as Convencionais com direito a voto à participarem da Convenção Municipal do Partido 
Democrático Trabalhista – PDT, munidos do seu CPF e Título Eleitoral, que se realizará no dia 11 de setembro de 
2020, sexta-feira, das 09 às 14 horas, na sede da Câmara Municipal de Natal, Palácio Frei Miguelinho, localizado 
na Rua Jundiaí, 546 - Tirol, Natal - RN, 59020-120, nesta capital, a qual será também transmitida e realizada de 
forma virtual, través da denominação “Reunião Google Meet”, por meio do link meet.google.com/zpi-oopf-tqs, id 
da reunião nº 167449BF-6032-4F05-AD71-F2FC851928D9, com a seguinte ordem do dia:  
1) deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária, discussão, aprovação e nome da coligação;  
2) escolha dos candidatos do Partido Democrático Trabalhista–PDT em Natal,aos cargos majoritário e proporcional, 
nas eleições municipais 2020, cujo 1º turno se realizará no próximo dia 15 de novembro do corrente ano; 
3) definição e sorteio dos números dos candidatos a Vereadoras e Vereadores;  
4) delegação de poderes ao diretório municipal do partido, para definição de assuntos da eleição 2020; 5) outros 
assuntos de interesse partidário e eleitoral.  

Natal, 01 de setembro de 2020 
YRAGUACY ARAÚJO ALMEIDA DE SOUZA 

 
 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Rio Grande do Norte (SENAR-
AR/RN), sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 04.256.238/0001-33, por seu Setor de Compras, 
solicita às empresas interessadas o envio de cotação de preços para o objeto abaixo descrição. As cotações deverão 
ser elaboradas em papel timbrado, datadas e assinadas pelo representante da empresa interessada, e enviadas em 
até 05 (cinco) dias corridos para o e-mail: welton@senarrn.com.br, ou entregues presencialmente em horário 
comercial na Sede do SENAR-AR/RN, situada na Rua Dom José Tomaz, 995, Tirol – Natal(RN), CEP. 59.022-250. 
Informações: Setor de Compras. Telefone (84) 3342-0200. Natal/RN, 02 de setembro de 2020. Welton Medeiros 
Campos. Setor de Compras. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALFREDO GALVÃO NETO, CPF:140.665.094-91, torna  público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a  LICENÇA SIM-
PLIFICADA, PARA CARCINICULTURA MARINHA,  localizado na Fazenda Cídia  – Canguaretama- RN.

ALFREDO GALVÃO NETO
PROPRIETÁRIO

SALÁRIOS | Levantamento feito a partir dos boletins epidemiológicos sobre a evolução do novo coronavírus 
mostra arrefecimento da mortalidade nos últimos 30 dias; Sesap alerta para a alta na taxa de transmissão 

O Rio Grande do Norte registrou 
em agosto o menor número 
mortes causas pela Covid-19 

desde maio. A Secretaria Estadual de 
Saúde Pública (Sesap) registrou 388 
óbitos dentro do mês passado, o que 
representa redução de 52% em relação 
ao mês de julho, quando 813 potiguares 
faleceram em decorrência da doença.

Em maio, de acordo com os bole-
tins epidemiológico para a Covid-19, 
foram registrados 267 óbitos no Rio 
Grande do Norte. O mês com o maior 
número mortes foi julho, que fechou 
com 813 casos. Já o mês de junho re-
gistrou 749 mortes de potiguares em 
decorrência da infecção pelo novo co-
ronavírus.

A redução da mortalidade do novo 
coronavírus pode ser vista pela evolu-
ção da média móvel da mortalidade. 
No dia 1º de agosto, por exemplo, a mé-
dia era de 30,14 mortes. Já entre os dias 
25 e 31 do mesmo mês, a mortalidade 
variou entre 16,14 e 13,43, respectiva-
mente.

O dia com o maior número de 
óbitos contabilizados entre os poti-
guares foi no dia 31 de julho. Nesta 
data, foram noti� cadas 102 mortes. 
No entanto, o dado não signi� ca que 
todas as mortes ocorreram ao longo 
do período de 24 horas. A maior parte 
estava em investigação e foi con� r-
mada apenas neste dia. 

A primeira morte causada pela Co-
vid-19 no Rio Grande do Norte acon-
teceu no dia 28 de março. O professor 
universitário Luiz Di Souza, de 61 anos, 
com histórico de diabetes, morreu 
após passar três dias internado em um 
hospital privado da cidade de Mossoró, 
na região Oeste. 

Já o mês de abril terminou com 55 
óbitos.

Até esta quarta-feira 2, segundo a 
Sesap, o Rio Grande do Norte já conta-

biliza 2.272 mortes. Foram registrados 
três nas últimas 24h. Além disso, há 

outros 217 em investigação.
A Secretaria de Estado da 

Saúde Pública aponta nesta quar-
ta-feira 2 que 121 municípios poti-
guares estão em “risco” ou “zona de 
perigo”. Ou seja, 72% das cidades 
potiguares estão com a R(t) acima 
de 1,03.  Os números, que são apu-
rados pelo do Laboratório de Ino-
vação Tecnológica em Saúde (Lais) 
pela plataforma Coronavírus RN, 
apresentam ainda uma taxa geral 
do estado de 1,05, sendo que três 
regiões continuam com a trans-
missibilidade acima de 1, são elas 
Mato Grande (1,04), Oeste (1,13) e 
Alto Oeste (1,29).

“A pandemia não acabou, to-
dos nós devemos continuar a utili-
zar a máscara, higienizar as mãos 
corretamente e manter o distan-
ciamento físico. Essas medidas são 

essenciais no combate à doença”, 
reforçou o secretário de Estado da 
Saúde Pública, Cipriano Maia.

De acordo com os dados emi-
tidos pela Sesap, os casos con� r-
mados somam 62.430 casos de 
Covid-19 no Rio Grande do Norte. 
“É preciso continuarmos atentos 
à incidência dos casos no Estado e 
para que curva não sofra alteração 
continuamos o trabalho conjunto 
e conclamamos a toda a popula-
ção para que continue adotando 
as ações de proteção”, reforçou 
Cipriano Maia. 

Nesta quarta-feira 2, taxa de 
ocupação dos leitos de UTI na re-
de pública é de 40,6%. Estão inter-
nadas nas redes privada e pública 
247 pessoas --  97 em leitos críticos 
e 150 em clínicos. Nas regiões do 
Agreste e Potengi/Trairi todos os 
leitos para tratamento da Covid-19 
estão disponíveis. Na Região Me-
tropolitana de Natal, a ocupação é 
de 49%, no Mato Grande de 100%, 
no Oeste é de 34%, no Alto Oeste é 
90% e no Seridó, 60%. 

Rio Grande do Norte contabiliza 62.430 pessoas infectadas pelo novo coronavírus

Mortes por Covid-19 no RN caíram 
52% em agosto, aponta estudo

NEY DOUGLAS  / AGORA RN

AUMENTO DA TAXA DE 
TRANSMISSÃO NO RN

AFP

AReinfecção não parece ser 
comum, a� rmou Maria Van 
Kerkhove, líder da resposta da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) 
à pandemia de covid-19 em sessão de 
perguntas sobre a doença. Maria Van 
Kerkhove ponderou os casos recentes 
de reinfecções pelo vírus e apontou 
que há apenas alguns registros em um 
ambiente de milhões de infectados.

A médica mencionou estudos 
que demonstram que respostas imu-
nológicas estão sendo desenvolvidas 
mesmo por pacientes assintomáticos, 
mas que em algumas observações, “os 
anticorpos estão caindo com o tem-

po”. Ela reforçou que mesmo quem 
já teve a doença deve seguir com as 
recomendações de saúde. A sessão de 
perguntas e respostas realizada desta 
quarta-feira contou também com a 
integrante da OMS Janet Diaz. Elas 
observaram a falta de evidências que 
ainda existem em relação à covid-19 
e lembraram que parte do que é se-
guido hoje foi baseado na experiência 
com outro coronavírus. Sobre o uso 
da hidroxicloquina, Diaz a� rmou que 
a organização recomenda “apenas em 
testes clínicos”, e que análises de me-
tadados estão sendo realizadas, mas 
que “não temos os resultados ainda”. Maria Van Kerkhove, líder da OMS

Reinfecção pelo coronavírus não 
é comum, afirma líder da OMS

ANÁLISE 
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ANDERSON BARBOSA

A ciência forense – que é com-
preendida como o conjunto 
de todas as técnicas e conhe-

cimentos científicos utilizados para 
desvendar crimes e questões legais – 
está ajudando uma família natalense 
a encontrar respostas que a angustia 
há quatro anos: Onde está Júlio Lins da 
Silveira Sobrinho? Mecânico e evangé-
lico, ele saiu de casa no dia 5 de agosto 
de 2016 para fazer uma oração no alto 
do Pico do Cabugi, na região Central 
potiguar, e nunca mais foi visto. Quan-
do desapareceu, Júlio tinha 60 anos.

Há exato um mês, o mistério pa-
rece ter começado a ser desvendado. 
Equipes do Instituto Técnico-Científi-
co de Perícia do Rio Grande do Norte 
(Itep-RN) foram chamados ao Pico do 
Cabugi após um caçador ter encon-
trado restos humanos -- vestígios que 
agora podem aliviar parte da dor que 
a família de Júlio carrega no peito todo 
este tempo. Após buscas minuciosas 
pelo ponto mais alto do estado, os pe-
ritos descobriram novos conjuntos de 
ossos que podem ser do desaparecido.

A descoberta foi notícia no portal 
Agora RN nesta semana, e chamou a 
atenção pelo trabalho desenvolvido 
pela equipe de Antropologia e Arqueo-
logia Forense do instituto. Nos últimos 
dias, os profissionais realizaram uma 
subida de cerca de 50 minutos até o 
cume do Pico do Cabugi, no município 
de Angicos, e conseguiram encontrar 
restos humanos em um local de difícil 
acesso.

“A equipe procedeu aos trabalhos 
de prospecção e coleta qualificada dos 
vestígios, com auxílio de um drone”, 
detalhou a assessoria de comunica-
ção do Itep. “A Antropologia Forense 

desenvolve um trabalho que requer o 
uso de várias técnicas, como pesqui-
sa de terreno, análise e descrição do 
local, escavação, coleta e preservação 
de ósseos humanos, possibilitando 
indicar tempo, causa da morte e quem 
é a pessoas que se procura descobrir”, 
acrescentou Fernando Marinho, chefe 
do Instituto de Medicina Legal e do 
Laboratório de Antropologia Forense 
do órgão.

Os vestígios humanos encontra-
dos passarão por exames de DNA. Esta 
é a única maneira possível de identifi-
car se a suposta vítima é o mecênico. 
Além de confirmar se os ossos são de 
Júlio, a expectativa é de que a perícia 
forense também possa determinar o 

que causou a morte dele.
Fernando Marinho disse ao Agora 

RN que o prazo para o resultado do 
exame de DNA é de até 30 dias. “Até 
lá, esperamos ter esta resposta, saber 
se os ossos pertencem realmente ao 
homem que está desaparecido, e tam-
bém esperamos descobrir o que cau-
sou a morte desta pessoa, seja quem 
for”, ressaltou.

Lindemberg Lopes é filho de 
Júlio Lins. Ele contou que o pai 

saiu de casa para ir fazer orações 
no Pico do Cabugi no dia 5 de 
agosto de 2016. No catolicismo, o 
ato é semelhante ao pagamento 
de uma promessa. “Não sei qual 
foi a graça alcançada. Sei apenas 
que ele foi lá para orar pela nossa 
família”, disse.

Ainda de acordo com Lindem-
berg, o pai dele foi sozinho até a re-
gião, e deveria ter voltado dois dias 
depois. “Deixei ele na rodoviária, 
onde pegou um ônibus até Pedro 
Avelino, e de lá ele foi para Angicos. 
Sei que ele chegou, porque ele nos 
ligou de lá do telefone de uma pes-
soa que foi ao Pico da Cabugi para 
participar de uma trilha. Acredito 

que ele se perdeu neste caminho, e 
depois não temos mais notícias de 
nada”, revelou.

À época, militares do Corpo de 
Bombeiros foram chamados e fize-
ram buscas, mas não encontraram 
nada suspeito nem sinal da presen-
ça do mecânico.

Ainda durante as buscas, mo-
radores da região disseram às equi-
pes de resgate que viram Júlio após 
ele comprar mantimentos para 
levar com ele na trilha. Uma carta 
com os nomes dos filhos foi tudo o 
que encontraram, o que também 
comprova que o mecânico andou 
pelas trilhas da formação rochosa.

O helicóptero Potiguar 1, ae-
ronave da Secretaria de Segurança 
Pública e da Defesa Social, também 
participou da missão de encontrar 
o mecânico. Após vários dias de 
procura, as buscas foram encerra-
das e Júlio entrou para a lista dos 
desaparecidos.

“As equipes de resgate encer-
raram as buscas. Eu e meu irmão, 
não. Subimos o Pico do Cabugi 
mais de 100 vezes para procurar 
meu pai”, revelou Lindemberg.

Agora, com a possibilidade de 
ter encontrado, o filho diz que fica 
o sentimento de alívio. “Alívio, sim, 
mas não como gostaríamos que 
fosse. Pelo menos, caso se confirme 
que é meu pai mesmo, poderemos 
dar um enterro digno a ele”, acres-
centou.

Por fim, Lindemberg revelou 
que tem suspeitas para o que 
aconteceu com o pai dele. “São três 
possibilidades. Ou ele morreu de 
sede, de fome, ou morreu picado 
por alguma cobra. Lá tem muitas”, 
disse ele.

Em 30 dias, perícia forense pode 
esclarecer mistério de quatro anos
INVESTIGAÇÃO |  Laboratório de Antropologia e Arqueologia do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte trabalha para descobrir se ossos encontrados no Pico do 
Cabugi são de mecânico desaparecido há 4 anos. Júlio Lins da Silveira Sobrinho saiu para para fazer uma oração no alto do Pico Cabugi, na região Cetral do estado, e desapareceu

Família de Júlio Lins da Silveira Sobrinho, de 60 anos, aguarda há quatro anos por respostas sobre o desaparecimento do idoso

Nos últimos dias, os profissionais Laboratório de Antropologia e Arqueologia fizeram subida de cerca de 50 minutos até o cume do Pico do Cabugi, no município de Angicos, e conseguiram encontrar restos humanos em local de difícil acesso

“SUBIMOS O PICO DO 
CABUGI MAIS DE 100 
VEZES PARA PROCURAR” 
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ELEIÇÕES 2020

  QUER QUE SUA 
CAMPANHA APAREÇA, 

ALCANCE OS ELEITORES 
E TENHA RESULTADOS

 DE VERDADE?

maior resultado

DEPARTAMENTO COMERCIAL
(84) 3027.1690 | 9 8117.1718

publica@agorarn.com.br

=

MAIOR TIRAGEM
MAIOR DISTRIBUIÇÃO
MAIOR VISIBILIDADE

 CONHEÇA NOSSAS 
OPÇÕES DE DIVULGAÇÃO!

ELEIÇÕES 2020

Foi aprovado por unanimidade 
durante a sessão ordinária por 
videoconferência desta quar-

ta-feira 2, Projeto de Lei que proíbe a 
emissão de ruídos sonoros vindos de 
som portáteis ou instalados em veícu-
los que estejam estacionados. O pro-
jeto é de autoria do deputado Gustavo 
Carvalho (PSDB).

Na discussão da matéria, outros 
parlamentares elogiaram a iniciativa. 
O deputado Gustavo Carvalho justi-
ficou que a onda dos pancadões tem 
feito com que os potiguares, sobretudo 
jovens, se reúnam em locais públicos 
para ouvir música em alto som, na 
maioria das vezes com letras que inci-
tam violência, atos libidinosos e uso de 
drogas.

“Não somente as letras das músi-
cas denotam o referido conteúdo, mas 
os atos praticados por alguns frequen-
tadores desses eventos evidenciam a 
prática de comportamentos inadequa-
dos. Os eventos com som em volume 
muito superior ao definido em normas 
técnicas, sem a devida comunicação 
ao órgão público competente, bem 
como a ocorrência em locais impró-
prios geram desordem, insegurança na 
população e insatisfação com o poder 
público”, afirmou o autor.

O parlamentar também justificou 
que a emissão de som em alto volume 
incomoda o sossego de outras pessoas 

e que a Organização Mundial de Saúde 
considera o limite de 50 decibéis para 
não causar prejuízos ao ser humano, 
provocando efeitos negativos sobre o 
sistema auditivo, alterações compor-
tamentais como insônia e depressão, 
entre outras. 

“Esse projeto tem uma importân-
cia social e um alcance às vezes inima-
ginável por nós deputados. Se tem uma 
coisa que precisa existir é o respeito e 
não sou obrigada a ouvir o mesmo que 
o outro está ouvindo quando se está na 
rua e é o que acontece frequentemen-
te”, afirmou a deputada Eudiane Macê-
do (Republicanos).

Aprovada proibição de “pancadão” 
de som em veículos parados no RN

PROJETO

POLÊMICA | Questões de prova de um colégio privado de Natal tentam associar a atividade policial, de forma 
genérica, com atos racistas ou insinuando que a violência é uma prática comum dos agentes de segurança

A prova do oitavo ano do ensino 
fundamental do tradicional 
Colégio Marista, localizado na 

Zona Leste de Natal, foi alvo de críticas 
nas redes sociais nesta quarta-feira 2. 
O exame, identificado como “avaliação 
diagnóstica”, traz uma série de charges 
retratando policiais militares de forma 
preconceituosa e depreciativa. Uma 
imagem mostra um policial retratado 
como um “porco”.

Três questões da prova tentam 
associar a atividade policial, de forma 
genérica, com atos racistas ou insinu-
ando que a violência é uma prática 
corriqueira dos agentes públicos de 
segurança.

A prova foi aplicada aos alunos do 
oitavo ano na última segunda-feira 31, 
mas só ganhou repercussão nas redes 
sociais a partir desta quarta-feira.

Por conta da crise gerada pelo exa-
me, o Colégio Marista de Natal emitiu 
nota esclarecendo que o objetivo era o 
de abordar o “comportamento huma-
no e convivência social nos dias atuais”.

A instituição de ensino disse, ainda, 
que não teve a intenção de desmerecer 

a Polícia Militar, “tão valorosa e impor-
tante para a nossa sociedade”. A nota 
diz que a direção lamenta qualquer 
“situação constrangedora” à categoria.

Por sua vez, a Polícia Militar do 
Rio Grande do Norte pediu esclare-
cimentos ao Colégio Marista sobre o 
conteúdo de uma prova que retratou 
a corporação de segurança pública de 

forma depreciativa e preconceituosa.
Em nota oficial, o Comando da 

Polícia Militar no Rio Grande do Norte 
ressaltou que a prova aplicada apresen-
ta uma imagem “distorcida da realida-
de”. “A Polícia Militar reforça que está à 
disposição do Marista para apresentar 
como é realizado o trabalho do seu efe-
tivo”, pontuou a nota oficial da PM.

Uma das charges polêmicas da prova mostra um policial militar retratado como “porco”  

Gusstavo Carvalho disse que emissão de som em alto volume incomoda o sossego das pessoas

Prova escolar com críticas à PM 
gera repercussão nas redes sociais
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“Os eventos com som em 
volume muito superior 
(...) geram desordem, 
insegurança na população 
e insatisfação com o poder 
público”
GUSTAVO CARVALHO
DEPUTADO ESTADUAL - PSDB



U ma operação envolvendo po-
liciais civis do Rio Grande do 
Norte e de São Paulo efetuou 

nesta quarta-feira 2 a prisão de um 
médico da cidade de Mossoró, região 
Oeste do Rio Grande do Norte, por sus-
peita de participação em um esquema 
fraude em vestibulares para o curso de 
medicina. A ação foi articulada pela 
Polícia Civil de Assis, no interior de São 
Paulo, que também prendeu outros 
envolvidos no esquema no Ceará e em 
Minas Gerais.

As prisões desta quarta-feira 
fazem parte da segunda fase da Ope-
ração Asclépio, de abril de 2019, que 
desbaratou um grupo criminoso que 
atuava na fraude de provas de vestibu-
lares e de concursos públicos.

Segundo informações da polícia 
civil, o médico Adolfo Araújo Bezerra, 
de idade, de 27 anos, atua como clí-
nico geral em mossoró. Ele foi preso 
dentro do Hospital da Liga Mossoro-
ense de Estudos e Combate ao Cân-
cer (LMECC). O profissional estava 
atendendo pacientes no momento da 
prisão. A detenção se deu em cumpri-
mento a uma mandado temporário de 
24 dias, expedido pela justiça de São 

paulo.
De acordo com as investigações, 

o médico é suspeito de estelionato, 
associação criminosa e falsificação de 
documentos públicos. A investigação 
mostrou que o potiguar viajou até a 
cidade paulista de Assis para fazer as 
provas do vestibular de medicina no 
nome de outro candidato.

A Polícia Civil detalhou que diver-

sos participantes do esquema tinham 
formação em medicina. O valor cobra-
do por vaga, segundo as investigações, 
podia alcançar R$ 120 mil. Além do 
médico em Mossoró, outro prisão foi 
feita em Natal. O homem  detido é 
apontado como um dos responsáveis 
por arquitetar o esquema de agencia-
mento de pessoas que prestavam as 
provas no lugar dos candidatos reais.

Com a finalidade de ouvir a 
opinião das redes de ensino, a 
Secretaria de Estado da Edu-

cação, da Cultura, do Esporte e do 
Lazer do RN (Seec) e a União dos Di-
rigentes Municipais de Educação do 
RN (Undime) abriram nesta quarta-
-feira 2 uma enquete com o objetivo 
de coletar respostas sobre a seguinte 
questão: “As escolas devem retomar 
as atividades presenciais com os es-
tudantes em 2020?”. A consulta tem 
caráter opinativo e estará aberta ao 
público até às 23h59 da sexta-feira 4.

O secretário de Educação, Getú-
lio Marques, explica que o resultado 
dessa enquete contribuirá no plane-
jamento estratégico da pasta. “Esta-
mos buscando a opinião das pessoas 
para orientar a tomada de decisão de 
retomada das atividades presenciais 
nas escolas estaduais, caso seja au-
torizada pelas instâncias responsá-
veis”, afirma Getúlio Marques.

A opinião dos participantes será 
considerada, mas a governadora Fátima 
Bezerra tem afirmado que a volta às au-
las só acontecerá quando o retorno for 
efetivamente seguro e respaldado em 
decisão do Comitê Científico Estadual.

Para o presidente da Undime, 
Alexandre Soares, o questionamento 
garante diferentes pontos de vista. 

“Essa escuta é essencial para que 
possamos ter uma percepção da 
opinião de todos. Seguindo a ciência, 
conciliaremos nossas ações com as 
opiniões das pessoas. Nesse sentido, 
a participação dos municípios for-
talece a heterogeneidade de visões”, 
pontua Alexandre Soares.

Na enquete, além de responder à 
pergunta, ainda será possível justificar 
a resposta, bem como assinalar qual é 
o perfil de relacionamento com a rede 
de ensino, isto é, se quem responde é 
aluno, professor, técnico, gestor, coor-
denador ou outros perfis, bem como 

de qual rede pertence, estadual, muni-
cipal ou privada. O tempo médio que 
cada pessoa levará para responder é de 
30 segundos a um minuto.

A Secretaria Estadual de Educa-
ção já tem um plano elaborado para 
retomar as atividades. O documento, 
com 80 páginas, foi feito em parceria 
com diversas entidades ligadas ao 
setor educacional do Estado. O pla-
nejamento prevê que volta às aulas 
se dê com cerca de 30% de alunos 
nas escolas, esquema de rodízio nas 
turmas e ensino híbrido (presencial e 
à distância).
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Planejamento da Secretaria Estadual de Educação é de retornar aulas com 30% de alunos

EDUCAÇÃO | Enquete pública pretende ouvir a opinião da comunidade escolar e de entidades ligadas ao 
setor educacional potiguar para definir estratégias de retomada das atividades presenciais nas escolas

Governo lança consulta virtual sobre 
retorno das aulas presenciais no RN

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ALIANCA CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.976.207/0001-61, torna público que está requerendo 
ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada para 
uma Facção de Peças do Vestuário, localizada no SITIO BONITO, N° 50, ZONA RURAL, SAO JOSE 
DO SERIDO/RN - 59.378-000.

Anny Fabiola da Cunha Nunes 
Proprietária

CONCESSÃO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

AQUICULTURA RENASCER EIRELI, CNPJ: 34.011.472/0001-61, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a LRO Nº 
2020-147938/TEC/LRO-0003, com validade até 26/08/2022, para PROJETO DE CARCINICULTURA 
com área produtiva de 1.073,20 m², localizado Rua Santo Antônio, nº 61, Distrito de Guanduba, São 
Gonçalo do Amarante/RN.

EDIVANILSON DOS SANTOS LINS CORINGA
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ARCA FABRIL INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA, CNPJ 11.583.415/0001-51, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença 
Simplificada para uma Facção de Peças do Vestuário, localizada no SITIO BONITO, N° 10, ZONA RU-
RAL, SAO JOSE DO SERIDO/RN - 59.378-000.

Gilmaro Marcos dos Santos 
Proprietário

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ESPERANCA CONFECCOES LTDA, CNPJ 20.413.174/0001-93, torna público que está requeren-
do ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada 
para uma Facção de Peças do Vestuário, localizada no SITIO BONITO, N° 52, ZONA RURAL, SAO 
JOSE DO SERIDO/RN - 59.378-000.

Ricardo Benedito de Medeiros Neto 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

F R ALVES  E CIA LTDA, 70.324.793/0001-80, torna público que recebeu do Instituto de Desen-
volvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada, 
nº 2019-138714/TEC/LS-0330-MT, válida até 31/08/2026, para uma indústria (fabricação de bonés) 
, localizada na Rua José Levimar de Medeiros, nº 520, Bairro Vila Altiva, Caicó/RN - CEP: 59.300-
000.

FRANCISCO RAMOS ALVES
Proprietário

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 18.735.376/0001-00, 
torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 
do Rio Grande do Norte – IDEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA – RLS  2015-
090744/TEC/LS-0228, para extração de areia, numa área de 38,86 hectares, inserida na poligonal 
do Processo DNPM 848.149/2015, localizada no leito do Rio Assu, zona rural do município de 
Ipanguaçu-RN.

GALDINO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 
Requerente

CONCESSÃO DA LICENÇA SIMPLIFICADA

JOSE MARCOS DO NASCIMENTO  CPF: 275.168.878-03, .torna Público que recebeu do 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE DO RIO GRANDE DO 
NORTE-IDEMA à LICENÇA SIMPLIFICADA, de N° 2018-128748/TEC/LS-0460, com validade de 
31/08/2026, de um empreendimento de carcinicultura, localizado no Município de Senador Georgino 
Avelino-RN.

JOSE MARCOS DO NASCIMENTO
Proprietário 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MARANATHA COMPANHIA TEXTIL LTDA, CNPJ 10.576.898/0001-02, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Sim-
plificada para uma Facção de Peças do Vestuário, localizada no SITIO BONITO, N° 54, ZONA RURAL, 
SAO JOSE DO SERIDO/RN - 59.378-000.

Ricardo Benedito de Medeiros Neto 
Proprietário

CONCESSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

VENTOS DE SÃO FERNANDO I ENERGIA S/A, 23.008.029/0001-15 torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença 
de Operação, com prazo de validade até 28/08/2026, em favor do empreendimento Parque Eólico São 
Fernando I, localizado na RN 129, KM 9,5, Fazenda São Fernando, zona rural do município de São 
Bento do Norte/RN.

Herbert Laier
Representante Legal

REPRODUÇÃO

Médico potiguar foi detido enquanto antendia pacientes em um hospital de Mossoró

Médico é preso em Mossoró 
suspeito de fraudar vestibulares

MEDICINA



O mercado de petróleo no Rio 
Grande do Norte tem a pers-
pectiva de aumento de produ-

tividade com a entrada de empresas 
independentes para explorar e pro-
duzir os campos onshore. Na última 
semana, a Petrobras anunciou a venda 
de cessão dos direitos de exploração, 
desenvolvimento e produção de óleo e 
gás natural do conjunto de 26 conces-
sões de campos de produção terrestres 
e de águas rasas, com instalações inte-
gradas, localizadas na Bacia Potiguar.

O Rio Grande do Norte tem a 
maior produção onshore do Brasil. 
A produção terrestre que já chegou a 
atingir 117 mil barris/dia, nos últimos 
anos, declinou para 25 mil barris/dia. 
O setor já respondeu por 45% do PIB 
industrial, vem em queda desde 2010, 
com efeito direto na economia com a 
queda de produção e, consequente-
mente, de receita do Estado.

A indústria do petróleo norte-rio-
-grandense lidera o movimento de 
reestruturação do onshore no país, 
com a transferência da exploração 
de campos maduros para a iniciativa 
privada. No ano passado, frente à de-
cisão de desinvestimento da Petrobras 
e venda de ativos, a FIERN buscou a 
articulação com empresários e rede 
de fornecedores locais, entidades re-
presentativas, órgãos reguladores e 
o Ministério de Minas e Energia para 
tratar a reestruturação do setor no 
estado, que responde por 40% do PIB 
industrial do RN.

Márcio Félix, vice-presidente exe-
cutivo da Organização Nacional da 
Indústria do Petróleo (ONIP), acredi-
ta que o Rio Grande do Norte saiu na 
frente e caminha a passos largos na re-
tomada das operações de exploração e 
produção de petróleo terrestre, servin-
do de exemplo para outros estados.

Para ele, a venda dos ativos de 
campos terrestres e em águas rasas 
representa o fim de um período de pre-
sença da estatal no onshore brasileiro 
e o início de uma nova fase do setor 
com a participação da indústria pri-

vada e diversidade de novos agentes 
operando na exploração e produção 
desses campos, com potencial de me-
lhores resultados.

“Haverá um aumento de produ-
ção de também de produtividade, 
com mais resultados alcançados com 
menos recursos. Os ativos existentes 
serão melhor cuidados, as empresas 
privadas farão investimentos e vão 
buscar o melhor retorno, além disso 
o efeito local é bem mais rápido na 
economia, o dinheiro irá circular lo-
calmente, se a produção aumenta, o 
royalties é maior. É um novo ciclo que 
se abre, com mais oportunidades para 
o Estado, de atrair novas empresas e 
investidores locais, que estarão com a 
sua estrutura mais próximas da socie-
dade”, observa Márcio Félix.

O vice-presidente da ONIP defen-
de ser mais eficiente a criação de um 
grande fórum de discussão para pla-
nejar um ambiente favorável à entrada 
de novas empresas, de menor porte 
e até mesmo locais, na produção do 
petróleo em terra no Estado, do que 
empreender esforços para reverter a 
decisão da companhia. A cadeia pro-
dutiva junto aos governos do Estado 
e municípios, pondera o executivo, 
devem avaliar os mecanismos de li-
cenciamento ambiental, licenciamen-

to social, planejar a contratação de 
pessoas, mapear os novos atores, entre 
outros pontos.

“Respeitamos a posição dos es-
tados e governantes, mas as ações da 
Petrobras estão sendo tomadas dentro 
do modelo de governança da compa-
nhia que dificilmente será alterada, 
pelo menos nos próximos três nos. Ou 
seja, a venda dos ativos vai acontecer. 
E o diálogo deve ser aberto, planejado, 
de forma a organizar a saída da Petro-
bras e maximizar os ganhos que virão 
com a entrada da iniciativa privada. 
Um fórum abrangente e atuante se faz 
cada vez mais necessário”, frisa Félix. 
Ele lembra que entre as áreas postas à 
venda estão alguns dos principais ati-
vos em terra, como o Canto do Amaro, 
além da estrutura da Refinaria Clara 
Camarão.

Para o presidente da PetroRe-
concavo e da Potiguar E&P, Marcelo 
Magalhães, o mercado onshore do Rio 
Grande do Norte vive um momento de 
retomada de crescimento, que ficou 
evidenciado no Mossoró Oil & Gas 
Expo, realizado ano passado, com a 
participação de diversos players do 
segmento.

A PetroReconcavo, através de sua 
subsidiária Potiguar E&P, adquiriu a 
participação da Petrobras nos cam-
pos do Polo Riacho da Forquilha. Essa 
foi a primeira transação envolvendo 
campos terrestres em bacias madu-
ras do plano de desinvestimento da 
Petrobras. A empresa anunciou inves-
timento de US$ 150 milhões em cinco 
anos. A empresa está, há nove meses, 
no Rio Grande do Norte. “Estamos ex-
tremamente satisfeitos com as nossas 
operações no Rio Grande do Norte, 
encontramos mão de obra de alta 
qualidade, pessoal muito capacitado, 
trouxemos de volta ao estado três 
dos nossos engenheiros, além disso 
contamos com o apoio do governo, da 
FIERN e Sebrae. O onshore brasileiro 
vive um novo momento e o Rio Grande 
do Norte tem forte participação nisso”, 
afirma o CEO.
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Produção atual é 25 mil barris por dia no RN

COMBUSTÍVEIS | Com a saída da Petrobras da exploração petrolífera no Estado, a avalição do setor produtivo 
é que a entrada de empresas independentes ampliará o investimentos na produção nos campos onshore 

RN terá maior produtividade com 
mudança no mercado de petróleo

JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

P J DE CARVALHO POLI-EPP, CNPJ 06.352.286/0001-50, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio G. do Norte – IDEMA a Licença de Instalação 
e Operação nº 2019-145237, com prazo de validade até 28/08/2026, para a lavra de rocha ornamental 
(quartzo/granito), uso revestimento, na localidade Sítio Borracha, sn,  zona rural, Município de Caraúbas/
RN. 

P J de Carvalho Poli
Diretor.

LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO

Renato Ferreira Arruda Câmara, CPF: 028.246.534-00, torna público que recebeu do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença de Regu-
larização de Operação, com prazo de validade até 25/08/2022 em favor da atividade de Piscicultura, 
localizada na Fazenda Sapé, Nísia Floresta/RN.

RENATO FERREIRA ARRUDA CÂMARA
Empreendedor

LICENÇA DE OPERAÇÃO - RENOVAÇÃO

GUERREIRO AQUICULTURA LTDA EPP. CNPJ: 24.756.344/0001-93, com endereço na  Fazenda 
Currais, Povoado de Currais, Zona Rural, Município de Nísia Floresta/RN, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
de Operação - Renovação nº 2019-135376/TEC/RLO-0180, com prazo de validade até 19/03/2026, em 
favor do Projeto de carcinicultura para o cultivo da espécie Litopenaeus vannamei, com área total de 
36,27 ha, na zona rural do município de Nísia Floresta/RN.

LICENÇA DE OPERAÇÃO - RENOVAÇÃO

CAMAR RN MARICULTURA LTDA CNPJ: 11.808.952/0001-52, com endereço na Rodovia RN 269, 
Km 06 - Barra de Cunhaú, Zona Rural, Município de Canguaretama/RN, torna público que recebeu do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a Licença 
de Operação - Renovação nº 2019-145517/TEC/RLO-0717, com prazo de validade até 24/08/2026, em 
favor do Projeto de carcinicultura marinha da espécie Litopenaeus vannamei, com área produtiva de 
208,17 ha, na zona rural do município de Canguaretama/RN.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitação do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está 

aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020, com o objetivo de CONTRATAR EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL 
SOCIETY NO DISTRITO DE TRAÍRAS NO MUNICÍPIO DE MACAÍBA/RN. A sessão pública dar-se-á no dia 
21/09/2020, às 09h30min. Devido a pandemia a CPL só receberá os envelopes e posteriormente fará o julgamento. O 
Edital e seus anexos estarão disponíveis através do site www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes.

Macaíba/RN, 02/09/2020

CPL/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Pregoeiro do Município de Macaíba/RN, no uso de suas atribuições legais, torna público que está aberta 

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, Processo Licitatório Nº. 047/2020, com o 
objetivo de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, TIPO MOTONIVELADORA 
(PATROL), COM REGISTRO DE PREÇOS. A sessão pública dar-se-á no dia 16/09/2020 às 07h30min, através do 
endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.brl. O Edital e seus anexos estarão disponíveis através 
dos sites: www.macaiba.rn.gov.br/servicos/licitacoes, endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.
br ou na sede do Executivo Municipal no horário das 07h00min às 13h00min.                                          

Macaíba/RN, 02/09/2020.

Francisco de Assis da Silva 
Pregoeiro/PMM  

Golpes financeiros contra idosos 
cresceram 60%, diz Febraban
U m levantamento da Febraban - 

Federação Brasileira de Bancos 
- revela que no desde o início 

da quarentena houve um aumento de 
60% em tentativas de golpes financei-
ros contra idosos. 

Para combater as fraudes finan-
ceiras em todo o Brasil, a entidade, 
com o apoio da Secretaria Nacional 
de Promoção e Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa e do Banco Central está 

lançando uma campanha para infor-
mar e conscientizar sobre as tentati-
vas de golpes financeiros. A iniciativa 
contará com medidas para proteção e 
enfrentamento à violação de direitos 
das pessoas idosas. 

Segundo a Febraban, os bancos 
investem R$ 2 bilhões por ano em se-
gurança da informação para garantir 
tranquilidade e segurança a seus clien-
tes e colaboradores.

“Estamos intensificando nossas 
ações, pois quadrilhas se aproveita-
ram do aumento das transações digi-
tais causado pelo isolamento social e 
da vulnerabilidade dos consumidores, 
em especial dos idosos, para aplicar 
golpes por meio da chamada engenha-
ria social, manipulação psicológica 
do usuário para que ele lhe forneça 
informações confidenciais”, explica o 
presidente da Febraban Isaac Sidney.

PERIGO
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A Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU) informa que, 
após reversão da decisão ju-

dicial que culminou na redução das 
viagens de sua grade horária na última 
terça-feira 2, retomará já nesta quin-
ta-feira 3 as 20 viagens do sistema de 
trens urbanos, que atendem a popula-
ção da Grande Natal.

Atendendo ao crescimento da 
demanda por mobilidade urbana, oca-
sionado pela retomada das atividades 
comerciais da região metropolitana de 

Natal, a CBTU anuncia que, a partir da 
próxima terça-feira 8, passará a ope-
rar com toda a grade horária regular, 
que corresponde a 34 viagens diárias, 
sendo 18 na Linha Norte (Natal/Ce-
ará-Mirim) e 16 na Linha Sul (Natal/
Parnamirim).

A grade completa, contendo 100% 
das viagens, poderá ser consultada, 
a partir da segunda-feira 7, no site e 
mídias sociais da CBTU (@cbtunatal), 
assim como no aplicativo para celular 
“Trem de Bolso Natal”.

Trens urbanos retomam 
viagens a partir desta quinta
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JOSÉ ALDENIR  / AGORA RN

NATHALLYA MACEDO  

Setembro começou e, com ele, é 
iniciada também a ação nacional 
de prevenção ao suicídio. Neste 

ano, a campanha Setembro Amarelo 
acontece em meio à pandemia da Co-
vid-19, que causou diversos impactos 
na saúde física e mental da população. 
Especialistas apontam que a quarente-
na imposta para reduzir a transmissão 
do vírus agravou o quadro de transtor-
nos psicológicos pré-existentes, como 
a ansiedade e a depressão.

O Agora RN conversou com a 
psicóloga Gabrielle Alves, que atende 
em Natal há cerca de 2 anos. Para ela, 
a pandemia potencializou questões 
e também acarretou crises pontu-
ais em pessoas emocionalmente 
estáveis. “Tenho observado que está 
crescendo o número de pacientes 
com crises de pânico, por exemplo, 
unindo a ansiedade ao medo intenso. 
Isso pode ser transformado em um 
problema maior no futuro, caso se 
torne constante”.

Gabrielle acredita que a pandemia 

fortaleceu o temor ao desconhecido. 
“Estamos passando por uma etapa 
de fragilidade das relações por causa 
do distanciamento. É um ciclo pesado 
que traz solidão e ansiedade acerca 
das incertezas provocadas pela rea-
lidade atual”. Além disso, os dias em 
casa propiciaram um aumento preju-

dicial do uso das redes sociais. “Com 
o home o�  ce, começamos a acessar a 
internet com maior frequência, o que 
pode ser um hábito danoso devido ao 
excesso. Esse uso demasiado nos leva 
a publicar posts sem pensar nas con-
sequências para aqueles que in� uen-
ciamos. É uma unanimidade: todos os 

pro� ssionais de saúde recomendam o 
equilíbrio e a responsabilidade no uni-
verso online”.

Outro contexto inevitável dos 
últimos tempos é o luto coletivo. O 
número de brasileiros mortos pela Co-
vid-19 ainda cresce e sentir a dor que a 
nação está enfrentando é um processo 
complicado. Assim, o luto acomete 
pessoas que não perderam familiares 
ou conhecidos. “Esse sentimento, por 
vezes, nos leva à culpa. Aliás, a morte 
inesperada de alguém querido é capaz 
de levar ao suicídio, geralmente come-
tido pelos mais sensíveis”. Por isso, a 
psicóloga classi� ca a empatia como 
prioridade neste momento. “Ouvir, 
mesmo que à distância, é uma atitude 
valiosa para o acolhimento”.

Agora, Gabrielle sugere que a reto-
mada das atividades seja feita de for-
ma moderada. “A capacidade de resili-
ência é essencial para tornar a rotina 
menos difícil. Estamos com sede para 
voltar ao trabalho, aos estudos, mas 
um ritmo acelerado demais causa de-
sestabilização. O estresse pode causar 
até a Síndrome de Burnout – distúrbio 

causado pelo desgaste no ambiente 
pro� ssional. Na readaptação, é preciso 
um passo de cada vez”.  

HISTÓRICO
A campanha Setembro Amare-

lo foi criada no Brasil em 2015 por 
iniciativa do Centro de Valorização 
da Vida (CVV), do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP). Este 
mês foi escolhido porque é nele que 
ocorre o Dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio, em 10 de setembro, cria-
do em 2003 pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), pela Associação 
Internacional para Prevenção de Sui-
cídio e pela Federação Mundial para 
Saúde Mental.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o mais recente boletim epide-
miológico de tentativas e óbitos por 
suicídio indica que, em 2018, foram 
registradas 13.463 mortes por suicídio 
no Sistema de Informações sobre Mor-
talidade (SIM) em todo o país. De 2009 
a 2018, 115.072 pessoas cometeram 
suicídio no Brasil. 

Psicóloga classifica empatia como
a prioridade em meio à pandemia
AUXÍLIO EMOCIONAL | No mês de setembro, data que é dedicada para a campanha de prevenção ao suicídio, a capacidade de resiliência para lidar com a realidade imposta pela 
Covid-19 é essencial para dias menos difíceis, avalia a psicóloga Gabrielle Alves. Ainda segundo ela, a pandemia acarretou crises pontuais em pessoas emocionalmente estáveis

Gabrielle Alves recomenda uso o equilibrado e com responsabilidade das redes sociais

CBTU anuncia que na próxima terça-feira 8 passará a operar com a grade a 34 viagens diárias

Confira abaixo os 
horários vigentes de 03 a 05/09:
Linha Norte:

Ceará-Mirim – Natal: 5h05; 6h14; 6h36; 8h05; 
13h46; e 17h08
Natal – Ceará Mirim: 6h37; 12h27; 15h50; 17h17; 
17h39; e 18h42.

Linha Sul:

Natal – Parnamirim: 6h23, 7h59; 12h18; 14h00; 
15h24; 17h06; e 18h45
Parnamirim – Natal: 5h35; 7h11; 8h47; 13h09; 
16h15 e 17h57
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DA INCLUSÃO DA INCLUSÃO 
O INFLUENCIADOR

INTERNET  |  Potiguar de apenas 22 anos, Ivan Baron ficou 
famoso no TikTok com vídeos divertidos sobre acessibilidade  

NATHALLYA MACEDO

Durante a quarentena 
imposta pela pandemia da 
Covid-19, uma rede social 

ganhou força no ambiente online: 
o TikTok. Impulsionado pela 
monotonia dos dias de isolamento 
social, o aplicativo atraiu milhões 
de usuários do mundo todo e levou 
para a internet uma quantidade 
maior de criadores de conteúdo, 
principalmente aqueles que 
produzem vídeos engraçados.   

Foi observando a repercussão 
positiva dos “tiktokers” – 
in� uenciadores que � caram 
famosos por causa do app – que 
o jovem Ivan Baron, 22, começou 
a gravar vídeos bem-humorados 
sobre acessibilidade para publicar 
no início de agosto. Agora, apenas 
um mês depois, o per� l dele já 
acumula mais de 77 mil seguidores 
espalhados pelo Brasil.  

Nascido em Natal e morador de 
Parnamirim, Ivan cursa o último 
período de pedagogia. Ainda 
criança, ele teve meningite viral e 
por consequência foi diagnosticado 
com paralisia cerebral. “Iniciei cedo 
o processo de reabilitação, por isso 
tenho mais autonomia hoje em dia. 
Meus pais nunca colocaram limites 
para a minha vivência e isso foi 
importante”, contou ao Agora RN.  

Há dois anos, Ivan começou 
a postar no Instagram (@
ivanbaronn) alguns registros 
acerca do cotidiano, de maneira 
despretensiosa. “Sempre vi gente 
famosa em diversas áreas, apoiando 
várias vertentes, mas raramente 
encontrava alguém que falasse 
de conquistas das pessoas com 
de� ciência. Então decidi ocupar 
essa lacuna criando um conteúdo 
consistente e informativo, com um 
lado descontraído”, revelou.  

O jovem � cou conhecido como 
o in� uenciador da inclusão e. 
através de piadas nada ofensivas, 
aborda temas como o capacitismo 
– termo utilizado para descrever 
a discriminação, opressão e abuso 
oriundos da noção de que pessoas 
com de� ciência são inferiores 
às pessoas sem de� ciência. 
Com o objetivo de desconstruir 
preconceitos, Ivan usa as próprias 
experiências para enaltecer a 
representatividade e compartilhar 
conhecimento.  

Em um vídeo recente, o 
potiguar usa um tom irreverente 
para tecer algumas críticas. “Somos 
todos iguais? Já deu esse discurso. 
Vocês precisam entender que 

somos diferentes e que isso faz 
sentido. Viva a diversidade!”. Em 
outro mais antigo, ele lista sete 
passos para promover a inclusão. 
“1º: não julgue antes de conhecer, 
2º: ninguém é igual e respeite isso, 
3º; reconheça seus privilégios, 4º: 
não trate empatia como caridade, 
5º: observe o local de fala de cada 
um, 6º: problematize a falta de 
representatividade, e 7º: escute 
mais e fale menos”.  

Para o futuro, Ivan deseja 
dar continuidade ao projeto 
de vídeos para alcançar mais 
pessoas na internet e fora dela. 
“Quero mudar os pensamentos 
errôneos sobre o meu universo 
com argumentos signi� cantes e 
assuntos interessantes. Pessoas 
com de� ciência não são coitadas 
ou especiais e devem ocupar 
todos os lugares que querem e que 
merecem”, a� rmou. 

QR CODE
Aproxime a câmera do seu celular, 
leia o código e siga para o TikTok 

de Ivan Baron

ACESSIBILIDADE
Através de piadas nada ofensivas, 
jovem aborda na internet temas 
como o capacitismo, termo
utilizado para descrever a 
discriminação, opressão e abuso 
contra pessoas com defi ciência



daniela.freirecosta@yahoo.com.br

NA MIRA 
O retorno às aulas virou a pauta 

principal do Governo do Estado 
nesta quarta-feira, quando lançou 
enquete com o objetivo de coletar 
respostas sobre a seguinte questão: “As 
escolas devem retomar as atividades 
presenciais com os estudantes em 
2020?”. Na Assembleia Legislativa, o 
deputado estadual Vivaldo Costa já 
posicionou-se contrário à retomada 
das aulas presenciais no Rio Grande do 
Norte.  

ALTO RISCO 
Para o parlamentar, a reabertura das 

unidades de ensino representa um risco 
elevado aos idosos, classi� cado como 
grupo de risco durante a pandemia 
do novo coronavírus. “É importante 
proteger o idosos”, a� rmou Vivaldo, que 
é médico.  

FOCO DE CONTAMINAÇÃO 
“Abrir as escolas agora é uma 

temeridade”, disse o deputado, “pois a 
criança vai para a escola, se contamina, 
leva o vírus para dentro de casa, 
contamina o idoso, que não suporta”.

REALIDADE 
A verdade é pais, alunos, professores 

e toda a rede de educação sofrem com 
uma paralisação das aulas presenciais 
que está prestes a completar seis meses. 
E já há campanha nas redes sociais de 
pais exigindo o direito de escolher se 
mandam ou não os � lhos às escolas. 

DIREITO 
No entanto, é importante ressaltar 

que ao escolher enviar os � lhos à escola 
os pais não estão apenas colocando 
a própria família em risco, mas a 
de muitas outras pessoas que não 
puderam decidir entre sair ou � car em 
casa. 

SÓ EM 2021 
O Governo do RN começou 

agora, mas já há diversas pesquisas 
publicadas que mostram que a 
maioria dos pais em diversos estados 
brasileiros não quer a volta às aulas 
presenciais este ano. 

NA MIRA 
Com relação ao imbróglio 

envolvendo uma escola particular 
tradicional de Natal e a aplicação de 
uma prova com questões que usavam 
imagens de policiais sendo racistas ou 
usando violência contra as pessoas, só 
se pode dizer uma coisa das críticas 
feitas: interpretação de texto passou 
longe, ideologia de extrema direita 
passou perto e fuga da realidade foi na 
mira.  

REALIDADE 
É óbvio que não se deve instigar 

ódio às polícias, nem preconceito, 
o que não foi o caso. E, sim, deve-se 
respeitar e muito quem tem peito para 
vestir a farda e enfrentar a violência 
generalizada nas ruas do Brasil. A 
polícia merece todo o respeito e deve ser 
admirada!  

DANIELAFREIREDANIELA

RÁPIDAS
>>Para tentar escapar do 

coronavírus, tem muita gente 
adotando as ‘face shields’, 
aquela proteção de plástico 
transparente para todo o 
rosto. Mas atenção! Deu 
no Estadão que um estudo 
publicado na revista Física de 

desta quarta-feira (2), Projeto 
de Lei que proíbe a emissão 
de ruídos sonoros vindos de 
som portáteis ou instalados 
em veículos que estejam 
estacionados. O projeto é de 
autoria do deputado Gustavo 
Carvalho (PSDB). 

Fluidos, na Universidade Florida 
Atlântico, indica que as máscaras 
tradicionais são mais eficientes. 

>>Foi aprovado por 
unanimidade durante a sessão 
ordinária por videoconferência 

Deputado Hermano Morais foi a Brasília para 
tratar sobre as eleições 2020. Pela imagem, com 
Hermano entre o presidente nacional do PSB, 
Carlos Siqueira, e do presidente regional da sigla, 
deputado Rafael Motta, Hermanos volta com 
chances de assumir uma cabeça de chapa
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CONHECER E COMBATER 
Mas não se pode fazer vista grossa, 

negar, que o cenário exibido na tal 
prova é verdadeiro: há racismo e há 
corrupção, sim, dentro das polícias. 
Isso é notório. E - comprovadamente 
- mata muito neste País. Por isso 
mesmo, deve ser discutido em sala de 
aula, deve ser mostrado e combatido. 

VACINA 
A discussão sobre a vacinação foi 

elevada a alto tom pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao a� rmar que 
“ninguém pode obrigar ninguém a 
tomar vacina”. Mas uma reportagem 
publicada pela BBC News Brasil 
mostra o contrário, já que a lei 
brasileira prevê sim hipóteses de 
vacinação obrigatória. 

É OBRIGAÇÃO 
“Em casos como esse, a Justiça coloca 

na balança dois direitos: de um lado, a 
liberdade individual e, de outro, a saúde 
pública — e, no caso de epidemias de 
doenças que são uma clara ameaça à 
saúde pública, como a covid-19, o direito 
à saúde pública é prevalente”, explicou 
o professor de direito constitucional da 
FGV Roberto Dias na matéria.  

PELO PRÓPRIO 
Além disso, uma lei assinada 

pelo próprio presidente Bolsonaro 
em fevereiro, a Lei 13.979, autoriza 
autoridades a tomar medidas como 
tornar compulsória a vacinação.  

APOIO À VACINA 
Aliás, uma pesquisa da PoderData 

feita entre 17 e 19 de agosto mostra 
que 82% dos brasileiros “com certeza 
tomariam”uma vacina contra a 
covid-19 se estivesse disponível. 
Outros 7% dizem que “com certeza 
não tomariam” e 11% não souberam 
ou não responderam. 

O FUTURO É AGORA 
O estado americano de New 

Hampshire acaba de regular o trânsito 
de carros voadores. Sim! E eles podem 
trafegar ao lado de automóveis comuns, 
pois com as asas fechadas o veículo 
possui o tamanho de um carro normal. 
Mas ainda não têm autorização para 
decolar ou pousar nas ruas.  

NOS ARES 
A startup Terrafugia é responsável 

por um dos modelos em fase mais 
avançada. E a comercialização do 
produto está prevista para começar em 
2021, pela bagatela de 1,5 milhão de reais. 

NOTA PROBLEMA 
Facilitar a prática de crimes, como 

a lavagem de dinheiro. É para o que 
servirá a nota de R$ 200, que começou 
a ser distribuída ontem pelo Banco 
Central. Quem disse isso? Roberto 
Livianu, procurador de Justiça em SP 
e presidente do Instituto Não Aceito 
Corrupção. Ele a� rmou “ter certeza” 
de que a nova cédula irá facilitar o 
transporte e a ocultação de dinheiro 
do crime. Eita! 

PRECISA DIZER 
MAIS NADA 

O que a família 
Bolsonaro pode ganhar 
com saída de Witzel do 
governo do Rio? “1. Um 
aliado poderá indicar 
o próximo chefe do 
MP do Rio (o órgão é 
de interesse direto da 
família Bolsonaro porque 
tramita no MP Estadual 
a investigação sobre o 
envolvimento de Flávio 
Bolsonaro no esquema 
das ‘rachadinhas’); 2. O 
governador também 
comanda a Polícia Civil 
(ou seja, Bolsonaro terá, 
em tese, in� uência sobre a 
Polícia Civil do RJ); 3. Um 
‘concorrente’ a menos para 
o Palácio do Planalto em 
2022”.

A designer de moda e noivinha do ano Natália 
Faria foi festejada pelas amigas, mãe, sogra e 
irmã com um super chá de lingerie surpresa, nesta 
terça, aqui em Natal. Tudo lindo e caprichado para 
a bela que trocará alianças com o empresário 
Graco Parente
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HORÓSCOPO

CRUZADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Explicações e reações para a troca de cores na TV Cultura

Rompendo uma tradição de 
quase 60 anos, a TV Cultura tem 
surpreendido com a substituição 
do verde em sua marca principal.

A explicação de Henrique 
Bacana, diretor de arte, é que isso 
se identi� ca com a proposta da 
“Cultura em Movimento. As cores 
se alternam desde então, seguindo 
as mudanças das estações. A que 
está no ar já não é mais rosa. Está 

amarela”.
E, em breve, “por causa da 

primavera, uma nova e terceira 
combinação chegará. Nossa 
inquietação termina no � m do ano 
e estabiliza”.

É uma proposta nova, que 
como se vê tem toda uma razão 
de ser, mas que também acaba 
provocando reações controversas.

Existe uma história por trás do 

verde que acompanha a Cultura 
de muito tempo e que se estende 
até mesmo ao seu preservado 
jardim, plantado só com árvores 
frutíferas. Um quarteirão inteiro 
de carambola, coquinho, manga, 
pitanga, limão siciliano, romã, 
entre outras.

O que desde o começo até 
aqui prevaleceu foi sempre essa 
sugestão ou proposta ecológica.

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
MTV marcou para o próximo dia 
10, às 21h, a estreia de “D.R. com 
o Ex”, em dez episódios. Karine 

Alves está bem simpática na 
apresentação do “Troca de passes” 
do SporTV... Num programa 
que já teve vários apresentadores 

e alguns bem marcantes, ela 
conseguiu colocar uma assinatura 
muito própria.Globo registrou 
a marca “Faz Teu Nome”, que é o 
título do novo programa de Tom 
Cavalcante para o Multishow.
Merece destaque o dinamismo 

e agilidade do “JR 24 horas”, 
telejornal da Record no fi nal de 
noite, com apresentação Patrícia 
Costa...Isso, muito em função 
de uma enorme quantidade de 
entradas de repórteres ao vivo. 
Hoje, a partir das 19h, chega ao 
UFC Docs, a segunda temporada 
da série “Espírito da Luta”, em 

três episódios...A edição promete 
uma viagem pela história das artes 

marciais, criando contrapontos 
entre luta, arqueologia, arte, dança e 

videogames.

A PROPÓSITO
A Fundação Padre Anchieta 

prestou ontem uma homenagem 
a Del Rangel, que foi seu diretor 
artístico e veio a falecer em julho 
passado. A partir desta quarta-feira, 
data em que completaria 65 anos, 
o Estúdio D da TV Cultura passou a 
receber o nome do Del. Merecido.

IMPORTANTE
A Globo está muita atenta aos 

casos de coronavírus e isso inclui 
os envolvidos das duas versões do 
“� e Voice”. Todos serão submetidos 
a testes da doença regularmente. A 
ordem é agir com toda segurança. 

 CASO SIMARIA – PARTE 1
A cantora sertaneja Simaria 

Mendes, da dupla com a Simone, 
testou positivo para a Covid-19, em 
21 de agosto. Ela está assintomática. 

CASO SIMARIA – PARTE 2
Em contato com a coluna, a 

Globo informou que a participação 
da Simaria no “� e Voice Kids”, 
que prevê gravações nos estúdios 
somente no � m de setembro, ainda 
será de� nida. “Até lá, estamos 

ÚLTIMO
Neste domingo a Globo exibe o último 
episódio da temporada do “Tamanho 
Família”, programa do Marcio Garcia.
A partir do dia 13, na mesma faixa 
horária, acontece o retorno do “The 
Voice Kids”. 

FÁBIO ROCHA

acompanhando com as nossas 
equipes de saúde e desejando uma 
pronta recuperação a Simaria”, 
declarou a assessoria.

É HOJE
Nesta quinta, 15h, a Record 

realiza a coletiva on-line de “A 
Fazenda”. Marcos Mion e os 
diretores do programa estarão 
à disposição dos jornalistas, 
adiantando novidades sobre esta 
próxima edição.

ESTADO DE ATENÇÃO
A forma como a Disney 

vem conduzindo o processo de 
uni� cação da ESPN e Fox Sports 
está deixando os seus principais 
comentaristas e narradores bem 
preocupados. 

Ninguém é chamado para 
conversar, criando em todos uma 
enorme insegurança. Pouco caso.

NADA AINDA
O “SBT News”, novo produto do 

jornalismo do SBT, já tem equipe 
montada, mas início de atividades 
ainda inde� nido. 

O seu estúdio principal, em 
Brasília, está em vias de ser entregue. 
Entre o pessoal acertado, nomes 
como os de Débora Bergamasco, 
Gabriela Vinhal, Karla Lucena, 
Leonardo Cavalcanti, Marcia 
Lorenzatto, Nathália Fruet e Soane 
Guerreiro.
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O presidente do Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, se reuniu 
nesta quarta-feira 2 com Jorge 

Messi, pai de Lionel Messi, e reiterou 
sua postura. Na reunião, o dirigente 
afirmou que não tem nenhuma in-
tenção de negociar a saída do craque 
argentino nesta temporada. Segundo a 
imprensa espanhola, a reunião ocorreu 

na sede do clube catalão e durou cerca 
de uma hora e meia. Além de Barto-
meu e Jorge Messi, o encontro teve as 
presenças do diretor do Barcelona, Ja-
vier Bordas, do irmão de Messi, Rodri-
go, e de um advogado da família.

Antes do encontro, no desembar-
que em Barcelona, cercado por muitos 
jornalistas, o pai de Messi respondeu 

rapidamente a inúmeras perguntas e 
indicou que a decisão de sair do clube 
catalão é irreversível. “Difícil que con-
tinue”, enfatizou. O clube deixou claro 
aos representantes de Messi que deseja 
que o camisa 10 cumpra seu contrato, 
que se encerra em junho de 2021. No 
contrato do craque argentino, há uma 
multa rescisória estipulada em 700 mi-

lhões de euros (R$ 4,6 bilhões). 
Os representantes do atacante, 

no entanto, entendem que Messi po-
de sair sem pagar a multa, invocando 
uma cláusula contratual que lhe per-
mite ir embora ao final desta última 
temporada, encerrada recentemente e 
postergada em razão da pandemia de 
covid-19. 

Barcelona diz que vai dificultar a saída de Messi
MUDANÇA

Enquanto a pandemia da Covid-19 
não permite o restabelecimento 
do calendário oficial de corri-

das de rua, os grupos que praticam a 
modalidade estão criando sua própria 
programação. A escola Go Runners é 
um destas equipes com as atividades 
que precisaram se reestruturar nos 
últimos meses. Na impossibilidade de 
participar das provas convencionais, 
a instituição criou o próprio circuito, o 
Go Running, de maneira virtual, com 
início a partir do próximo sábado 5.

Voltado para os alunos da escola, o 
Go Running é composto de quatro eta-
pas, nas quais alunos participarão por 
conta própria. Eles vão correr as dis-
tâncias em que melhor se encaixarem, 
dentre quatro opções - 3 km, 5 km, 10 
km e 15 km -, e registrar seus desempe-
nhos pelo aplicativo Strava, que congre-
ga uma rede social e fornece índices de 
tempo e ritmo de corrida.

As provas acontecerão neste dia 5 
de setembro (Circuito da Independên-
cia) e nos dias 10 de outubro (Circuito 
do Dia das Crianças), 14 de novembro 
(Circuito da Proclamação da Repú-
blica) e 19 de dezembro. Nos dias de 
circuito, os alunos poderão fazer suas 
corridas em qualquer horário (desde 
que seja em um dos dias agendados) e 
em qualquer lugar (casa, garagem ou 

mesmo na rua).
Segundo o diretor da Go Runners, 

o educador físico Fabiano Pezzi, a Go 
Running é um circuito de treinos criado 
para os alunos se manterem estimula-
dos para os treinos, já que as provas de 
ruas não estão acontecendo.

“Na verdade, as provas são testes 
com data marcada que servem para 
colocar em prática os treinos ao longo 
de um período preparatório. Ao final de 
cada etapa do circuito, cada aluno apre-
senta o tempo que realizou e nós forne-

cemos um certificado personalizado de 
conclusão para marcar essa grande re-
alização. O circuito Go Running é mais 
uma preocupação nossa para com nos-
sos alunos”, explica o educador.

A organização da Meia Mara-
tona do Sol, tradicional competi-
ção de corrida que acontece anual-

mente nas ruas da capital potiguar, 
decidiu adiar o evento para 18 de 
setembro de 2021, em decorrência 
da pandemia do coronavírus que 
ainda registra casos em todo o país.

Para 2020, a HC Sports, empre-
sa potiguar que organiza a prova, 
havia preparado mais uma das 
grandes evoluções da Meia do Sol, 
como a inserção da Arena das Du-
nas no percurso, além da criação 
da Meia do Sol Kids.

Para o diretor de comunicação 
da HC Sports, Gabriel Negreiros, o 
novo adiamento da prova é uma 
decisão difícil, porém necessária. 
“Essa é uma decisão que tentamos 
evitar, mas não depende de nós. 
Estamos diante de um cenário de 
instabilidade. Por mais que a prova 
seja sediada em um estado em que 
a redução de casos é uma realida-
de, não temos garantia de que as 
liberações dos órgãos oficiais serão 
emitidas ou de que essa tendência 
de diminuição dos casos vai perdu-
rar”, explica.

A Meia Maratona do Sol é o 
maior evento esportivo do Esta-
do, que reuniu em 2019 mais de 
8 mil atletas em torno de uma 
grande estrutura para provas de 
21, 10 e 5 km.

Corridas de rua em Natal 
ganham circuitos virtuais
ATLETISMO | Enquanto a pandemia da Covid-19 não permite o restabelecimento do calendário oficial de corridas de rua na capital potiguar, os 
grupos que praticam a modalidade estão criando as próprias programações e criando até circuitos virtuais para a manutenção das atividades

Os corredores do circuito “Go Running” utilizam aplicativo para medir a distância percorrida
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PSG

Após a diretoria do Pa-
ris Saint-Germain anunciar 
que três jogadores do elenco 
testaram positivo para o no-
vo coronavírus e Neymar ser 
confirmado como um deles, o 
craque brasileiro se manifestou 
por meio de sua conta no Insta-
gram. “Obrigada pelas mensa-
gens... Estamos bem”, escreveu 
Neymar ao compartilhar uma 
foto ao lado do filho, Davi Luc-
ca. A mensagem foi publicada 
após o jornal francês L’Équipe 
afirmar que o brasileiro e os ar-
gentinos Di María e Paredes fo-
ram os infectados pela doença.

Pessoas ligadas ao jogador 
teriam confirmado que ele, seu 
pai e seu filho se contamina-
ram, estão em recuperação e 
sem sintomas graves. Todos os 
atletas teriam passado férias em 
Ibiza, juntos, inclusive com ou-
tros jogadores e amigos, como a 
cantora Anitta. De acordo com 
o procedimento para pacientes 
com covid-19, Neymar deve 
permanecer em isolamento por 
14 dias e será acompanhado 
diariamente pelo médico do 
clube.

Vale lembrar que o Paris 
Saint-Germain ainda estreou 
no Campeonato Francês em 
virtude da participação na final 
da Liga dos Campeões no últi-
mo dia 23, quando perdeu para 
o Bayern de Munique. 

NEYMAR CONFIRMA 
QUE TESTOU 
POSITIVO PARA A 
COVID-19 
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MEIA MARATONA  DO 
SOL É ADIADA  PARA  2021


